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Įvadas. Vidurio Rytų Europos praeitis 
ir herojai po istorijos pabaigos

Vidurio Rytų Europos likimas dar neseniai regėjosi visai aiškus. Iš tolo 
žvelgiant atrodė, kad visų šio regiono šalių lemtis yra bendra ir kad po 

totalitarinių komunistinių režimų griūties įsiviešpatausiančios masinės jau-
senos ir socialinio elgesio bruožai bus panašūs. Neva Rumunijai ir Bulgarijai 
prisijungus prie Europos Sąjungos didžiulė erdvė tarp Rytų ir Vakarų išėjo 
į ramios raidos lygumas, o Fukujamos pranašystės tarsi išsipildė, tačiau ši 
trumpalaikė regimybė pradėjo byrėti dar prieš Maidaną, Rusijos agresijos 
Ukrainoje pradžią ir Krymo aneksiją. Politinė ir ginkluota intervencija arti-
mame užsienyje ir propagandinė revizionistinė intervencija viešojoje Vaka-
rų erdvėje sukėlė ir išryškino skirtumus tarp Europos Sąjungos naujakurių. 
Vienų šalių antiputiniškos nuostatos skambėjo ES taip smarkiai, kad proru-
siški politikai senojoje Europoje ėmė tiesmukai kaltinti (kol kas garsiausiai 
suskambėjo Italijos premjero pareiškimai) naujakures provokatyviai vedant 
prie perdėto susipriešinimo su Rusija – didžiausia ES kaimyne. 

Politiniai siekiai ir realpolitik pragmatizmas net demokratinių tradicijų 
šalyse veikia praeities interpretacijas, kurios reikalingos savos visuomenės 
įtikinėjimui ir tam tikram teisėtumo įvaizdžiui sukurti. Kita vertus, kai 
politinis žingsnis žengiamas greitai ir ryžtingai, praeitis, senos traumos 
ir buvusio skriaudiko veiksmai tiesiog paliekami istorikams. Būtų labai 
klaidinga šiuose saituose tarp politinio užsakymo ir didžiojo tautinio na-
ratyvo įžvelgti tik linijinę, tiesinę priklausomybę. Vidurio Rytų Europoje 
nesunku rasti pavyzdžių, kuomet iš praeities dramų tarytum turėtų kilti 
vienokios politikos kryptys, o iš tiesų regime visiškai priešingas.

Istorinės atminties ir politinio veiksmo sandūros baruose netikėtumu 
laikytinas oficialaus Vengrijos, Slovakijos ir net Čekijos naratyvo posū-
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kis: po visų skriaudų, per XX a. patirtų iš rusų ir sovietų, proputiniška 
laikysena bei demonstratyvus atsisakymas suprasti Ukrainos tautos sie-
kius stipriai stebina. Atrodytų, sava patirtis ir traumos turėtų stiprinti 
kolektyvinę empatiją tautai, kenčiančiai dėl tų pačių priežasčių ir nuo tų 
pačių agresorių. O dabar tikros ar tariamos realpolitik labui pasielgiama 
priešingai. Tad visiškai akivaizdu, kad Europos ekonominė ir politinė 
integracija neatvedė nei prie bendros atminties, nei prie giluminio savi-
tarpio supratimo.

Bendrieji ir lemtingais rodęsi bruožai pokomunistinėje Vidurio Rytų 
Europoje yra tarytum aiškūs. Šalims tarp Baltijos ir Juodosios jūrų per pa-
skutinį amžių teko iškentėti visus įmanomus išbandymus, pradedant Pir-
mojo pasaulinio karo frontais, nacionalsocializmo banga ir baigiant ilgais 
sovietų okupacijos ir tiesioginės Sovietų Sąjungos įtakos dešimtmečiais. 
Čia viena totalitarizmo forma pavirto kita, nacizmą keitė stalinizmas, kai 
kurioms tautoms kurstydamas nesibaigiančio karo atmosferą. Komunizmo 
ir totalitarizmo žlugimas dramatišką istoriją atvedė prie daug žadėjusios 
pabaigos tiems, kurie ja tikėjo.

Pradinis laisvės ir demokratijos dešimtmetis, prasidėjęs po Berlyno sie-
nos griūties, buvo pažymėtas viltimi, kad praeities konfliktai, skirtingais 
keliais pasukę ir nevienodas distancija įveikę tautinės sąmonės brandos 
procesai, traumos ir fobijos bus palikti istorijos mokslui ir akademinėms 
diskusijoms, o politika, remdamasi vertybėmis ir principais, imsis dabar-
ties ir ateities. Pritilusi arba pasibaigusi praeitis Vidurio Rytų europiečiams 
davė atokvėpį laisvai kurti savo dabartį ir ateitį. Tačiau tikrovė pasirodė 
klastingesnė, o Vidurio Rytų Europos atmintis nelengvai suvaldoma. 

Praeities pasakojimai ir ginčai dėl vienintelės tiesos niekur neišnyko, 
bet priešingai – gundė valdžioje įsitvirtinusius politinius sluoksnius imtis 
atminties ir istorijos kontrolės kaip savos visuomenės valdymo priemo-
nės. Suvienyta Europa, nepaisant kai kurių intelektualų pastangų, ko gero, 
nebuvo pasirengusi susidurti su suskaldyta atmintimi. Bendrų liberalios 
demokratijos ir laisvosios rinkos ekonomikos vaizdinių nebuvo gana. Ry-
tinis Europos Sąjungos pakraštys pasirodė sunkiai susidorojantis su savo 
atmintimis, vakariečiai nesugebėjo jų suprasti, o rytiečiams neužteko ko-
lektyvinės empatijos susigaudyti, kodėl taip yra.
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Laisvės euforija 1990-aisiais daugelyje regiono šalių derėjo su grįžimo Eu-
ropon vaizdiniais. Greita prieiga prie dar neseniai geležinės uždangos užtem-
dytos mokslinės minties, prie Vakaruose prasiveržusių istoriografijos srovių 
trenkė kaktomuša su paradoksaliu jausmu: tuo metu, kada išsivadavusios 
tautos siekė užpildyti baltas istorijos dėmes ir vėl imtis didžiojo pasakojimo 
(at)kūrimo, Vakarų istoriografijos įvairovė, skepticizmas, kriticizmas, abe-
jonės vienintelio teisingo pasakojimo galimybe, nusisukimas nuo politinės 
galios centruose aprobuotų oficialių nacionalinių naratyvų ir dar daugelis 
kitų intelektualiai neįprastų reiškinių kėlė tikrą protų suirutę.

Vakaruose, ypač anglosaksų istoriografijos tradicijoje, dygęs skeptiškas 
vėl iš naujo save išsigalvojančių Vidurio Europos tautų nacionalizmo verti-
nimas taip pat prisidėjo prie sunkiai valdomo masinės sąmonės konflikto 
su skeptišku istorijos mokslu. Vidurio Rytų Europos tautoms patyrus tie-
siogines istorinės atminties kolonizavimo ir sovietizavimo grėsmes buvo 
sugrįžta į Europos individualizmą, postmoderno chaosą ir globalizacijos 
vėjų perpučiamą laisvąjį pasaulį. Dainuojančios revoliucijos įkarštyje aky-
lesni istorikai ir teoretikai greitai apčiuopė aštrų sugrįžimo prieštaringumą, 
trukdantį tiesiog paprasčiausiai perkurti pasakojimą. Mat postmodernusis 
Vakarų mokslo pasaulis esąs tartum įveikęs istoriją ir bando save pateisinti 
ir įprasminti, sąmoningai struktūrindamas atsivėrusį „už“ istorijos neaprė-
piamą laisvės lauką.1

Po 1990 m. lūžinių permainų Vidurio Rytų Europoje laisvės iššūkiai, 
postkomunizmo ir postmodernizmo sandūros krėtė išdaigas tiek besikei-
čiančiai visuomenei, tiek istorikų bendrijai. Viena vertus, postmoderno 
impulsai turėjo gaivinti naratyvinės istoriografijos daigus po prievartinės 
visuotinių marksizmo dėsnių indoktrinacijos. Kita vertus, sugrąžindama 
istorinio pasakojimo vertę postmodernizacija atėmė teorinius pagrindus 
iš tų, kurie vylėsi iš naujo drausmingai grįžti į vienintelio teisingo (ir po-
litinės valdžios valia – privalomo) tautinio naratyvo kelią. Postmoderni 
laisvė vietoje to pasiūlė daugelį lygiagrečių, neretai mažaisiais vadinamų 
naratyvų – skirtingų individų, kaimų, šeimų ir skirtingų visuomenės spie-
čių patirtį bei lūkesčius atliepiančius pasakojimus. Lėtai ir tik iki tam tikro 

1 Rubav ič iu s ,  V. Postmodernizmas ir postkomonizmas: nubūtintas pasaulis. In: Mieste-
lėnai, sud. E. Ališanka, Vilnius: Taura, 1995, p. 49.



12 Egidijus Aleksandravičius

sąmonės gylio smelkėsi atsinaujinusi šiuolaikinė Vakarų pasaulio istorio-
grafinė nuostata: istorijos tekstas atsiranda iš auditorijos poreikių ir yra 
(turi būti) skirtas tai auditorijai. Tik savo dabartį ir ateitį kuriantys gyvieji 
gali suprasti, kokios praeities reikalauja ateitis2. 

Dabar ginčas galėjo persikelti prie valstybės įstaigų ir politinio sluoks-
nio galios nuspręsti, kas teisinga, o kas ne, temos. Dar daugiau, kai ku-
riuose regiono kraštuose įteisinto didžiojo pasakojimo opozicijoje pamažu 
atsidurdavo kolektyvinės atminties reiškiniai, dar kitaip – tie patys ma-
žaisiais vadinami pasakojimai. Pamažu buvo artėjama prie suvokimo, kad 
šen bei ten gali būti parašyta, vadovėliškai supaprastinta ir valdžios galia 
visuotinai primesta tautos didžiojo pasakojimo versija, kuriai spontaniškai 
pasipriešintų kolektyvinė(-ės) atmintis(-ys). Ji taip pat gali liudyti, jei ne 
priešingus, tai lygiagrečius praeities prisiminimo variantus. Ta atmintis 
gali smarkiai prasilenkti su bandomu naujai įtvirtinti vadovėliniu naraty-
vu, o geranoriški edukacijos tikslai dėl šios priežasties gali ir likti nepa-
siekti. Pridėjus virtualios viešosios erdvės technologijas ir sparčiai augantį 
propagandinių simuliakrų gamybos potencialą atsiveria be galo sunkiai 
prognozuojamo atminčių chaoso perspektyva.

Pasikartokim: pokomunistinio laiko naratologija dar neturi gilesnių 
tyrimo tradicijų. Sociopsichologinės, antropologinės, kultūrologinės priei-
gos kolektyvinės atminties tyrimuose šiandien atrodo labiau pasiteisinusios 
ir davusios gerų vaisių. Dešimtys solidžių studijų ir šimtai argumentuo-
tų straipsnių paskelbta per keliolika pastarųjų metų. Tai jau populiaraus 
main stream’o bruožų įgaunanti intektinė srovė. Tuo pat metu teigtina, kad 
atminties permainų tyrimai yra toliau pažengę nei disciplinuoti naratolo-
gijos darbai, kurie artimesni tradicinei istoriografijos kritikai. Didieji na-
ratyvai (kiti, sekdami Jean-Francois Lyotard’u, pasakys – metanaratyvai), 
bent jau pavieniai juos reprezentuojantys kūriniai, prašyte prašosi litera-
tūrologinės analizės priemonių. O literatūros mokslas, tegul bent Vidurio 

2 Taip savo puikią knygą, skirtą šiuolaikinei ukrainiečių istorinei sąmonei ir svarbiau-
siems didžiojo pasakojimo pasikeitimams, pavadino lenkų istorikas Tomaszas St r y-
jek a s : Jakiej przeszlosci potrzebuje przyszlosc? Interpretacja dziejow narodowych w 
istoriografini i debacie publicznej na Ukrainie 1991–2004, Warszawa: Instytut studiow 
politycznych PAN, 2007, 852 p.
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Rytų Europos akademinėje erdvėje, vangiai bendradarbiauja su istorija ir 
politologija. Sporadiškų diskusijų ir pamokslaujančių monologų pasitaiko, 
tačiau to maža – didele dalimi visa tai išduoda dar nenusistovėjusias ka-
tegorijas, miglotas išeities pozicijas, beveik neišvengiamus nesusipratimus. 
Jau gerokai įsibėgėja atminties politikos tyrimai, tačiau lieka migloti akade-
minės istoriografijos ir kolektyvinės atminties teoriniai laukai, griežtoms 
mąstymo procedūroms sunkiai pasiduoda istorijos politikos ir kolektyvi-
nės atminties procesų aiškinimai. Šiame bare disciplinų ribos ir pasieniai 
neretai supriešina istorijos ir politikos mokslininkus, kuriems nėra lengva 
susikalbėti. 

Dar daugiau sumaišties kyla istoriografijos ir naratologijos sankirto-
se: jei dėl istoriografijos teorijų niekas per daug iečių nelaužo, jei jau 
apsiprasta, kad laisvės sąlygomis galima išvengti vienos teisingos teorijos 
viešpatystės, tai analitinės, pozityvistinės istoriografijos sąlytis su lite-
ratūrine, arba naratyvine, istorija liko bemaž nereflektuotas. Istorikų ir 
istorijos tekstus literatūros kūriniais palaikiusių literatūros mokslininkų 
susikalbėjimo dar mažiau. Viena vertus, nekelia didelių abejonių mintis, 
kad bet kuris istorikų tekstas gali būti laikomas tam tikru pasakojimu. 
Kita vertus, vis dar viešpatauja modernistinis polinkis kritikuoti nara-
tyvinę istorija, priešpriešinti jai analitinę ir racionalistinę nuostatą. Tad, 
vienu atveju, visa istorikų kūrinija gali būti palaikyta tautiniais pasako-
jimais (net jei dauguma jų vengtų vadintis rašytojais ir naratoriais). Kitu 
atveju, siekiama pabrėžti skirtumą tarp mokslinių istorijos tyrimų visu-
mos ir visuotino tautos pasakojimo(-ų), kuriems galiotų labai specifinės 
literatūrinės veiklos taisyklės. Bendrieji tautos istorijos kursai arba sinte-
zės, įskaitant mokyklinius istorijos vadovėlius, didesnio populiarumo ir 
esminių tautos tapatybę lėmusių reiškinių ir herojų biografijos – tai būtų 
sunkiai, bet išskirtina istorijos naratologijos erdvė. Joje (reikia sutikti su 
literatūros istorikų raginimais) į viena turėtų susipinti pasakojimai apie 
tai, kaip viskas iš tikro buvo, su praeities mitais ir literatūriniais vaizdi-
niais, kurie veikė tautinės bendrijos tapatybę.

Tautiniai didieji naratyvai naujose Europos Sąjungos narėse ir asocia-
cijos siekiančiose kaimynėse grūmėsi dėl vietos privalomuose vidurinių 
mokyklų vadovėliuose, o svarbiausi prieštaringos praeities herojai ne tik 
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priminė skausmingus konfliktus su kaimynais, bet ir gundė juos atnaujinti. 
Kai kuriose regiono šalyse konfliktuojančius istorijos pasakojimus vyriau-
sybiniai sluoksniai įtraukė į nacionalinio saugumo supratimo erdvę, o at-
mintimi ėmė užsiiminėti žvalgybininkai, pretenduojantys pakeisti moksli-
ninkus. Praeities šmėklos, išvytos pro racionalios veiklos duris, grįžo pro 
langus.

Šalia ES sienų – tarkim, Baltarusijoje ar Serbijoje – pasakojamos isto-
rijos atspindėjo nepasibaigusius tautinės savivokos procesus arba kruvi-
nus netolimų įvykių aidus. Didieji naratyvai ir herojų gretos tam tikra 
prasme vėlavo. Gal dėl to praslinkus keliems dešimtmečiams po istorinio 
lūžio – Berlyno sienos griūties ir pasaulinės komunizmo sistemos suiri-
mo – ėmė kilti naujų istorijos ir atminties problemų. Vienose šalyse į jas 
reaguota draudimais ir kriminalizavimu tų, kurie neigia holokaustą ar 
sovietų genocidą. Kitur (Lietuvoje) imta kalbėti apie politines ir adminis-
tracines priemones tautos atminčiai formuoti. Atminties laukas pamažu 
ėmė darytis mūšio lauku, o informacinių mūšių kanonada pasiekė istori-
jos mokslo įstaigas. 

Istorikai, socialiniai teoretikai ir politologai labai anksti atpažino nau-
jas tendencijas, nors tyrimai ir teorinė refleksija visada atsilieka nuo ti-
riamųjų reiškinių slinkties. Vakarų istoriografijoje pokomunistinės Eu-
ropos atminties formų ir oficialiųjų naratyvų permainos iš dalies buvo 
prognozuojamos. Pačios Vidurio Rytų Europos istorikai ir atminties tyri-
nėtojai per kelis dešimtmečius vis labiau įgudo analizuoti šiuos procesus. 
Per pastaruosius kelerius metus atminties formų refleksija tapo labai po-
puliari. Nemažai nuveikta, publikacijų skaičius didėja, supratimas gilėja. 
Kiek mažiau pasiekta istorijos naratologijos – didžiųjų tautinių pasako-
jimų – tyrimuose. Čia iki šiol chaotiškai susimaišo atminties ir istorijos, 
atminties politikos ir didžiojo naratyvo, kaip mokslo ir meno kūrybos 
vaisiaus, plotmės. Neleng vai skaidrėja supratimas, kad mokslinė analitinė 
istoriografija ir platesnių sluoksnių vaizduotę užvaldanti istorijos naracija 
(arba naratyvinė istoriografija, kurį laiką atsainiai laikyta XVIII–XIX a. 
atgyvena) yra skirtingos prigimties dalykai. Tokioje mokslinės žinijos bū-
senoje verkiant reikia lyginamųjų tyrimų.
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* * * 
2013 m. pabaigoje Vytauto Didžiojo universitete buvo surengta plačios 

apimties tarptautinė konferencija, skirta Vidurio Rytų Europos didiesiems 
tautiniams naratyvams ir atminties politikai po 1990-ųjų metų aptarti. 
Konferencija pirmiausia atspindėjo kelerius metus besitęsiančio ir Lietuvos 
mokslo tarybos finansuojamo tyrimo projekto, kuriame dalyvauja lietuvių, 
italų ir lenkų mokslininkai. Jų įžiebta mokslinė intriga – bandyti įsijungti 
į darbą, kurio tikslas išsiaiškinti svarbiausias tautinių naratyvų permainas, 
galimus politinio įsikišimo efektus, valdomus ir nevaldomus, nereflektuo-
jamus istorinės atminties judesius, jų priežastis. 

Konferencija patraukė visą būrį panašias akademines užduotis spren-
džiančių užsienio istorikų, politologų ir socialinių teoretikų, kurių patirtis 
ir pristatomi darbai leido geriau pasitikrinti savo galvosenas ir interpre-
tacijas. Šis mokslinis veiksmas, ypač jį lydėjusi publikacija3, buvo svarbus 
postūmis praplėsti tyrimus ir svariai prisidėti prie tų tyrinėtojų, kurie vis 
rimčiau gilinasi į istorinius pasakojimus po paradoksaliai nesėkmingos 
pranašystės apie istorijos pabaigą. Tai lėmė atsiradimą stambaus studijų 
rinkinio, kuris dabar atiduodamas į skaitytojų rankas ir kurio užduotis – 
įnešti savo indėlį į besipildantį tarptautinės akademinės bendruomenės 
darbo vaisių aruodą.

Ilgus komunistinio totalitarizmo metus už geležinės uždangos gyvenu-
sios Vidurio Rytų Europos tautos ir profesionalūs jų istorinės atminties 
sergėtojai išgyveno sudėtingus lūžio periodus po išsivadavimo ir atsigręži-
mo į Vakarus. Reikėjo perpasakoti savo praeitį taip, kad laisvės lūkesčiai ir 
tapatybę lemiantys vaizdiniai sugrįžtų iš represuotos atminties į viešumą. 
Skirtingos regiono atmintys ir įvairuojantys pereinamojo laikotarpio keliai 
neretai atvesdavo prie tokios ribos, kuriai tiktų iškaba: pasimetę laisvė-
je. Vienur liberaliosios demokratijos impulsai skatino polilogą ir pozityvų 
mažųjų naratyvų ansamblių kūrimą, kitur griaudėjo ginčai dėl vienintelės 
ir oficialių politinių, administracinių sluoksnių prižiūrimos nacionalinės 
istorijos. Vidurio Rytų Europos akademinė mintis jau kuris laikas bando 

3 (E. Aleksandravičius – chief editor.) The Construction of National Narratives and Politi-
cs of memory in the Central and Eastern European Region After 1989, Vytauto Didžiojo 
Universitetas–Versus Aureus publ., 2014, 309 p.
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suvokti ir racionaliai paaiškinti tų prieštaringų sąmonės formų permai-
nas, tačiau dar daug miglos išlieka šiose lankose. Minėtinas svarus vengrų 
istorikų inicijuotas4 bandymas apžvelgti viso pokomunistinio regiono is-
toriografijas ir atminties politikos ypatybes. Tam tikra prasme jų darbo 
vaisius – 2007 m. publikuotas studijų rinkinys – tapo labai reikšmingu lie-
tuvių skaitytojui dabar pristatomos kolektyvinės monografijos autoriams. 
Jie galėjo lengviau įveikti populiarias šiuolaikines pagundas vaidinti pio-
nierius viename ar kitame humanistikos bare ir garbingai tęsti tarptauti-
nėje istoriografijos arenoje užsimezgusius tyrimo darbus.

Istorijos pabaigos metafora pasklido pasaulyje dėl dviejų patrauklių įž-
valgų. Viena vertus, tai buvo naujos globalios tvarkos po šaltojo karo pers-
pektyva. Manyta: baigiasi konfrontacija, ideologinių mūšių, kaip užka-
riavimo motyvo, išblėsimas didina viltį, kad nebeliks imperializmo laikų 
poreikio kurti naujus didžiuosius pasakojimus, įteisinančius geopolitines 
permainas. Kita vertus, stipriai veikė metodologiniai postmodernizmo im-
pulsai, pakėlę ant scenos mažuosius pasakojimus ir vertę pranašauti apie 
perspektyvą tautinių ar nacionalinių naratyvų virsmui atgyvena. Žinoma, 
niekas neatmetė galimybės, kad šie teoriškai išgryninti poslinkiai iš tiesų 
gali virsti įvairiausiais tarpiniais, mišriais, kompromisiniais mišiniais.

Kaip čia neprisiminsi rusų pasaulio deklaracijos, kuri iš Vladimiro 
Putino valdomo Kremliaus buvo palydėta agresyvios valstybės remiamo 
naujų didžiųjų naratyvų kūrybos vajaus. Politinis minties veiksmas su-
kėlė atoveiksmius, ratilais sklindančius nuo Europos ir Rusijos pasienių. 
Pirmiausia Vidurio Rytų Europoje, kuri po komunizmo žlugimo turėjo 
daugiau vargo su reorientacija ir tapatumo permainomis. Ne visoms tautos 
šie istorinės sąmonės vėjai diktavo atminties posūkius. 

Nepanašu, kad seniesiems europiečiams dėl to būtų pradėjusi jauktis 
susigulėjusi istorinė sąmonė ir knietėtų po šimtmečio vėl ginčytis, kam 
priklauso Karolis Didysis ir kieno rankomis kurta Šventoji Romos imperi-
ja. Prancūzams, vokiečiams, austrams ir italams tai jau lyg kokia istorijos 
istorija, menanti atminties konfliktus, kurie lydėjo Otto von Bismarcko 
politiką ir kitus panašius nacionalizmo epochos veiksnius. Čia iš tiesų is-

4 Narratives Unbound. Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe, Budapest-
New York: CEU Press, 2007.
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torija palikta istorikams, rašytojams ir kinematografijos cechui. Žinoma, ir 
senuosiuose Vakaruose tam tikrų komplikacijų kelia Škotijos, Katalonijos, 
Veneto ar visos šiaurės Italijos naratyvų permainos autonomijos, politinio 
stiprinimo ir nepriklausomybės referendumų laiku. Atsiranda naujos kar-
tos pasakojimas, nulemtas už ir prieš emocijų. Gal iš Vidurio Rytų Europos 
atstumo (kam savi marškiniai nėra arčiau kūno?) tik regisi, bet minimuose 
kraštuose vis tiek ne taip aistringai įrodinėja, kad viskas plaukia iš istorijos 
ir kad reikalinga speciali atminties politika geidžiamiems siekiams įgy-
vendinti. Neužmirštini ir vertybiniai, pasaulėžiūrų idealai, kurie gali da-
ryti įtaką politiniam veiksmui. Nesvarbu, kas buvo praeityje nutikę, laisvi 
žmonės gali daryti laisvus pasirinkimus. Bent jau istoriografijos paviršiuje 
matyti, kad Vakaruose akademikai dėl to mažiau suka galvas.

Vis dėlto Rusijoje ir Vidurio Europoje šios tendencijos neretai, bet 
vis tiek netikėtai, pasiekia fantasmagorišką pavidalą, atkartojantį XIX a. 
nacio nalizmo ir imperializmo madas, visiškai užstojantį akademinės is-
torijos vaizdinius ir argumentus, racionalią pasakojimo estetiką ir bendro 
gėrio bei susipratimo galimybes. Čia ir Rytų slavų valstybės Kijevo Rusios, 
ir Vengrijos karalystės, ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldas 
tampa perdėm politizuotu klausimu, nors dar dažniau jis perdalijamas 
istorinių pasakojimų ir diletantiškų vaizdinių virtualybėse, pučiant inter-
netinės Sarmatijos miglas. Vienur – rusų ir ukrainiečių atminties kare – 
frontas driekiasi tarp imperinio Rusijos pasakojimo su Riuriko apoteoze ir 
Ukrainos pastangų sustiprinti savo sostinės istorinius pamatus bei ukrai-
nietiškos tapatybės argumentais. Kitur tai prasimuša toliau nuo oficialios 
nacionalinės politikos: vengrų sąmonei Rumunijos Transilvanija ar kokia 
Slovakijos praeities atkarpa ir su ja susijusi teritorija įsipina į probleminės 
atminties audinį. Dėl to Vidurio Rytų Europos atminties permainos yra 
itin prieštaringas, tarptautinę mokslinę bendruomenę intriguojantis reiš-
kinys. Galiausiai – nereikia apsimesti to nepastebėjus – jis vis dar lieka 
labai sudėtingas, esmingai neaiškus.

Šioje monografijoje nei prie Kijevo Rusios didžiojo kunigaikščio vaini-
ko, nei prie šv. Stepono karūnos neprisiliečiama, tačiau analizuojamas ki-
tas, simptomiškas ir bendras regiono tendencijas išduodantis Vidurio Rytų 
Europos tautų atminties mazgas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pa-
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veldo klausimas. Racionalus LDK supratimas Lenkijos ir Lietuvos istorikų 
darbuose jau senokai įsitvirtino mokslinės laikysenos plotmėje – pritilo 
arba beveik nebeturi įtakos kalbos ir kaltinimai, kas iš ko grobia praeitį 
(kuri vis tiek priklauso ją garbinantiems). Baltarusių tautos istorinės sąmo-
nės ir tapatybės konstravimo atvejis ir politinio pasirinkimo klausimas yra 
daug sudėtingesnis. Štai kodėl galima sakyti, kad Rūsčio Kamuntavičiaus 
prisiimtas uždavinys apžvelgti baltarusiškos istoriografijos ir atminties 
politikos ypatumus gali būti priimtas kaip pakankamai universali visos 
Vidurio Rytų Europos problemų reprezentacija. 

Tyrinėtojas nuosekliai atskleidžia procesus, išryškėjusius Baltarusijos na-
ratyve per du dešimtmečius, prabėgusius po Sovietų Sąjungos žlugimo. Jis 
klausia, kodėl mokslo pasaulyje daugėjant baltarusių istorinei egzistencijai 
skirtų darbų, patiems baltarusių istorikams plušant prie konkuruojančių, 
kontroversiškiausių pasakojimų, artimiausi kaimynai lietuvių autoriai tiek 
mažai padarė? Anot R. Kamuntavičiaus, Viena iš priežasčių galėtų būti ta, 
kad, atsiradus profesionaliai modernios Lietuvos istoriografijai (XX a. 3–4 
dešimtmetis), Baltarusija kaip suvereni valstybė Europos politiniame žemė-
lapyje dar niekuomet nefigūravo, todėl nebuvo, apie ką rašyti. Sovietų lai-
kais Baltarusijos Sovietų Respublika buvo viena iš penkiolikos, Sąjunginės 
valstybės dominuojamos Rusijos, narių. Komunistinė ideologija nesistengė 
propaguoti nacionalinių istorijų, tai galėjo lemti lietuvių istorikų sprendimą 
neaprašyti kaimynės praeities. Baltarusija kaip suvereni ir nepriklausoma 
valstybė atsirado tik po 1991 m., ir hipotetiškai galima būtų teigti, kad Lie-
tuvos istorikai tiesiog nespėjo parašyti jos istorijos, nes praėjo per mažai 
laiko. Kita vertus, gana neįtikinamai skamba, kad 24 metai yra per mažai 
tokiam darbui atlikti. Sunku būtų įrodinėti, jog Lietuvos istorikai nežino 
Baltarusijos praeities – juk beveik visi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
ar XIX–XX a. Lietuvos istorijos tyrinėtojai neišvengiamai vienaip ar kitaip 
susiduria su Baltarusija, absoliuti dauguma laisvai skaito slavų kalbomis.5

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, kuri XV–XVI a. buvo vienas svar-
biausių faktorių šiandien apsibrėžiamoje Vidurio Rytų Europos erdvėje, 
pasakojimas jau antrą kartą per pusantro šimto metų patiria esminius su-

5 K a mu nt av ič iu s ,  R. Konfrontuojančios praeities reprezentacijos. Baltarusijos istorija 
iki 1795 m.: suprasti pasakojimą, p. 617–618.
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krėtimus, iššaukiamus užsitęsusių tautokūros (dabar jau baltarusių) darbų. 
Stebint šią istorinę erdvę nuo Vilniaus kalvų ima ryškėti unikali patirtis ir 
daug supratimo pastangų bei tyrinėjimų reikalaujantys klausimai. R. Ka-
muntavičius aiškina:

Galima drąsiai teigti, kad šiandieninis baltarusių nacionalinis naratyvas 
yra daug prieštaringesnis ir nepalyginti menkiau artikuliuotas nei lietuviška-
sis. Jis dar „nenusistovėjęs“, ir labai problemiška tiksliai formuluoti jo pagrin-
dinius teiginius. Galbūt Lietuvos istorikus tai ir glumina labiausiai – kurį iš 
pasakojimų apie Baltarusiją palaikyti? Galima išskirti du pagrindinius.

Anot istoriko, pirmasis ir iki šiolei dominuojantis yra prosovietinis. Jis 
remiasi nuostata, kad lietuviai ir lenkai buvo ateiviai, užkariautojai, tad 
baltarusių engėjai. Tada Rusija prisistato kaip lemties siųsti gelbėtojai. Šia-
me pasakojime Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė yra lenkų ir lietuvių domi-
nuojamas kraštas, kuriame baltarusiai tebuvo baudžiauninkai. Čia iš esmės 
atsisakoma pretenzijų į senąją Lietuvą. Tik sovietų nuopelnas, kad pavyko 
įkurti Baltarusijos valstybę, nuo tada ir prasideda visavertė istorija, kuri 
savotišką kulminaciją pasiekia didvyriškoje kovoje su vokiečiais Antrojo 
pasaulinio karo metais. Šio pasakojimo pasirinkimas iš esmės reikštų atsi-
sakymą puoselėti bendrą lietuvių ir baltarusių praeitį bei galimą glaudesnę 
ateitį, be to, tai stumia baltarusius nuo provakarietiškos Europos erdvės į 
prorusiškąją. 

Studijos autorius interpretuoja šią baltarusių savivokos kryptį kaip ne-
atitinkančią laisvės ir demokratijos principų. Tai yra promaskvietiškas ir 
antilietuviškas (nepaisant to, kad nereiškia pretenzijų į LDK palikimą) nu-
siteikimas. Jis neigia baltarusių indėlį į bendros su lietuviais valstybės funk-
cionavimą ir apskritai stengiasi nematyti lietuvių ir baltarusių glaudžios 
praeities sąsajų. Jis suartina baltarusius su rusais, stengiasi juos paskandinti 
didžiojo brolio šešėlyje, bet tuo pačiu atitolina juos nuo lietuvių. Nepaisant 
to, kad Aleksandras Lukašenka jį bandė reanimuoti, šiandien šis pasako-
jimas yra pralaiminčio ir pasitraukiančiojo būsenoje, todėl jo gaivinimas 
atrodys anachronistiškai, o rezultatai – vargiai prigyjantys.

R. Kamuntavičius palieka skaitytojams nujausti, kad lietuviškai sąmo-
nei patraukliau gali pasirodyti būtent ši kryptis: tegu geriau baltarusiai 
liejasi su rusais, kad tik nesikėsintų į bendrą istorinę atmintį, didžiuosius 
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pasakojimus ir vadovėliuose įsitvirtinusius herojus. Naiviai tikima, kad lie-
tuvių tautai labiau gresia tos pažiūros, kurios siejasi su antruoju naratyvu.

Antrasis pasakojimas – tautinis baltarusiškas. Šio pasakojimo pradžia 
siejama su Polocko kunigaikštyste (IX–XIII a.), kuri laikoma pirmąja balta-
rusių valstybe. Polocko ir kitų gudų žemių integravimasis su Lietuva, įvykęs 
XIII–XIV a., žymi naujos baltarusių (arba baltarusių–lietuvių) valstybės – 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – atsiradimą. Toks pasakojimas pradėjo 
formuotis XIX a., o klasikine knyga laikoma Vaclavo Lastoŭskio „Trumpoji 
Baltarusijos istorija“, publikuota Vilniuje 1910 m. Sovietiniais laikais išgy-
venęs nuosmukį, jis atgimė su Mikolos Jermalovičiaus darbais 9–10 dešimt-
mečiais. Nors pastarasis autorius nėra laikomas profesionaliu istoriku net 
tarp savo pasekėjų, tačiau jo idėjos, pakoreguotos profesionalių tyrinėtojų, 
sudaro dabartinio baltarusių tautinio naratyvo pagrindą. 

Lietuvių viešosios opinijos bangos kaipmat sukyla pradėjus gilintis į 
baltarusiškas istorijas (bent jau ėmus jomis domėtis be tautinės empati-
jos pastangų), o autorius prieš kelerius metus galėjo savo kailiu patirti, ką 
tai reiškia. Įvadiniame mūsų knygos straipsnyje tai bandau išryškinti pir-
miausia dėl vienos priežasties. Norisi parodyti, kad Vidurio Rytų Europai 
istorija ne tik kad nesibaigia, bet priešingai – iš naujo įsiaudrina. Senosios 
Europos patirtys dar netampa naujosios Europos Sąjungos narių patirti-
mis. Kaip čia nepritarsi R. Kamuntavičiaus argumentui, kad viltys parašyti 
kažką panašaus į regioną vienijantį pasakojimą yra menkos. Jis argumen-
tuoja: Jacques le Goffas, kalbėdamas apie XX a. antrosios pusės bandymus 
parašyti universalią istoriją, teigė, kad visi jie buvo nesėkmingi. Be to, jis 
iškėlė mintį, jog ketinimas redukuoti ją į švelnią, saldžią ir visiems tinkamą 
ekumeninę istoriją galbūt nėra teisingas kelias.

„Kaip atrodys tikra visuotinė istorija, niekas nežino. Tikriausiai tai netgi 
bus kažkas visiškai kita, negu tai, ką mes vadiname istorija.“ 6 

Nors šis prancūzų mokslininkas kalbėjo apie visuotinę istoriją, tačiau tos 
pačios problemos neabejotinai atsispindi ir žemesniuose – regiono ir kaimy-
ninių kraštų – lygmenyse.7

6 L e  G of f ,  J. History and Memory, Columbia University Press, 1992, 209.
7 K a mu nt av ič iu s ,  R., ten pat, p. 618–620, 623.
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Vidurio Rytų Europos tautinių naratyvų, jų dinamikos ir politinių efek-
tų negalima suprasti be savo vietos po saule ieškančios baltarusių tautos, 
kuri kaip grėsmingos lemties ženklus gali matyti Rusijos agresijos Rytų 
Ukrainoje padarinius. Ji pati darosi ryškiu ženklu europiečių atminties 
horizonte. Kažkaip simboliškai šioje rūsčioje šviesoje regisi Minskas, ne-
atsitiktinai virtęs konflikto reguliavimo centru. Minsko susitarimai dėl 
Donecko likimo pirmąsyk per dvidešimt metų Europos akis į Baltarusijos 
sostinę nukreipė ne dėl autoritarinių prezidento A. Lukašenkos polinkių.

* * *
Skaitytojų teismui atiduodamos knygos, kaip pakankamai didelės 

mokslininkų grupės trejų metų tyrimo darbų vaisiaus, atsiradimas, jos 
sandara ir daugiau ar mažiau artikuliuotos išvados neabejotinai reika-
lauja išankstinio paaiškinimo. Daugialypio, geokultūrine prasme labai 
plataus ir sudėtingo tyrimų lauko apsibrėžimas čia vaidina lemtingą vai-
dmenį. Neišsiversta be sunkių tyrimo projekto disciplinavimo siekių ir 
individualios akademinės laisvės principų derybų, o jų rezultatas – gana 
spontaniškas ir natūraliai nevienareikšmis tekstų pasiskirstymas, kuris 
nesuponuoja visiškai vienodų, sutampančių skirtingų autorių pažiūrų. 
Apsispręsta, kad monografija nebūtinai turėtų būti griežtai orkestruota, 
remiantis vien valingai pasirinktais teoriniais principais. Vienų autorių 
daugiau rūpintasi erdvės apibūdinimu, kitų – teoriniais horizontais. To-
kiai logikai pakluso publikacijos struktūra. Štai viso autorių spiečiaus 
aprėpiamos erdvės sampratos, jų raida ir priklausomybė nuo politinės ir 
administracinės tikrovės intervencijų analizuojama pirmojoje kolektyvi-
nės monografijos studijoje, priklausančioje Mariaus Sirutavičiaus plunks-
nai. Tad jis sąmoningai, bendram viso tyrimo projekto labui, prisiliečia 
prie būtinų įvadinių tyrimo problemos klausimų – erdvės apibrėžimo, tuo 
nulemdamas knygos sandarą. 

Nors istorikas labiausiai koncentruoja dėmesį ties galinga Lenkijos is-
torinės literatūros srove ir Lietuvos istorikų darbais, tačiau nevengdamas 
palyginimų su kitų regiono šalių istorikų pastangomis jis geba taip at-
skleisti Vidurio Rytų Europos erdvinės saviidentifikacijos problemas, kad 
kitiems monografijos autoriams nebetenka šių sampratų pildyti, aiškinti, 
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komentuoti. Tai tyrinėtojų grupės darbo ypatumas. Sutariama: Berlyno 
sienos griūtis pokomunistinėms regiono tautoms uždavė klausimą, kokiai 
Europai priklausančios jos jaučiasi. Nuo pavadinimo, arba pervadinimo, 
impulso ėjo kiti svarbūs dalykai.

Anot M. Sirutavičiaus, Sovietinės sistemos griūtis atvėrė galimybes lais-
vai humanitarinės minties raiškai, nevaržomų akademinių ryšių atkūri-
mui ir idėjų apytakai. Politinės ir visuomeninės reformos, eurointegracijos 
procesai ir jiems atliepiantys visuomenės lūkesčiai buvusio sovietinio blo-
ko šalių istorikus ne tik paskatino permąstyti ankstesnes praeities įvykių 
interpretacijas, bet ir iškėlė naujus uždavinius, visų pirma susijusius su 
istorinės erdvinės tapatybės problema, su savosios valstybės istorine vieta 
Europoje. Tradicinis Europos padalijimas į Vakarus ir Rytus ir buvusių 
sovietinio bloko šalių priskyrimas pastarajai žemyno daliai neatitiko nau-
jų nacionalinės istoriografijos interesų. Ieškant kitų istorinės erdvinės ta-
patybės apibrėžčių buvo sugrįžta prie XX a. pirmojoje pusėje lenkų, čekų, 
vengrų ir kitų šalių istorikų pradėtų svarstymų apie tarpinį regiono tarp 
Rytų ir Vakarų modelį.8

Autorius analizuoja prieštaringą identifikacijos procesą remdamasis ar-
timiausiai pažįstama literatūra – pirmiausia lenkų ir lietuvių. Jis pastebi, 
kad ganėtinai skirtingų šalių sujungimas į vieną erdvę (nors ir remian-
tis universalaus pobūdžio vakarietiškos raidos kriterijais) iškėlė istorinio 
regiono heterogeniškumo problemą. Tai yra daugiau konvencionalumo ir 
sutartinio sąlyginumo reikalaujantis klausimas, kurį iki šiolei nuolat ke-
lia Vidurio Rytų Europos regioninės koncepcijos kritikai. Šios problemos 
egzistavimas, bent jau Lenkijos istoriografijoje, daugiau susijęs ne su ne-
tinkamų mokslinių, objektyvių modeliavimo kriterijų pasirinkimu, bet dar 
labiau su politinėmis, mentalinėmis, kultūrinėmis ar visuomeninėmis pre-
ferencijomis, nulėmusiomis, kas turi priklausyti ir kas neturėtų priklau-
syti Mūsų Europai. Koncepcijoje giliai įsišaknijęs politinis angažuotumas 
ypač pastebimas diskusijose rytinių regiono ribų klausimu – Baltarusijos 
ir Ukrainos (kaip buvusių Abiejų Tautų Respublikos teritorijų!), regioni-

8 S i r ut av ič iu s ,  M. Vidurio (Rytų) Europos koncepcija Lenkijos ir Lietuvos nacionali-
niuose istoriniuose naratyvuose po 1989 metų, p. 29.
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nės priklausomybės problemai skiriama ypatinga svarba, kaip ir Rusijos 
buvimui užribyje. 

M. Sirutavičiaus tekstas tyrimo projekto dalyvių darbui taip pat turėjo 
ne disciplinuojančios prievolės, bet skirtingų tyrėjų orientacijos reikšmę. 
Visi neabejodami suprato ir sutarė, kad Ukrainos istorija, traumuota ir iš 
naujo traumuojama, suskaldyta ir toliau tebeskaldoma ukrainiečių atmin-
tis, jos interpretacija Krymo aneksijos ir separatistinio, Rusijos remiamo 
Donbaso maišto laikotarpiu yra itin reikšminga, tačiau nesiimta prie jos 
liestis. Motyvų būta įvairių, o paminėti, dėl vietos stokos, galima tik ke-
letą. Pirmiausia neabejotina, kad ukrainiečių naratyvų kaita labai rimtai 
domina istorikus ir istorinės sąmonės tyrėjus jau geras dešimtmetis. Kelio-
lika reikšmingų knygų apie tai paskelbta. Tad ukrainietiškas dėmuo tampa 
atskiru reiškiniu, tokiu plačiu, kad Vidurio Rytų Europos erdvėje jie tampa 
kažkuo ypatingu ir atskiru. Antra, tyrimų projekto autoriai, kurie rengė-
si visam projekto sumanymui prieš ketverius–penkerius metus, negalėjo 
numatyti šių svarbių lūžių ir karo audrų, nutikusių tyrimams įsibėgėjus. 
Nors abejonės nekelia ir tai, kad ukrainietiško dėmens iškritimas šiomis 
dienomis turi reikšti tam tikrą akademinį įsiskolinimą.

Antras panašios prigimties bruožas, susijęs su labai laisvu tyrimo erdvės 
supratimu, yra Kastyčio Antanaičio studija apie rusų atminties konstruk-
torių darbus labai specifiniu Karaliaučiaus srities atveju. Nors Vidurio Rytų 
Europos regioninis konceptas nori nenori išreiškia nuostatą, kad tai ne 
Rytai, ir tai Europa už Rusijos atminties domeno ribų, tačiau buvo sunku 
atsispirti pagundai patyrinėti, kokių sandėrių su moksliškai įrodoma patir-
timi griebtasi šioje tolimoje rusų pasaulio saloje. Per tam tikrą dedukcijos 
jungtį tikriausiai daugelis gali nuo Baltijos jūros pasiekti Azovo krantus, 
nujausti rusiškos mąstysenos saitus tarp Kaliningrado ir agresiją Ukrainoje 
grindžiančių atminties politikos kūrinių ir galiausiai imtis lyginti naujojo 
Novorosijos projekto variantus. Čia tik linkėtina, jog Karaliaučiaus srities 
istorinio pasakojimo pažinimas paspartintų tolesnius mokslinės istoriogra-
fijos žingsnius rusų–ukrainiečių atminčių karo tyrimuose.

Regiono atminties žemėlapis, kurį nuspalvina didieji tautiniai naratyvai, 
skaitytojams atiduodamoje knygoje yra nevienodai nuspalvintas autorių 
dėmesio. Suprantama, kad viską aprėpti viename rašinyje ar net kolekty-



24 Egidijus Aleksandravičius

vinėje monografijoje yra beveik neįmanoma misija, tad tam tikrą vienos 
ar kitos šalių grupės specifiką reprezentuoja kokį nors vieną atvejį apibū-
dinantys straipsniai. Tą geriausiai liudija Leono Tolvaišio atliktas Kosovo 
serbų naratyvų tyrimas. Jis norom nenorom atverčia skausmingos nesenos 
Balkanų praeities puslapius, o pro specifinės grupės vaizduotę parodo daug 
platesnius reiškinius nei pats Kosovas siekia. Žinant, kad Kosovo atvejis po 
1989 m. pasitarnavo ne vienai politinei paralelei (įskaitant Rusijos įvykdytą 
Krymo aneksiją) viešai argumentuoti, aiškėja ir naši L. Tolvaišio straipsnio 
idėja, ir misionieriškas vaidmuo visos knygos sandaroje.

Balkanų ir Baltijos (angl. Balkan and Baltic) šalys vis dar gali būti sun-
kiai skiriamos Vakarų Europos retorikoje (tiesiog įspūdingas pavyzdys – 
pirmoji Europos Sąjungos lyderio Jeano Claude’o Junckerio metinė atas-
kaita, kurioje jis painiojosi tarp vienų ir kitų). Bet paradoksaliai priešingai 
tik dabar imamas pastebėti tų šalių istorinės atminties lyginamasis pro-
blemiškumas. L. Tolvaišis yra vis dar labai retas lietuvių balkanistas, kurio 
darbai įgyja tarptautinio skambesio. Jo studijos nuopelnu skaitytojui prieš 
akis išsidriekia visas platus Vidurio Rytų Europos erdvėlaikis, kurio ribos 
neretai tirpsta it kokio debesies.

* * *
Po bandymų atpažinti regioną ateina eilė teorijoms. Monografijos teori-

nės orientacijos susidėlioja panašiai kaip erdvės apsibrėžimo metu. Didžią-
ją užduoties dalį ant savo pečių užsikrovė Moreno Bonda. Savo studijoje 
Apie vienybę nacionalinėse istorijose jis ryžtingai įsiveržia į šiuolaikinių 
akademinių ginčų valdas, imasi aiškinti ne tik kolektyvinės atminties ir 
akademinės naratologijos skirtybes, bet ir komplikuotus Vakarų ir Rytų 
istorinės sąmonės skirtumus. Jis aptaria visas esmines, monografijos au-
toriams aktualias sąvokas. Autorius įrodinėja, kad tęstinumo konstravimo 
nacionalinėse istorijose reiškinys yra ir plačiai paplitęs (akivaizdus visur, 
kur egzistuoja nacionalinės istorijos, nebūtinai vien Centrinės Europos re-
gione), ir iš esmės statiškas, t. y. nekintantis laike. Jis nekito posovietiniu 
laikotarpiu, jei lyginsime būtent su sovietiniu, arba tuo metu, kai pirmoji 
Lietuvos Respublika buvo okupuota ir prarado nepriklausomybę: šios tyrimą 
apibrėžiančios politinės ribos nėra svarbios darbams, kuriuose analizuoja-
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mi kognityvūs procesai, kurie gali būti suvokiami kaip bendražmogiškosios 
universalijos. Bandyti konstruoti vienybę nacionalinėse istorijose yra susi-
klosčiusi bendra praktika, kinta arba varijuoja tik nacionalinėje istorijoje 
nusakomas tautos apibūdinimas, jį apibrėžiantys parametrai ir priemonės, 
pasitelkiamos jo istorinei vienybei modeliuoti.9

Atpažindamas bendrąsias ir ilgalaikes istorinio pasakojimo ypatybes 
M. Bonda išnaudoja savo patyrimą ir žinias, leidžiančias lyginti italų ir 
lietuvių, Vakarų Europos ir Vidurio Rytų Europos naratologijos bruožus. 
Vis dėlto svarbiausia jos studijoje yra ne komparatyvistikos faktai ir atski-
rybės, bet teorinio modeliavimo siekis. Jis remiasi į esminius šiuolaikinės 
istorijos filosofijos pamatus. Autorius teigia, kad Siekiant apibrėžti ir ištir-
ti ryšį tarp suvokimo, atminties ir istorijos rašymo kaip kalbinės išraiškos, 
visų pirma laikomasi nuostatos, kad atmintis ir istorija yra susijusios, bet 
skirtingos praeities reprezentacijos; istorija tampa sąmoningu atminties pa-
sirinkimu. Antra, remiantis Hanso Georgo Gadamerio idėjomis manoma, 
jog kalba nėra tik minties priemonė, bet ir jos supratimo terpė. Istorija virsta 
tik perteikimo, papasakojimo atveju. Mokslinės analizės būdu atpažinti ir 
reikšmėmis apdovanoti praeities faktai tampa istorijos rūmo plytomis tik 
per kalbą ir žodį. M. Bonda taria: Šiuolaikinės istoriografijos analizės pa-
vyzdžiu teigiame, kad vieningos (tęstinės) Lietuvos istorijos idėja kyla iš tam 
tikro kalbinio minties įrėminimo ir, kai kuriais atvejais, sąmoningo kalbos 
modeliavimo, kurį pasitelkus nacionalinė istorija formuluojama, tyrinėjama 
ir pasakojama, tai yra parodome, jog kalbinės išraiškos būdu ypač dažnai 
pasitelkiami daugiareikšmiai ženklai, kuriais kuriamas diachroninis erdvės 
ir laiko tęstinumas politinėje istorijoje.

Autorius nebando įrodinėti Lietuvos istorijos pasakojimo ypatingumo, 
bet sąmoningai sunaudoja mūsų istorinę patirtį, nes knyga yra lietuvių kal-
ba rašoma ir Lietuvos akademinei auditorijai skiriama. Tačiau lietuviškos 
inkrustacijos jo studijoje skirtos tam, kad įrodytų daug bendresnius prin-
cipus, kuriuos atpažįsta šiuolaikinis mokslas. Taigi teorinius monografijos 
pamatus sustiprinanti studija siekė apžvelgti Henrio Bergsono sąveikos tarp 
supratimo, mąstymo ir atminties modelį, taikomą istoriografijos analizei, ir, 

9 Bond a ,  M. Apie vienybę nacionalinėse istorijose, p. 112–113.
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antra, pasistengta nustatyti kalbos įtaką kognityviems procesams, kurie at-
siranda bandant formuoti sąmoningą atmintį, t. y. proto veikla formuoti 
žinias. O tada, trečia, suprasti, kaip šie lingvistiškai sukonstruoti vaizdiniai 
naudojami pasakojant, informuojant ar šviečiant.10

Vėlgi, kaip ir Vidurio Rytų Europos regiono erdvės apsibrėžimo atveju, 
autorių kolektyvui M. Bondos teorinės gairės buvo tik orientacinės. Da-
liai autorių bendrąsias teorines nuostatas dar reikėjo prisišlifuoti saviems 
darbams įgyvendinti. Andrius Švarplys prie savo tikslų artėjo socialinių 
teorijų takais, nuolat ieškodamas pasakotojo ir adresato santykių ir naudo-
damas universalias teorijas lietuviškiems reiškiniams išgliaudyti. Jo studija 
Lietuvių nacionalinis naratyvas šiandien: kultūrinė mobilizacija į globalius 
iššūkius ar provinciali modernybės baimė? susieja naratyvo charakterį su 
pasaulėžiūrine auditorijos ir autorių orientacija, po istorijos pabaigos iš 
naujo prikeldama ginčus dėl praeities. Dar daugiau, autorius primena, kad 
naratyvų likimas labai stipriai priklauso nuo kito plevėsiškai paskelbtos 
pabaigos – ideologijų mirties. A. Švarplio studijos svorio centras apskritai 
stovi istorijos filosofijos domene, taip jis atlieka svarbią funkciją monogra-
fijos tekstų audinyje. 

Prie teorinių rėmų svarstybų savaip prisidėjo ir Tomaszas Błaszczkas, 
kuris išsikėlė uždavinį paaiškinti Vidurio Rytų Europai apskritai, o Lenki-
jai ir Lietuvai atskirai, ir ypatingai svarbią įtampą tarp etninių ir valstybi-
nių, politinių tautiškumo sampratų, parodydamas šimtmetį besitęsiančios 
polemikos moderniausias apraiškas.11 Istorikui, kaip ir keliems kitiems ko-
lektyvinės monografijos autoriams (įskaitant ir šių eilučių autorių), tenka 
reaguoti į šiandien itin didelę įtaką istoriografijos ir atminties tyrimams 
padariusį Jano Assmanno veikalą12, prisitaikyti savo tyrimo reikmėms to-
kias įžvalgas, kurios leidžia aprašyti gana platų atminties, atminties poli-

10 Ten pat, p. 134–135.
11 B ła sz cz a k ,  T. Tarp valstybingumo ir etniškumo: 1918–1939 m. laikotarpio interpreta-

cijos ir atminties politikos konstravimas Lenkijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje, 
p. 239–315.

12 A ssma n n,  J .  Communicative and Cultural Memory, Cultural Memory Studies. An 
International and Interdisciplinary Handbook, red. A. Erll, A. Nünning, Berlin, New 
York, 2008.
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tikos ir visos naratologijos publikacijų srautą. Kartu su kitais skaitytojams 
atverčiamos knygos autoriais T. Błaszczakas daug padarė, kad tekstų mo-
zaikai būtų suteikti disciplinuoti teoriniai rėmai.

Šis kolektyvinės monografijos, skirtos tautiniams naratyvams ir atmin-
ties politikai, tekstas visų pirma labai gerai atliepia dabartinės Europos 
dvasią ir galvosūkius. Istorikai greičiausiai bus tarp tų, kurie mena, kiek 
kartų kam nors pasaulyje buvo paskelbta mirtis: istorijai, ideologijoms, ka-
pitalizmui, komunizmui, tautoms. Šioje knygoje, be pretenzijų į Kasandros 
pranašystes, pasirodo, kokios trapios visos buvusios pranašystės, kaip tarsi 
kokie kortų nameliai sugriūva pretenzingos teorijos, kuriomis siekta vis-
ką paaiškinti. Vidurio Rytų Europos, o ir Lietuvos, istorijos ir atminties 
politikos posūkiai verčia susimąstyti apie visa tai. Juk būtent čia europie-
čių–lietuvių politikų ir kai kurių vykdomosios valdžios šešėlyje veikiančių 
visuomenės veikėjų pastangos stiprinti teisines ir politines tautos atminties 
kontroliavimo priemones sukėlė daugiausia debatų, ir jie dar nesibaigė. Su-
tapimas, istorinis momentas ar tiesiog gera proga kalbėti apie didžiuosius 
pasakojimus ir jų herojus.

Svarbu pabrėžti, kad šios knygos akiratyje iškyla vienas bendras dalykas: 
visoje Vidurio Rytų Europoje, kuri išsiveržė iš komunistinio totalitarizmo 
narvo prieš du dešimtmečius, klostėsi panašūs – ne tapatūs, bet palygina-
mi – reiškiniai. Tautoms, kurių saviidentifikacijos darbai dar neatlikti ir 
kurių ateities vaizdiniai dar nesubrendę, neišryškėję bent jau viešojoje er-
dvėje, kova dėl istorijos pasakojimo būdų, formų, lemtingų įvykių ir herojų 
neretai įgyja prieštaringą ir konfliktuojantį pavidalą.

Veikiausiai reikėtų pritarti minčiai, kad nei skirtingų tautų naratyvai, 
nei platesnės gyvosios Europos atminties formos niekada nesuvienodės. 
Vieningoje Europoje susiskaldžiusi atmintis iki tam tikro lygio yra neiš-
vengiama, tačiau akademinės įžvalgos ir politinė išmintis šnibžda, kad 
svarbiausia yra gebėti įsiklausyti į skirtingus pasakojimus, stengtis suprasti 
tikruosius jų motyvus, ir tada didės tikimybė taikiai sugyventi net tiems, 
kurių praeities herojai pešėsi tarpusavyje. Juk laisvi žmonės ir laisvos tau-
tos nėra vien pasyvūs praeities įkaitai.

Egidijus Aleksandravičius
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Marius Sirutavičius

Vidurio (Rytų) Europos koncepcija Lenkijos 
ir Lietuvos nacionaliniuose istoriniuose 
naratyvuose po 1989 metų

XX a. paskutiniojo dešimtmečio pradžia tapo lūžio tašku regiono 
šalių nacionalinių istoriografijų raidai. Sovietinės sistemos 

griūtis atvėrė galimybes laisvai humanitarinės minties raiškai, nevar-
žomų akademinių ryšių atkūrimui ir idėjų apytakai. Politinės ir vi-
suomeninės reformos, eurointegracijos procesai ir jiems atliepiantys 
visuomenės lūkesčiai buvusio sovietinio bloko šalių istorikus ne tik 
paskatino permąstyti ankstesnes praeities įvykių interpretacijas, bet 
ir iškėlė naujus uždavinius, visų pirma susijusius su istorinės erdvinės 
tapatybės problema, su savosios valstybės istorine vieta Europoje. Tra-
dicinis Europos padalijimas į Vakarus ir Rytus ir buvusių sovietinio 
bloko šalių priskyrimas pastarajai žemyno daliai neatitiko naujų naci-
onalinės istoriografijos interesų. Ieškant kitų istorinės erdvinės tapaty-
bės apibrėžčių buvo sugrįžta prie XX a. pirmojoje pusėje lenkų, čekų, 
vengrų ir kitų šalių istorikų pradėtų svarstymų apie tarpinį regiono 
tarp Rytų ir Vakarų modelį. 

Dėl Vidurinio Europos regiono koncepcijos XX a. 3-iajame ir 4-ajame 
dešimtmečiais vyko intensyvūs debatai tarp Varšuvos, Prahos ir Berly-
no tyrinėtojų tarptautiniuose moksliniuose istorikų kongresuose (1923 m. 
Briuselyje, 1928 m. Osle ir 1933 m. Varšuvoje). Diskusijos prasidėjo nuo 
sąvokų slavas, slavų pasaulis aptarimo, bet greitai peraugo į Rytų Euro-
pos istorinio regiono modelio svarstymus. Pagrindiniai protagonistai buvo 
lenkų istorikai Oskaras Haleckis ir Marcelis Handelsmanas, taip pat jų 
kolegos iš Čekoslovakijos – Jaroslavas Bidlo ir Josefas Pfitzneris bei vo-
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kietis Otto Hoetzsschas1. Nors prasidėjus Antrajam pasauliniam karui 
debatai nutrūko, tačiau į Vakarus emigravęs jų iniciatorius O. Haleckis 
toliau plėtojo regionizmo idėjas, o po karo jas sistemingai išdėstė keliuo-
se istorinius regionus analizuojančiuose veikaluose. O. Haleckio veikalai 
pasikeitus istorinėms aplinkybėms tuo metu nebeatgaivino tarptautinės 
diskusijos, naujas, su tarpinio regiono samprata susijęs debatų etapas pra-
sidėjo tik XX a. 8-ajame ir 9-ajame dešimtmečiais, pasirodžius šios srities 
klasika jau tapusiems veikalams – Klauso Zernacko Rytų Europos istorijos 
sintezei ir vengro Jenő Szűcso struktūrų istorijos nuostatomis parengtai 
esė apie tris Europos regionus2. Juose išplėtotos idėjos tapo pagrindu nau-
joms šio regiono šalių istorikų diskusijoms, pastariesiems vėl sugrįžus prie 
savo šalies vietos Europos istorijoje svarstymų. Pagrindiniu iniciatoriumi 
laikomas lenkų istorikas Jerzy’s Kłoczowskis. Jo straipsnį Mūsų Vidurio 
Rytų Europa, kuris buvo publikuotas 1990 m. mėnraštyje Znak su simbo-
line paantrašte Grįžimas į Europą (lenk. Powrót do Europy)3, galime lai-
kyti programiniu tekstu, pradėjusiu naują diskusijų dėl istorinės erdvinės 
tapatybės etapą. 

Lietuvos istoriografija negali pasigirti ilgamete istorinio regionizmo tra-
dicija. Lietuvių tyrinėtojai nedalyvavo XX a. 3-iajame ir 4-ajame dešimtme-
čiais vykusiose diskusijose dėl regiono sampratos, nes tuo metu gimstanti 
profesionali akademinė Lietuvos istoriografija dar nebuvo pajėgi įsitraukti 
į gilesnio teorinio pagrindimo reikalaujančias diskusijas4. Bendradarbia-

1 T r o e b s t, S., Troebst, S. Meso-regionalizing Europe: History versus politics, Domains 
and divisions of European history, Liverpool university press, 2010, p. 79–80; Troebst, S. 
Introduction: What’s in a Historical Region? A Teutonic Perspective, European Review 
of History, vol. 10, nr. 2, 2003, p. 173–174. 

2 B a b i n s k a s, N. Apie Oskarą Haleckį ir istorinę regionistiką, Oskar Halecki, Europos 
istorijos ribos ir skirstymai..., p. 308–309.

3 K ł o c z o w s k i, J. Nasza Europa Środkowo – Wschodnia, Znak, 1990, nr. 1, p. 9–20. 
Antrą kartą jis buvo publikuotas autoriaus darbų rinktinėje – K ł o c z o w s k i, J. Eu-
ropa: Rzeczpospolita wielu narodów: świadectwa, wywiady, przemówienia i szkice z lat 
1990–2012, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2012, p. 23–39.

4 Besiformuojanti lietuviškoji istoriografija tuo metu susitelkė į savito Lietuvos istorinės 
raidos kelio paieškas užsibrėžusi tikslą surasti lietuvius Lietuvos istorijoje. Pastarą-
jį, kaip vieną iš pagrindinių akademinės lietuvių istoriografijos užduočių, viename iš 
programinių straipsnių suformulavo naujosios kartos lietuvių istorikas Adolfas Šapoka: 
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vimui kelią užkirto ir Lenkijos–Lietuvos konfliktas dėl Vilniaus krašto. 
Neturėjo tokių galimybių ir sovietmečiu, nes dėl griežtos kontrolės ir su-
varžymų privalėjo tapatintis su Rytų Europa. Tik XX a. paskutiniajame 
dešimtmetyje atsirado proga visavertiškai įsijungti į diskusijas istorinio re-
giono modeliavimo klausimais ir įvairiuose tarptautiniuose moksliniuose 
renginiuose pristatyti nacionalinės istoriografijos pozicijas šiais klausimais. 
Tarpinio regiono samprata tuo metu tapo svarbiu regiono istorikų debatų, 
organizuotų įvairių tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvų pagrindu, 
klausimu. Vieno iš pagrindinių jų iniciatorių J. Kłoczowskio pastangomis 
į regiono šalių istorikų suvažiavimą pirmą kartą buvo pakviesti ir Lietuvos 
istorikai. Liublino katalikiško universiteto ir Laterano universiteto 1990 m. 
organizuotame kongrese Romoje kartu su baltarusiais, lenkais, ukrainie-
čiais dalyvavo ir lietuvių tyrinėtojai5. Atsinaujinęs laisvas bendradarbiavi-
mas posovietinėje erdvėje vėliau dar labiau išsiplėtė ir įgijo nuolatines or-
ganizacines formas – 1991 m. Liubline buvo įsteigtas Vidurio Rytų Europos 
institutas, o įsteigus analogiškas institucijas Minske, Lvove ir Budapešte 
buvo sukurta Vidurio Rytų Europos institutų federacija6. Nors Lietuvoje 

Š a p o k a, A. Raskim lietuvius Lietuvos istorijoj, Naujoji Romuva, nr. 21, 1932. Savi-
tumo ir išskirtinumo paieškas galime vertinti kaip nacionalinės istoriografijos atsaką 
į nepalankias Lietuvai lenkų, rusų ar vokiečių istoriografijos koncepcijas, paveiktą su-
dėtingų santykių su kaimyninėmis šalimis, visų pirma Lenkijos ir Lietuvos konflik-
to. Plačiau apie šią problemą ir su ja susijusias lietuviškos istoriografijos tendencijas: 
Š č a v i n s k a s, M. Kas tarpukariu siejo tautinę lietuvių istoriografiją, lietuvių chris-
tianizaciją ir „lenkų apaštalus“? Kultūros barai, 2009, nr. 4, p. 74–82.

5 Romos kongreso pranešimų tekstų publikacija: Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine: the 
foundations of historical and cultural traditions in East Central Europe: International 
Conference, Rome, 28 April – 6 May 1990, ed. Jerzy Kłoczowski, Lublin: Instytut Europy 
Środkowo-Wschodniej, Rome: Foundation John Paul II, 1994.

6 Plačiau apie regiono istorikų bendradarbiavimo iniciatyvas ir Vidurio Europos institutų 
steigimą: K ł o c z o w s k i, J. Europa Środkowowschodnia w historiografii krajów re-
gionu, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1993, http://www.mlodszaeuropa.
eu/uploads/publikacje/Kloczowski_Ksiazka.pdf [žiūrėta 2013 09 07]; K ł o c z o w s k i, J. 
Europa środkowo-wschodnia i jej historia, Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej: 
księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr. hab. Władysławowi A. Serczykowi w 60 rocznicę 
jego urodzin, Białystok: Dział Wydaw. Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1995, s. 112; 
K ł o c z o w s k i, J. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lithuania: Kwartalnik 
Poświęcony Problemom Europy Środkowo-Wschodniej, nr. 4(5)–1(6), 1991/1992, p. 169–173.
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tokio pobūdžio institucija buvo įsteigta gerokai vėliau, tačiau bendros re-
gioninės istoriografinės tendencijos inspiravo debatus dėl šalies istorinės 
vietos kontinente. 

Vieni iš pirmųjų istorinės erdvinės tapatybės problemas pradėjo svars-
tyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrinėtojai. 1989 m. pasirodė 
Alfredo Bumblausko straipsnis Kur buvo Lietuva feodalizmo epochoje?, 
kuriame nagrinėjama istorinės Lietuvos regioninės priklausomybės pro-
blema7. Civilizacinių istorinių regionų koncepciją paskutiniame XX a. de-
šimtmetyje pradėjo rutulioti Edvardas Gudavičius, Lietuvos istorijos raidą 
aiškinęs plačiame kaimynų, visos Europos ir net viso pasaulio istorijos 
kontekste8. Į diskusiją istorinių regionų klausimais tuo metu įsitraukė ir 
Jūratė Kiaupienė, savo pozicijas deklaruodama istoriografinio manifesto 
žanrą primenančiame straipsnyje Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Vidurio 
Rytų Europoje: diskusinės regiono modeliavimo problemos9. Lietuvos isto-
rikų diskusijos, paveiktos analogiškų Lenkijos ir kitų regiono šalių istori-
ografijos tendencijų, buvo susijusios su Vidurio Rytų Europos ar Vidurio 
Europos sampratomis. Tokio pobūdžio darbai liudija Lietuvos tyrinėtojų 
siekius tapatinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją su konkrečiu 
istoriniu regionu. 

Istoriografiniuose debatuose dėl tarpinio Europos regiono tarp Vakarų 
ir Rytų iki šiol diskutuojama ne tik dėl pastarosios istorinės erdvės ribų ir 
jų pokyčių vienu ar kitu laikotarpiu, bet sprendžiamas ir jos pavadinimo 
klausimas. Vidurinis regionas istorikų darbuose įvardijimas įvairiai: Vidu-
rio Europa, Vidurio Rytų Europa, Vidurio Europos Rytai ar net Vidurio ir 
Rytų Europa. Priklausomai nuo tiriamo laikotarpio įvairovė dar padidėja: 
pvz., viduramžių laikotarpiu minėti regioniniai terminai Lenkijos istorio-

7 B u m b l a u s k a s, A. Kur buvo Lietuva feodalizmo epochoje? Europa 1988: Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio almanachas, Vilnius, 1989, p. 153–172.

8 Savo pozicijas regionų klausimais nuosekliai išdėstytos esė „Pastumtos kortų kaladės“ 
dėsnis ir Naujoji Europa: istorijos metmenys ir įžvalgos iki XVI a.“. Šie tekstai vėliau 
buvo į traukti į E. Gudavičiaus darbų rinkinį: G u d  a  v  i  č  i  u  s ,  E .  Lietuvos eu-
ropėjimo kelias, sud. A. Bumblauskas, R. Petrauskas, Vilnius: Aidai, 2002, p. 17–59. 

9 K i a u p i e n ė, J. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Vidurio Rytų Europoje: diskusinės 
regiono modeliavimo problemos, Lituanistika pasaulyje: darbai ir problemos, Vilnius, 
1998, p. 9–26.
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grafijoje kartais kečiami metaforine Jaunesniosios Europos sąvoka, o XIV a. 
pabaigos–XVI a. pradžios įvykius ankstesnių laikų istorikų darbuose buvo 
linkstama sujungti Jogailaičių Europos erdvės samprata. Nors šios istorinį 
regioną nusakančios sąvokos didesniu ar mažesniu mastu apibrėžia per-
sidengiančią ar net tą pačią erdvę, tačiau jų gausa liudija apie skirtingų 
istorinių erdvinių koncepcijų egzistavimą. Istoriografijoje vyraujanti ter-
minologinė įvairovė sąlygojo ir tyrimo objekto – vidurinio regiono ter-
mino dvilypę konstrukciją studijos pavadinime. Ji atliepia terminologinės 
variacijos tendencijas, pasitaikančias nagrinėjamuose istorikų darbuose. 
Kai kurie tyrinėtojai net tame pačiame tekste paeiliui naudoja Vidurio 
Europos ir Vidurio Rytų Europos sąvokas, laikydami jas sinonimiškomis 
denominacijomis, atsiradusiomis dėl skirtingų nacionalinių istoriografijos 
tradicijų. Tiesa, istoriografijoje egzistuoja ir priešinga pozicija su nuosta-
ta, kad, nepaisant Vidurio Rytų Europos erdvinio persidengimo su pana-
šiai įvardijamais istorinio regiono modeliais, tarp jų egzistuoja reikšmingi 
skirtumai, todėl įvairių tarpinio regiono modifikacijų tapatinti nederėtų10. 

Istoriografiniame diskurse regionine tematika egzistuojanti prieštara 
nulėmė vieną iš nagrinėjamos problematikos aspektų. Jų visuma buvo su-
formuluota atsižvelgiant į šių dienų istorinio regionizmo metodologines 
refleksijas, formuojančias kritinį požiūrį į įvairias istorinių regionų kon-
cepcijas. Istorinės regionistikos metodologines tendencijas savo darbuo-
se aptariantis Nerijus Babinskas istoriografijoje egzistuojančią sampratų 
įvairovę atskleidžia naudodamas konstruktyviojo požiūrio variacijų ana-
lizę, t. y. takoskyrą tarp radikaliųjų ir nuosaikiųjų konstruktyvistų. Pir-
miesiems neretai priskiriama nuostata istorinius regionus traktuoti kaip 
mentalinių žemėlapių konstruktus, laikomus tapatybės ir galios diskursų 
sudėtine dalimi. Kaip alternatyva mentaliniams konstruktams siūloma 
ir simbolinės geografijos sąvoka, inicijuojanti nesibaigiančią diskusiją, ar 
šias sąvokas istorinės regionistikos kontekste galima laikyti sinonimais. 
Antrieji orientuoti į struktūrinių istorinių erdvių apibrėžčių paieškas, is-
torinio regiono sampratą laikydami lyginamosios analizės kategorija ar 

10 A r na son, J .  P.  Interpreting Europe from East of Centre, Domains and divisions..., 
p. 139; Kola , A .  F.  Między Europą Środkową a Europą Środkowo-Wschodnią, Tygiel 
Kultury, nr. 4 (6), 2006, p. 6–13. 
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metodologiniu įrankiu, kuris sudaro galimybę aiškinti specifinius istori-
nius procesus peržengiant nacionalinio istorinio naratyvo rėmus. Abiejų 
krypčių atstovai sutaria, kad socialinės, ekonominės ir politinės struktūros 
apibrėžtoje erdvėje savaime nesuformuoja regioninio darinio ir regioninės 
tapatybės, bet nuosaikieji konstruktyvistai mano, jog kai kurie regioniniai 
modeliai gali būti laikomi tam tikru mastu pagrįstomis konstrukcijomis 
ir turėti istorinį tęstinumą11. Šių požiūrių prieštara aktuali ir nagrinėjai 
istorinio regiono sampratai. Žinoma, kartais sunku vadovautis metodo-
logijos išgrynintomis tipologijomis, nes nemaža analizei pasitelktų darbų 
pasižymi abiejų krypčių nuostatomis.

Vokietijos istorinio regionizmo specialistas Stefanas Troebstas, priski-
riamas nuosaikiųjų konstruktyvistų krypčiai, tarpinio istorinio regiono 
sąvoką prilygina mezoregiono konstrukcijai (terminas pasiskolintas iš 
geo grafijos). Ją apibrėžia kaip savitą ilgalaikių socialinių, ekonominių, kul-
tūrinių ir politinių struktūrų grupę, kuri yra didesnė nei viena valstybė, 
bet mažesnė nei žemynas. Šios konstrukcijos tikslas – sukurti struktūrą 
transnacionalinei komparatyvistinei istorinių fenomenų analizei, meto-
dą ar tyrimo strategiją, vizualizuojančią longue duree struktūras, kurias 
atskleidžia regiono vidaus specifika. Istorikai, taikantys šią prieigą, tyri-
nėtojo manymu, istorinį mezoregioną turėtų suvokti ne esencialistiniu ar 
geodeterministiniu būdu, bet kaip kūrybos įrankį ir euristinę koncepciją 
lyginamajai analizei, kurios tikslas – identifikuoti transnacionalines struk-
tūras, bendras konstruojamam mezoregionui, nesutampančiam su geogra-
finėmis ar šiuolaikinėmis politinėmis ribomis12. Tokia vidurinio (mezore-
giono) teorinė koncepcija atliepia šiandienines vokiškosios istoriografijos 
tendencijas istorinio regiono sampratą traktuoti kaip naudingą įrankį is-
torikui, atliekančiam lyginamuosius tyrimus.

11 Babi nsk a s , N.  Istorinio regiono sampratos šiuolaikinėje istoriografijoje: tipologijos 
gairės, Acta humanitarica universitatis Saulensis, t. 19, 2014, p. 17–18. 

12 Troebst , S .  Introduction: What’s in a Historical Region..., p. 173, 177; Panašia tarpinio 
istorinio regiono teorine samprata šiuo metu vadovaujasi ir Lietuvos istorinės regionis-
tikos specialistas Nerijus Babinskas. Žr.: Babi nsk a s , N., min. veik., p. 293–294; Ba-
bi nsk a s , N. Istorinio regiono sampratos..., p. 17–18.
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Šias nuostatas galime laikyti šiuolaikinės istoriografijos siekiamybe, nes 
konkrečios istorinių erdvių sąvokos dažniausiai nėra politiškai ir kultūriš-
kai neutralios. Aptardamas nagrinėjamo regiono istorikų indėlį į mezore-
giono sampratos vystymą XX a. tai konstatuoja ir S. Troebstas, teigiantis, 
jog Vidurio (Rytų) Europos koncepcija yra stipriai politizuota, kad galėtų 
funkcionuoti tik kaip akademinė sąvoka, kad politinės galios laukas darė ir 
iki šiol daro stiprų poveikį šio regiono istoriografinei sampratai. Atkreip-
damas dėmesį į tai, kad artimos regioninės denominacijos – Rytų Europa, 
Vidurio ir Rytų Europa ir netgi Vidurio Europa – politinėje kalboje reiškia 
beveik ta patį ir yra vienodai politiškai įkrautos, vokiečių tyrinėtojas vis 
dėlto svarsto galimybę depolitizuoti sąvoką, įžvelgdamas šios tendencijos 
apraiškas pastarųjų dešimtmečių Vokietijos istoriografijoje13. Tačiau ne 
visi istorikai laikosi optimistinio požiūrio šiuo klausimu. Istorijos ir po-
litikos sąsajas vidurinio regiono modeliavime analizavęs rusų tyrinėtojas 
Aleksejus Mileris teigė, jog, kalbant apie Vidurio Europą, vienas iš prin-
cipinių klausimų yra ideologinės ir politinės diskurso potekstės14. Vidu-
rio Europos ar Vidurio Rytų Europos mezoregiono modelius laikydamas 
ideologiniais konceptais jis tvirtino, kad istorikas, tirdamas mentalinius 
žemėlapius, visų pirma turi atsižvelgti į įvairias politines ir ideologines 
jų implikacijas, antraip jis taps ideologinių schemų auka. Taip pat turėtų 
vengti kalbėti apie istorinį regioną kaip apie kažką realiai egzistavusį, nes 
tuomet kyla pavojus, kad istorinių regionų koncepcijos iš pažintinio įran-
kio virs ideologiniu instrumentu15. A. Milleris, formuluodamas ideologijos 
ir akademiškumo priešpriešą, iš esmės neigia nuosaikiųjų konstruktyvistų 
tikėjimą galimybe nešališkai (atmetant politines ar kultūrinių aspiracijas) 
ir moksliškai tirti istorinius mezoregionus. 

Istorinio mezoregiono sąvokos politizavimo problemą kelia daugelis 
tyrinėtojų, beveik sutartinai teigiantys, kad nuo pat diskusijų dėl vidu-

13 Troebs t , S .  Meso-regionalizing Europe: History versus politics, Domains and divisi-
ons of European history, Liverpool university press, 2010, p. 80–84; Troebs t , S .  Intro-
duction: What’s in a Historical Region..., p. 185. 

14 M i l ler, A .  Central Europe: A Tool for Historians or a Political Concept?, European 
Review of History: Revue européenne d’histoire, vol. 6, nr. 1, 1999, p. 85. 

15 M i l ler, A .  Koncepcje regionalnego podziału Europy to przedmiot badań geografii 
mentalnej. I tyle, Kwartalnik historyczny, nr. 4, 2013, p. 861.
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rinio regiono modelio pradžios XX a. 3-iajame dešimtmetyje įvairios jo 
koncepcijos buvo prisodrintos politinių nuostatų, atliepiančių tuometines 
politines realijas ir pavienių regiono valstybių tolesnės egzistencijos proble-
mas. Taip pat neretai pastebima, kad politinio, kultūrinio ir istoriografinio 
diskurso persipynimas būdingas tiek šaltojo karo laikotarpio diskusijoms, 
tiek regioninės priklausomybės debatams po 1989 m. permainų. Noras ve-
rifikuoti šias pozicijas ir nubrėžti pastarųjų dešimtmečių istoriografines 
tendencijas istorinio regiono tematika inspiravo vieną iš pagrindinių šios 
studijos probleminių klausimų: su kokiomis visuomeninėms, politinėmis, 
kultūrinėmis ar akademinėmis nuostatomis siejamas istorinio mezoregio-
no koncepcijos funkcionalumas Lenkijos ir Lietuvos nacionaliniuose isto-
riniuose naratyvuose? Kokias nacionalinių istoriografijų raidos tendencijas 
tai atliepia? Sprendžiant šiuos probleminius tyrimo klausimus siekta na-
grinėti politinių, kultūrinių ar akademinių aspiracijų pokyčius, siejamus 
su mezoregiono koncepcijomis pastaraisiais dešimtmečiais, kintamą vidu-
rinio istorinio regiono modelio aktualumo sampratą, aptarti istoriografi-
nės diskusijas dėl galimybės modernizuoti šią erdvinę sąvoką, paverčiant ją 
neutraliu transnacionalinės istorijos metodiniu įrankiu. 

Iš šių probleminių klausimų kyla ir kitas tyrimo siekis – nagrinėti kon-
krečias istorinio regiono modeliavimo strategijas ir joms pritaikomas is-
torinės raidos interpretacijos schemas. Analizuojant šią problemą norėta 
aptarti, kokius istorinius reiškinius, procesus ar net įvykius bei istorinės 
raidos tendencijas Lietuvos ir Lenkijos istorikai renkasi kaip struktūrinius 
žymenis istorinio pasakojimo erdviniam modeliui, siekdami pagrįsti vie-
nokį ar kitokį savo šalies europietiškumą ar nustatyti jos vietą bendrame 
Europos istoriniame žemėlapyje. Kartu siekta atsakyti į klausimus, kaip 
apibrėžiamos tarpinio regiono ribos Vakarų ir Rytų atžvilgiu ir kokiu mas-
tu istorinės raidos išskirtinumo motyvas funkcionuoja nacionaliniuose na-
ratyvuose? 

Nagrinėjant šiuos klausimus daugiausia dėmesio bus skiriama istorikų, 
tyrinėjančių viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų periodus, darbams. 
Tokį pasirinkimą lėmė keletas priežasčių. Lietuvos istoriografijos požiūriu 
jau buvo konstatuota, kad pirmieji istorinio regiono problema susidomėjo 
LDK tyrinėtojai. Analogiškas tendencijas, kurios greičiausiai veikė ir Lie-



37Vidurio (Rytų) Europos koncepcija Lenkijos ir Lietuvos nacionaliniuose 
istoriniuose naratyvuose po 1989 metų

tuvos istorikų pozicijas, galima įžvelgti ir kalbant apie Lenkijos istoriogra-
fiją. Abiejų šalių istorikai, tiriantys minėtuosius laikotarpius, intensyviau-
siai plėtojo mezoregiono koncepciją ir šia tema pateikė nemažai teorinių 
refleksijų. Taip pat galima teigti, kad tarpinio regiono sąvoka iki šiol isto-
riniuose naratyvuose plačiausiai taikyta pastariesiems periodams atveriant 
platesnius erdvinius kontekstus. Galima numanyti, kad šias tendencijas 
sąlygojo regioninei problematikai palanki pastarojo laikotarpio tematika: 
Lenkijos ir Lietuvos suartėjimo klausimas; Jogailaičių dinastijos įsitvirti-
nimas regiono valstybių sostuose, jungtinio valstybinio darinio – Abiejų 
Tautų Respublikos – aktualijos, dėl įvairių visuomeninių ir akademinių 
aspiracijų sukūrė poreikį pažvelgti į šiuos istorinius fenomenus platesnėje 
erdvinėje perspektyvoje. 

Vėlyvųjų viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų pradžios periodas ypač 
svarbus Lietuvos istoriografijai. Vieningai įvardijamas kaip lūžio laikotar-
pis, istorikų tekstuose jis siejamas su Lietuvos europėjimo kelio, pritapimo 
prie Europos, valstybės ir visuomenės christianizacijos ir europeizacijos pra-
džia. Svarstymai, prie kokios Europos tuo metu pritapo Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė, kuria kryptimi europeizavosi valstybė ir visuomenė, atve-
ria daug globalesnę istoriografinę europietiškumo problemą, kurią nuolat 
svarstė įvairių mezoregionų modelių kūrėjai. Problematikos aktualumą ir 
transnacionalumą liudija ir nuolatinė polemika su Lenkijos istoriografija, 
interpretuojant Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
santykius pastaruoju periodu. Jogailaičių Europos – dinastinių sąsajų šių 
šalių sostuose įsitvirtinus Jogailaičiams – koncepcija susiejama su Vengri-
jos ir Čekijos nacionaliniais naratyvais. Ji intensyviai plėtota ankstesnių 
laikų lenkų istorikų darbuose, rado atgarsį ir Lietuvos istorikų veikaluose16. 
Pastaraisiais dešimtmečiais ji prarado aktualumą, Jogailaičių dinastiniai 

16 Ritos Reginos Trimonienės monografijoje – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Vidurio 
Europa XV–XVI a. sandūroje, Šiauliai: Šiaulių pedagoginis institutas, 1996, – Lietuvos 
politinės raidos problematika per dinastinius Jogailaičių ryšius siejama su Lenkijos, Če-
kijos ir Vengrijos, kurios tapatinamos su Vidurio Europa, istoriniais kontekstais. Deja, 
šis regiono modeliavo kriterijus tapo pagrindine kliūtimi nuosekliai plėtoti LDK poli-
tinę raidą regioniniu mastu – po 1524 m., Jogailaičiams praradus Čekijos ir Vengrijos 
sostus, susitraukus vadinamajai Jogailaičių Europai, tyrimas apsiribojo santykių su 
Lenkijos karalyste erdve.
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ryšiai vis rečiau traktuojami kaip vienas iš struktūrinių žymenų regiono 
modeliui kurti. Esminės analizės kryptys pasirinktos pagal Lietuvos istori-
kų aktualizuotus istorinės šalies vietos Europoje klausimus ir šios srities po-
lemiką su Lenkijos istoriografija. Vis dėlto, nenorint užsisklęsti ilgametėje 
dviejų šalių istoriografinių diskusijų tradicijoje, platesniam akademiniam 
horizontui pasiekti atsigręžiama ir į kitų regiono šalių (ypač Vengrijos) 
arba kitų kraštų istoriografines pozicijos, tačiau tai daroma nenuosekliai. 

Ištakos: Nuo Jogailaičių idėjos 
iki Vidurio (Rytų) Europos sampratos

Didžioji dalis autorių, rašiusių apie įvairias tarpinio regiono sąvokas, reikš-
mingą dėmesį skiria ankstyvosioms mezoregiono sampratoms ir jų kūrė-
jams. Vertinimai svyruoja nuo atviros ar sunkiai paslepiamos apologetikos 
iki kritiškų pozicijų. Tai liudija, kad, nepaisant santykio su ankstesne tradi-
cija, protagonistų idėjos yra aktualios šiuolaikinei istoriografijai, jos padarė 
įtaką ir pastarųjų dešimtmečių istorinio regiono modeliams. S. Troebstas, 
kalbėdamas apie vieną iš populiariausių mezoregionų koncepcijų – Vidu-
rio Rytų Europą, – atkreipia dėmesį į labai svarbią aplinkybę: nepaisant 
gana ilgo koncepcijos gyvavimo laikotarpio mezoregiono modelis iki šiol 
buvo pritaikytas tik Europai ir išskirtinai rytinei jos daliai. Šio fenomeno 
priežastis, anot vokiečių tyrinėtojo, sąlygoja vidurinio regiono koncepcijos 
ištakų aplinkybės. XX a. laikotarpiu ji mažiausiai tris kartus buvo paveik-
ta esminių socialinių ir politinių permainų: 1918 m., kuomet iš imperijų 
periferijų regiono šalys virto nacionalinėmis valstybėmis; 1945 m., kuomet 
sovietai apvertė regiono visuomenes aukštyn kojomis, ir 1989 m., kuomet 
socializmą pakeitė rinkos ekonomika ir demokratija. O kiekvieną kartą 
regiono ir kitų šalių tyrinėtojai formulavo ir modifikavo savąsias tarpinio 
regiono koncepcijas17. Tad nenuostabu, kad ryškus ideologinis substratas 
lydėjo jų raidą nuo pat vidurinio regiono koncepcijos ištakų XX a. pirmai-
siais dešimtmečiais. 

17 Troebs t ,  S., min. veik., p. 82.
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Laikotarpiu iki Antrojo pasaulinio karo galima išskirti net tris mezo-
regiono modeliavimo tendencijas – federacinę, nacionalistinę ir kairiąją18, 
kurios buvo glaudžiai susijusios su skirtingomis politinėmis srovėmis ir re-
giono tautų raidos vizijomis. Nepaisant skirtingų ideologinių nuostatų jas 
visas vienijo bendras bruožas – jomis siekta verifikuoti imperinės tradici-
jos įteisinimą, kuriame įžvelgtas didžiausias pavojus tolesnei nacionalinių 
valstybių, susikūrusių po Pirmojo pasaulinio karo, raidai. Daugelis viduri-
nio regiono koncepcijų buvo vystomos kaip atsvara poimperinį dominavi-
mą pateisinančioms Mitteleuropa,19 ar Rytų Europos, istorinės erdvės sam-
pratoms. Akcentuodami istorinės raidos išskirtinumą lenkų, čekų, vengrų 
ir kitų šalių istorikai siekė priešpriešinti joms savąsias regiono sampratas 
nuo pat diskusijų šia tema pradžios tarptautiniuose istorikų kongresuose 
XX a. 3-iajame ir 4-ajame dešimtmečiais. 

Dar iki tarptautinių svarstymų pradžios Lenkijos istoriografijoje buvo 
aptarinėjamos įvairios istorinių regionų sampratos, atliepiančios tuometi-
nio federalistinio judėjimo ideologiją. Ją po Pirmojo pasaulinio karo perė-
mė dalis lenkų istorikų, aktyviai prisidėję prie istorinių erdvinių koncep-

18 Visas tris tendencijas galima stebėti Vengrijos raidos atveju: federalizmo šalininkai, su-
sitelkę apie Nacionalinę pilietinių radikalų partiją (vengr. Országos Polgári Radikális 
Párt), perėmė vokiečių politikų sluoksniuose suformuluotą idėją apie socialinę, politinę 
Vokietijos ir mažų tautų, buvusių Austrijos ir Vokietijos įtakos zonoje, integraciją, ta-
čiau atmetė išskirtinį vokiečių vaidmenį šiame procese. Šią idėją, siejamą su Vidurio 
Europos istorinio regiono samprata, jie traktavo kaip sisteminį sprendimą, galintį pa-
naikinti nacionalinius konfliktus sujungiant pastarąsias tautas į federacinę sistemą. O 
nacionalistinės politinės srovės formavo Karpatų baseino erdvinę koncepciją. Joje buvo 
modeliuojamas koncentrinio pobūdžio regionas, kuriame įtvirtinta vengrų viršenybė 
periferinių tautų atžvilgiu. Juos kritikavę kairieji pirmenybę atidavė Rytų Europos kon-
cepcijai tvirtindami, kad tikroji Vengrijos žmonių vieta yra tarp Rytų Europos„valstiečių 
tautų. Plačiau žr.: Ja nowsk i , M . ,  Iord ach i  C . ,  Trenc sény i ,  B .  Why Bother about 
Regions: Debates over Symbolic Geography in Poland, Hungary and Romania, East-
Central Europe, 2005, nr. 1–2, p. 8.

19 Apie vokiškąją Mitteleuropa koncepcijos raidą, jos politines ir kultūrines implikacijas 
žr.: Schu lt z ,  H.  D. ,  Nat ter, W.  Imagining Mitteleuropa: Conceptualisations of ‘Its’ 
Space In and Outside German Geography, European Review of History: Revue européen-
ne d’histoire, vol. 10 (2), 2003, p. 273–292; Meyer, H.C .  Friedrich Naumann’s Mitte-
leuropa, International Scholars Forum, vol. 4, 1955, p. 194–217; St r åt h , B .  Mitteleuropa: 
From List to Naumann, European Iournal of Social Theory, vol. 11(2), 2008, p. 171–183; 
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cijų kūrimo. Svarbiu ideologiniu orientyru jų kūrėjams tapo vadinamoji 
Jogailaičių idėja, paremta Jogailaičių Europos, tapatinamos su XIV–XVI a. 
nemažą Europos dalį valdžiusia Jogailaičių dinastiją, erdvine kategorija, 
ir vėlesnė ATR istorinė tradicija. Ja XX a. pradžioje rėmėsi Lenkijoje be-
siformuojanti federalizmo srovė, kurios politinės ambicijos, neapsiribojo 
etniniu lenkų arealu ir buvo susijusios su įvairiais buvusios Abiejų Tautų 
Respublikos teritorijos ir tautų sujungimo planais20. Nors Jogailaičių idėja 
dažniausiai siejama su politiniais lenkų federalistų planais sujungti buvu-
sios ATR teritorijas, tačiau ištakomis ji pirmiausia sietina su lenkų istorio-
grafine mintimi. XX a. pradžioje jai apibrėžtos sampratos reikšmę bandė 
suteikti istorikas, publicistas ir literatūros kritikas Stanisławas Krzemińskis, 
savo nuostatas išdėstęs 1903 m. lenkų visuotinėje enciklopedijoje. Vėliau ją 
plėtojo garsiausi to meto lenkų istorikai, tarp jų ir Vidurio Rytų Europos 
koncepcijos kūrėjas – O. Haleckis. Daugelio jų nuomone, LDK valstybingu-
mas pasibaigė pasirašius Liublino unijos sutartį. Tik O. Haleckis, suabejojo 
kolegų tvirtinimų pagrįstumu teigdamas, kad ATR buvo sudaryta realinės 
unijos pagrindu. 1920 m. mėnraštyje Wschód Polski pasirodė O. Haleckio 
straipsnis, kuriame išdėstyta jo politinė programa dėl Jogailaičių idėjos 
įgyvendinimo. Šiame straipsnyje jis grindė lenkų istorines teises į Lietuvą 
ir Rusią, pateikė rekomendacijas dėl tuometės politikos Rytų žemių atžvil-
giu. Politiniais siūlymais programoje neatmetė nepriklausomos Ukrainos, 
Lietuvos ir Baltarusijos egzistavimo galimybių sąjungoje su Lenkija21. Šios 
politinės vizijos buvo aiškiai orientuotos į Jogailaičių federacinę sistemą ir 
ATR istorinę tradiciją, kurioje lenkų istorikas ieškojo pavyzdžių gyvena-
mojo laikotarpio problemoms spręsti. 

1937 m. rašydamas apie Jogailaičių idėją pagrindinį dėmesį O. Haleckis 
skyrė Lenkijos ir Lietuvos santykių problematikai laikotarpiu nuo Krėvos 
susitarimo iki Liublino unijos sudarymo, – finalinio idėjos įgyvendinimo 

20 Plačiau apie politinius federalistinės srovės planus žr.: S t a n ke v ič , B .  Jogailaičių idėja 
ir jos implikacijos lenkų XX a. geopolitinėje mintyje, Socialinių mokslų studijos, 2012, 
nr. 4 (3), p. 869–872; Nowa k, A .  Reborn Poland or reconstructed empire? Questions 
on the course and results of Polish Eastern policy (1918–1921), Lithuanian historical stu-
dies, vol. 13, 2008, 2010, p. 127–150.

21 St a n ke v ič , B . ,  m i n .  ve i k . ,  p. 873–874.
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etapo. Nepaisant kiek skirtingo nei kitų lenkų istorikų požiūrio į vieningos 
valstybės sukūrimą, visame jo pasakojime pabrėžiamas išskirtinis, faktiškai 
mesianistinis Lenkijos vaidmuo LDK civilizavimo procese, atliepęs bendras 
tuometinės Lenkijos istoriografijos tendencijas. Politinio ir visuomeninio 
suartėjimo procesą O. Haleckis tapatino su Lenkijos kultūrine misija Ry-
tuose, kuri, nenutraukdama Lietuvos ir Rusios ryšių su Bizantija, susiejo 
pastarąsias stipriais ryšiais su lotyniškaisiais Vakarais, įtraukė į renesansinį 
kultūrinį sąjūdį ir paskatino humanistinių idėjų plėtotę. Dėl Karūnos ska-
tinamos LDK kultūrinės visuomeninės raidos abi valstybės XV a. antrojoje 
pusėje virto lygiavertėmis partnerėmis22. Pastarasis lygiavertiškumas tapo 
vienu iš svarbiausių elementų apologetiniame O. Haleckio Liublino unijos 
vaizdinyje. Išskirtinai pozityvus unijos vertinimas grindžiamas savanoriš-
kumo, abipusių nuolaidų ir kompromisų, tolerancijos ir lygiavertės nau-
dos visoms pusėms motyvais. Jais remiantis projektuojamas ir regioninis 
Jogailaičių valstybės vaidmuo. Lenkų istoriko požiūriu, kultūra ir laisvę 
įtvirtinančios santvarkos formos sutelkė šią valstybę ir leido jai tapti vi-
dinės ir išorinės taikos veiksniu regione, Vakarų pasaulio ribų sargu. Pas-
taroji funkcija atliepė Lenkijos istoriografijoje įsitvirtinusią Lenkijos kaip 
krikščionybės priešpilio, saugančio Europą nuo grėsmės iš Rytų (Maskvos 
valstybės23, turkų ir totorių), koncepcija, kuri, O. Haleckio nuomone, ne-
atsiejama nuo Jogailaičių idėjos24. Laisvė, tolerancija, daugiakultūriškumas, 

22 Ha leck i , O.  Idea jagiellońska, Kwartalnik Historyczny, r. 51, nr. 1–2, 1937, s. 494–495; 
500–501. 

23 Šiuose nuostatuose galima ieškoti požiūrio, vėliau tapusio svarbiu mezoregiono koncep-
cijos elementu, į Maskvos valstybę ištakų. Jau tada, paveiktas Henryko Paszkiewicziaus 
darbų, jis kvestionavo istorinį tęstinumą tarp Kijevo Rusios ir Maskvos Rusios ir laikėsi 
nuostatos, kad Maskvos valstybingumui didesnį poveikį turėjo mongolų įtaka, lėmusi ir 
politinės sandaros, ir visuomeninės santvarkos formų raidą. Perėmusi daugelį mongolų 
elementų Maskva, anot O. Haleckio, atsiribojo nuo Vakarų Europos ir jau nuo XV a. 
pradėjo nepertraukiamą ekspansiją į Vakarus: Bacz kowsk i ,  K .  Oskara Haleckiego 
jagiellońska wizja dziejów, Oskar Halecki i jego wizja Europy, red. M. Dąbrowska, t. 1, 
Warszawa–Łódź: Instytut Pamięci Narodowej, 2012, p. 62–63.

24 O.  Ha leck i , min. veik., p. 503–504; 509. Jau ankstesniajame dvitomyje Jogailaičių uni-
jos istorija (lenk. Dzieje unii Jagiellonskiej) jis suformulavo savo pagrindinį argumentą 
šioms pozicijoms teigdamas, kad unija sukūrė sąlygas harmoningam ir nevaržomam 
daugiaetninės teritorijos vystymuisi, prie kurio prisidėjo decentralizacijos ir plačių pa-
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saugumas nuo išorės grėsmių – sėkmingos skirtingų tautų koegzistencijos 
Jogailaičių sistemoje principai, O. Haleckiui tapę federalistinės sistemos 
pavyzdžiu ir svarbiais vėlesnių jo politinių vizijų elementais25, taip pat 
buvo perkelti ir į istoriografinę tarpinio regiono sampratą. 

Federalistinę Jogailaičių idėją, orientuotą į ATR istorinio palikimo su-
jungtą erdvę ar dinastiniais ryšiais apibrėžiamą Jogailaičių Europą, tarp-
tautinėse diskusijose lenkų istorikai iškeisdavo į sudėtingesnes ir universa-
lesnes istorinių regionų koncepcijas. Tuometiniuose debatuose dažniausiai 
buvo aptarinėjama Rytų Europos samprata, nuolat kelta jos homogenišku-
mo problema. 1923 m. istorikų kongrese Briuselyje savo pranešime O. Ha-
leckis iškėlė chronologinę ir geografinę Rytų Europos sąvokos problemą. 
Šį regioną jis tuo metu apibrėžė kaip buvusios ATR erdves ir kraštus į 
šiaurę nuo Karpatų. Istorinio erdvinio darinio pradžią susiejo su šių kraš-

žiūrų vertybės, ir jas įvardijo kaip esmiškai lenkiškas ir katalikiškas. Vėliau šį vaizdinį 
autorius papildė religinės Bresto unijos dimensija. Jogailaičių sukurtą vakarietiško po-
būdžio daugianacionalinę valstybę O. Haleckis nuosekliai siekė kontrastuoti Rusijos 
grėsmei iš Rytų. Žr.: Bi sk upsk i , M .  M .  Polish conceptions of unity and division in 
Europe: speculation and policy, Domains and divisions... p. 98.

25 Saugumo nuo išorinių grėsmių motyvas tapo vienu iš pagrindinių federalistinių jo pla-
nų emigracijoje elementu. 1943 m. publikuotame straipsnyje jis pasisakė už plačią Vidu-
rio Rytų Europos valstybių federaciją, kuri turėjo užtikrinti joms saugumą nuo Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos ekspansijos: Ha leck i , O.  East Central Europe in Postwar Orga-
nization, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 228, 
Jul., 1943, p. 52–59. Tokios pat pozicijos laikėsi ir vėlesniais metais, aptardamas Vidurio 
Rytų Europos istorinį vaidmenį, kuriame daug dėmesio skyrė regiono išorės grėsmėms, 
o joms pasipriešinti kaip vieną iš būdų įvardijo federalizmą. Federacijų ištakas įžvelgė 
vėlyvųjų viduramžių dinastinėse sąjungose. Ypatingą dėmesį skirdamas Jogailaičių di-
nastijos sukurtai politinei sistemai, jai priešino Rusijos politinės sistemos istorinę raidą 
ir Habsburgų monarchijos sistemą, kartu ideologiškai priešpriešindamas federalizmą ir 
imperializmą: Ha leck i , O.  The Historical Role of Central-Eastern Europe, Annals of 
the American Academy of Political and Social Science, vol. 232: A Challengeto Peacema-
kers, Mar., 1944, p. 9–18; Federalizmas buvo vienas iš svarbiausių jo mąstymo ir kūrybos 
elementų, į kurį atsižvelgiant galima analizuoti ir jo visuomeninę veiklą po Antrojo pa-
saulinio karo. Jis buvo ne tik Abiejų Tautų Respublikos istorikas, bet ir politiškai stipriai 
angažuotas asmuo. Atsidūręs emigracijoje nuo pat Antrojo pasaulinio karo pradžios 
jis iškėlė daug regioninio bendradarbiavimo iniciatyvų. Politiniai ir istoriografiniai in-
teresai jo veikloje glaudžiai persipynė ieškant tarpinio regiono vieningumo elementų. 
Plačiau žr.: Łu k a siew icz , S .  Oskar Halecki jako federalista, Oskar Halecki i jego wizja 
Europy, t. 1, p. 185.
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tų christianizacijos procesu IX–X a., kuris, anot tyrinėtojo, pradėjo mūsų 
epochą kontinento istorijoje. Regionui priskyrė ir Kijevo Rusią, o jos pa-
veldėtoja paskelbė Rutėniją (teritoriją, apimančią modernių laikų Baltaru-
sijos ir Ukrainos teritorijas). Kalbėdamas apie Lenkijos ir Lietuvos unijinę 
tradiciją pabrėžė, kad Rutėnijos elementas joje buvo labai svarbus: faktiškai 
tai buvo trijų tautų federacija, – galia tarp Rytų ir Vakarų. Maskvos Rusią 
istorikas traktavo ne kaip Kijevo Rusios kontinuitetą, o naujos slaviškos 
nacijos formuotę. Norėdamas atriboti Baltarusijos ir Ukrainos praeitį nuo 
Rusijos istorinės raidos O. Haleckis pabrėžtinai akcentavo santvarkos ir 
civilizacijos kontrastą, kuris tapo pagrindiniu motyvu jo pozicijai Rytų 
Europą padalyti į keletą arealų: į vakarų dalį, priklausančią Vakarų civili-
zacijai, ir kitai civilizacijos tradicijai priklausančią Rytų dalį26. 

Jo kolega iš Varšuvos universiteto M. Handelsmanas kongreso prane-
šime ieškojo vakarinės Rytų Europos dalies raidos panašumo su Vakarų 
Europa, o 1928 m. Rytų Europos istorikų draugijų federacijos biuletenyje 
išdėstė Rytų Europos sampratą. Regionui jis priskyrė didelę teritoriją – erd-
ves nuo rytinių Vokietijos ir Italijos sienų iki Rusijos europinės dalies ribų, 
šiaurėje jos atsirėmė į Suomiją, o pietuose siekė Graikiją27. Į tarptautines 
diskusijas aktyviai įsitraukęs čekų istorikas J. Bidlo pasiūlė alternatyvią 
sąvoką – Slavų pasaulis, paremtą slavų kaip vieningo kultūrinio ir isto-
rinio darinio idėja. Ji sulaukė nemažai kritikos, todėl 1933 m. Varšuvoje 
vykusiame tarptautiniame istorijos mokslų kongrese J. Bidlo pateikė naują 
koncepciją, kurios pagrindinis akcentas – Europos padalijimas remiantis 
konfesiniais kriterijais (Vakarų ir Rytų krikščionybės atsiskyrimu)28. Su 
Europos rytais jis susiejo stačiatikių, graikų–slavų pasaulį, kuriam priešin-
gu laikė Vakarų romanų–germanų pasaulį. Europos rytų ištakas J. Bidlo 
įžvelgė Bizantijoje, todėl regiono istorijos pradžia laikė Konstantinopolio 
įkūrimą. Čekų istoriko nuostatos atitiko Rusijos slavofilų idėjas, kurie, pa-

26 K łocz owsk i , J .  Europa Środkowowschodnia..., http://www.mlodszaeuropa.eu/uplo-
ads/publikacje/Kloczowski_Ksiazka.pdf

27 K łocz owsk i , J . ,  ten pat.
Wa ndycz , P.  S .  Oskar Halecki i jego koncepcija Europy, Oskar Halecki i jego 
wizja Europy red. M. Dąbrowska, t. 2, Warszawa–Łódź: Instytut Pamięci Narodowej, 
Uniwersytet Łódzki, 2014. 

28 Babi nsk a s , N.  Apie Oskarą Haleckį..., p. 305–306.
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brėždami savo kultūros išskirtinumą, priešpriešino ją Vakarams. O. Ha-
leckis taip pat akcentavo kultūrinius ir religinius skirtumus, bizantiškojo 
ir lotyniškojo pasaulio skirtybes, tačiau matė ir tarpinę erdvę, kurioje susi-
dūrė abiejų pusių įtakos. Reikšmingesnė nei konfesiniai krikščionių padali-
jimai jam buvo civilizacijų praraja tarp Europos ir Azijos, kurią įžvelgė jau 
antikos laikais. O. Haleckio manymu, panašiai kaip turkai nutolino nuo 
Europos Bizantiją, taip ir mongolų įtaka paveikė Maskvą29. 

Šiuose debatuose imta ieškoti ir kito istorinio regiono interpretacinio 
modelio. Vengrijoje nuo 1935 m. pradėtas leisti oficialus Rytų Europos 
instituto Budapešte leidinys pavadinimu Archivum Europae Centro-Orien-
talis. Nors pavadinimo prasmė nebuvo paaiškinta, tačiau jis liudija besi-
kristalizuojančią naują istorinės erdvės sampratą. O. Haleckis po Varšuvos 
kongreso ėmė plėtoti vidurinio regiono koncepciją30, tačiau išbaigtą pas-
tarosios istorinės erdvės sampratą suformulavo tik po Antrojo pasaulinio 
karo, emigravęs į Vakarus. Savo idėjas jis sistemingai išdėstė 6-ajame ir 
7-ajame dešimtmečiais publikuotuose veikaluose Europos istorijos ribos ir 
skirstymai, Vakarų civilizacijos paribys31. Jos turėjo lemiamos įtakos atsi-
naujinusiems Lenkijos ir kitų šalių istorikų debatams dėl tarpinio istorinio 
regiono sampratos XX a. paskutiniaisiais dešimtmečiais.

Tyrinėtojų dažniausiai cituojame veikale Europos istorijos ribos ir skirs-
tymai O. Haleckis išplėtė savo Rytų Europos koncepciją į visaapimantį re-
gionais suskirstytos Europos istorinės bendrijos modelį. Istorinės bendrijos 
sąvoka (sinonimišką plačiai suvokiamos civilizacijos sampratai) knygos 
autorius susiejo su kultūros sfera, jungiančia skirtingas civilizacijas. Pa-
naudodamas šią sąvoką jis siekė aktualizuoti dvi problemas: visų pirma 
kvestionuoti tuo metu dominavusią terminologiją, t. y. vakarų civilizacija, 
lotynų civilizacija kaip dalijančią, o ne jungiančią, Europą; antra – akcen-
tuoti rytinių Europos kraštų civilizacijos indėlį į bendrą kontinento isto-

29 K łocz owsk i , J . ,  ten pat. 
30 Politinių mokslų enciklopedijai, išleistai 1937 m. Varšuvoje, O.  Haleckis parašė straipsnį 

pavadinimu Vidurio Europa, Žr.: Babi nsk a s , N. ,  m i n .  ve i k . ,  p. 307.
31 Ha leck i , O.  The Limits and Divisions of European History, Sheed & Ward, 1950; Ha-

leck i , O.  The Borderland of Western Civilisation: A History of East-Central Europę, 
New York: The Ronald Press Company, 1952; Ha leck i , O.The Millennium of Europe, 
University of Notre Dame Press, 1963.
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riją32. Atmesdamas koncepciją, europietišką, arba tikrąją Europą, tapati-
nančią su Vakarų Europa, jis teigė, kad Europa yra visų nacijų bendrija, 
kurios perėmė ir išplėtojo graikų–romėnų civilizacijos palikimą, transfor-
muotą ir ištobulintą krikščionybės, ir taip suteikė laisvoms tautoms už se-
nosios imperijos ribų galimybę pažinti tvarias praeities vertybes33. Religinis 
komponentas jo civilizacijos sampratoje ypač svarbus, įsijungimas į Euro-
pos bendriją siejamas su christianizacijos procesu. Pastarosios plėtojimosi 
finalinis etapas – Rytų ir Vakarų slavų bei kitų rytinės kontinento dalies 
tautų krikščionybės priėmimas IX–X a., kuomet didžioji dalis geografinės 
Europos ir beveik visos europiečių rasės ir tautos pagaliau buvo suvienytos 
į vieną civilizuotą visuomenę“ ir tik maža baltų tautų grupė liko anapus34. 
Antikinio civilizacijos palikimo perėmimas ir krikščioniškojo universaliz-
mo jungianti galia, O. Haleckio požiūriu, sukūrė įvairove pasižyminčią 
Europos istorinę bendriją. 

Siekdamas suskaidyti tuo metu istoriografijoje vyravusį dualistinį mo-
delį Vakarai–Rytai pagal istorinę raidą O. Haleckis Europą suskirstė į ke-
turis mezoregionus: Vakarų Europą, Vidurio Vakarų Europą, Vidurio Rytų 
Europą ir Rytų Europą. Vakarų Europos branduolį jis tapatino su senovės 
Romos imperijos arealu, romanų ir keltų nacijų valdomis, kuris ankstyvai-
siais viduramžiais, vykstant christianizacijos procesui, išsiplėtė iki Reino 
ir Dunojaus linijos, o vėliau ir į Skandinavijos pusiasalį. Nuo jo atskyrė 
vokiškąjį pasaulį, kurį susiejo su Šv. Romos imperijos istorine tradicija ir 
vėlesne Habsburgų monarchijos vokiškąją dalimi, apibrėždamas jį kaip 
Vidurio Europos vakarinę dalį. Nevokiškai, skirtingai nei Vidurio Vaka-
rų Europa, etnine ir lingvistine įvairove pasižyminčiai Vidurio Europos 
rytinei daliai jis priskyrė Dunojaus valstybių šalis ir Lenkiją, kuri regione 
užimanti pagrindinę poziciją tiek geografiškai, tiek istoriškai. Šią savo teo-
riją lenkų istorikas motyvavo Jogailaičių dinastijos istorine reikšme: Val-
dant Jogailaičiams Lenkija buvo federacinės sistemos, laikinai apėmusios 
Bohemiją, Vengriją ir rumunų kunigaikštystes, centras ir vienijusios Lenki-

32 Stobieck i , R .  Oskar Halecki jako historyk cywilizacji? Oskar Halecki i jego wizja 
Europy, t. 2, p. 133, 135.

33 Ha leck i , O.  Europos istorijos ribos..., p. 80–81, 88. 
34 Ten pat, p. 112–113. 
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ją siaurąja prasme, Lietuvą, Rutėniją (dabartinę Ukrainą ir Baltarusiją) ir 
Livoniją (Lat viją ir dalį Estijos) į vieną Respubliką35. O. Haleckio Vidurio 
Rytų Europos koncepcijoje aiškiai jaučiamos ankstesnės Jogailaičių idėjos 
nuostatos tiek kalbant apie mesianistinį Lenkijos vaidmenį įtraukiant į 
Europos bendriją katalikybėn atverstus lietuvius ir Baltarusijos bei Ukrai-
nos rutėnus, kurie, nors ir liko stačiatikiai, bet linko prie religinės unijos, 
tiek pabrėžiant minėtosios federacinės sistemos svarbą visai Europai, nes 
ji buvo tarsi tvirtovė, saugojusi nuo azijiečių įsiveržimų36. 

Nors Vidurio Rytų Europos ribas lenkų istorikas modeliavo pabrėžda-
mas šios istorinės erdvės polinkį į Vakarus, tačiau svarbus elementas jo 
modelyje buvo ir išorinių grėsmių veiksnys ne tik iš Rytų, bet ir iš Vakarų, 
siejamas su rusų ir vokiečių ekspansinėms ambicijomis. Tikėtina, kad dėl 
šios priežasties jis pasirinko dualistinę tarpinio regiono koncepciją, aiš-
kiai atskirdamas vakarinę ir rytinę jo dalis. Vadovaujantis tokiu požiūriu 
santykis tarp dviejų dalių niekada nebuvo grįstas bendrumu, o kova prieš 
unifikaciją, kurią vykdė mažesnė, bet labiau homogeniška ir stipresnė dalis. 
Šiame modelyje Vidurio Europa suvokiama kaip nuolatinis intracivilizaci-
nis (bet ne tarpcivilizacinis) mūšio laukas37. Priešinimasis išorės grėsmėms 
tapo rytinę regiono dalį vienijančiu, bendrumą palaikančiu elementu. 

Dar daugiau prieštaringų nuostatų O. Haleckis pateikė brėždamas Vi-
durio Rytų Europos rytinę ribą ir projektuodamas Rytų Europos istorinę 
erdvę. Kalbėdamas apie senosios Rutėnijos (Baltarusijos ir Ukrainos) vietą 
naujausių laikų Europoje jis teigė, kad, patekusi Sovietų Rusijos valdžion, ji 
atsidūrė už Europos ribų ir tik iš jos išsivadavusios baltarusių ir ukrainiečių 
nacijos galėtų būti laikomos Rytų Europa siaurąja prasme. Kartu įžvelgė 
galimybę dėl istorinių ryšių su Vidurio Rytų Europa Baltarusiją ir Ukrainą 
priskirti pastarajam regionui38. Ambivalentiška O. Haleckio pozicija Balta-
rusijos ir Ukrainos atžvilgiu, nurodant jų priklausymą trims skirtingoms 
istorinėms erdvėms, atitinka bendresnes lenkų istoriko nuostatas Europos 

35 Ten pat, p. 140–142, 188, 191, 204, 207–214. 
36 Ten pat, p. 234–235. 
37 A r na son, J .  P.  Introduction: Demarcating East Central Europe, European Journal of 

Social Theory, vol. 8(4), 2005, p. 390. 
38 Ha leck i , O.  Europos istorijos ribos..., p. 216. 
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ribų klausimu. Buvimo Europoje ar atsidūrimo už Europos ribų problema 
tiesiogiai siejama su keletu svarbiausių, tyrinėtojo manymu, europietiškos 
civilizacijos savybių: krikščioniškais principais (Europos civilizacija – uni-
kalios krikščioniškos praktikos rezultatas) ir laisvės, grindžiamos žmogaus 
orumu, idėja. Jos ištakas O. Haleckis įžvelgia antikinėje Graikijos ir Romos 
istorijoje, o įsitvirtinimą europinėje civilizacijoje – krikščionybės pagrindu, 
tai didžiausias jos įnašas formuojant Europą. Vadovavimas jos dvasia tai 
europietiškumo, buvimo Europoje pagrindas: kai tik kuriame nors geogra-
finės Europos regione aiškus pagrindinių politinių klausimų sprendimas pa-
siekiamas tiesiog nuslopinant laisvę, tas regionas, bent jau laikinai, atsidur-
davo už istorinės Europos ribų39. Dėl to, kad Rusija nesivadovavo europine 
laisvės idėja, jis ją laikė neeuropietiška ar netgi antieuropiniu Eurazijos da-
riniu. Tokio požiūrio pagrindimą pateikia analizuodamas esminius Rytų 
slavų valstybingumo ir visuomenės raidos bruožus. 

Oponuodamas istoriografijos koncepcijoms, Rusiją laikančioms Rytų 
Europos branduoliu, jis teigė, kad reikia skirti senąją Rusiją (Rutėniją, t. y. 
Ukrainą ir Baltarusiją) ir tikrąją, naująją Rusiją, o pastarosios atveju taip 
pat atsižvelgti į skirtingus istorinius laikotarpius (Naugardo Rusiją, Mas-
kvos Rusiją), įvertinti Azijos kaip svetimo elemento įtakas bei europinius 
rytų slavų istorijos tarpsnius. Dėl ryšių su Vakarais Kijevo Rusios laiko-
tarpis, O. Haleckio nuomone, turi būti įtrauktas į Europos istoriją, o dėl 
silpnų Šiaurės Rytų Rusios ryšių su likusia geografinės Europos dalimi is-
torikas abejoja, ar galima ją būtų priskirti istorinei Europos bendrijai. Kri-
tiniu laikotarpiu rytų slavų istorijoje jis įvardija XIII a. mongolų invaziją, 
kuri atkirto nuo Europos tiek senąją, tiek naująją Rusiją – jos tapo eura-
zinės imperijos dalimi. Rutėnijos antieuropinę įtaką nutraukė ir sugrįžimą 
į Europos bendriją nulėmė išlaisvinimas, pastarajai patekus į LDK sudėtį, 
kuriai 1387 m. priėmus katalikybę atsirado galimybių dar glaudžiau susieti 
su istorine Europa40. Iš totorių jungo išsilaisvinusios Maskvos Rusios jis 
nelaikė šios bendrijos dalimi dėl skirtingos raidos: azijinės civilizacijos po-
veikis atplėšė ją nuo Europos ir, kadangi buvo stipresnis nei Bizantijos įta-
ka, pakeitė ir atitolino nuo Europos, pavertė priešiška jai. Kaip ir anksčiau 

39 Ten pat, p. 270. 
40 Ten pat, p. 167–171, 173–174, 185–187.
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O. Haleckis laikėsi nuomonės, kad Rusios žemių telkimas apie Maskvą ne-
buvo tiesiog sostinės perkėlimas, nes Maskvos Rusia buvo naujas politinis 
darinys, kurio valdymo struktūros sustiprintos pagal mongolų imperijos 
valdžios koncepciją. Imperija, kuri buvo labiau despotiška nei krikščioniš-
ka Bizantija, daug agresyvesnė, su neribotos ekspansijos programa. Kai 
tik Maskvos Rusia pasijautė pakankamai stipri, kad galėtų išsivaduoti iš 
mongolų priespaudos, perėmė jų vaidmenį Rytų Europoje siekdama ko-
lonizacijos keliu prijungti prie Azijos teritorijų41. Nepaisydamas šios po-
zicijos jis Rusijai, nors ir ne visais istoriniais laiko tarpsniais, pripažino 
vietą Europoje, atiduodamas jai Rytų Europos erdvę. Rusijos europietišką 
istorijos pradžią O. Haleckis tapatina su Petro I laikais, kai prisijungusi 
dalį istorinės Europos teritorijų ji tapo Europos valstybių sistemos dalimi, 
tačiau laikosi nuomonės, kad XVIII a. ji tik iš dalies tapo europietiška, 
nes europietiškas vakarinių įgytų teritorijų pobūdis neprasiskverbė į tikrąją 
Rusiją /.../, todėl vakarinė vieningos ir nedalomos Rusijos siena /.../ veikiau 
žymi Rusijos valdomos Eurazijos imperijos plėtimąsi, išstumiant istorinę 
Europos bendriją42. Visa tai jis vertina kaip nuolatinę grėsmę istorinei Eu-
ropai, ypač Vidurio Rytų Europos tautoms, kurios vėliau atsidūrė rusiško 
ir vokiško imperializmo gniaužtuose43.

O. Haleckio regioninio pozicionavimo koncepcija, kurioje atkartojamos 
XX a. 3-iajame ir 4-ajame dešimtmečiais suformuluotos idėjos, grindžiama 
istorijos dabarčiai nuostatos atliepė istoriko gyvenamojo laiko aktualias 
politines aspiracijas. Jas linkusi šiuo metu pripažinti ir Lenkijos istorio-
grafija. Vertindamas jo pozicijas istorinės Rusijos atžvilgiu Mirosławas Fi-
lipowiczius teigia, kad O. Haleckio pažiūras reikėtų traktuoti laikotarpio 
po Jaltos konferencijos kontekste – kaip atsaką ar prieštarą priimtiems nu-
tarimams ir Vidurio Rytų Europos kraštų patekimui į tiesioginę sovietų 
įtakos sferą44. Koncepcijos autoriaus politinį angažuotumą pabrėžė ir vo-
kiečių istorikas S. Troebstas, įžvelgiantis O. Haleckio norą nubrėžti aiškią 

41 Ha leck i , O.  The Borderlands..., p. 91.
42 Ha leck i , O.  Europos istorijos ribos..., p. 176–177. 
43 Ha leck i , O.  The Borderlands..., p. 91. 
44 Fi l ipow icz ,  M .  Oskar Halecki a Rosja, Oskar Halecki i jego wizja Europy, t. 1, ... 

s. 163. 
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skiriamąją liniją tarp Sovietų Sąjungos Rytų Europos ir tarp kitų likusių 
trijų Europos dalių. Tad iš tikrųjų jis keturnarę struktūrą iš esmės pakeitė 
binariniu modeliu, todėl lenkų tyrinėtojo regioninę Europos istorijos kon-
cepciją galima laikyti šaltojo karo išdava45. Jam antrina ir rusų istorikas 
A. Milleris, tvirtinantis, kad regiono koncepcija plačiai pasklido ir tapo 
ideologiškai įtaki tik po Antrojo pasaulinio karo, pradėjus cirkuliuoti dvie-
jų blokų varžytuvių sąvokai. Tiesa, koncepcijos populiarėjimo tendencijas 
pastebi ne tik politinėje, bet ir akademinėje sferoje. Tyrinėtojas mano, kad 
pokario laikotarpiu buvo publikuoti patys įdomiausi šiai tematikai skirti 
istoriniai tekstai, o Vidurio Europos studijos galiausiai įsitvirtino akade-
minėje sferoje ir susilaukė pripažinimo. Tačiau jų populiarumas buvo su-
sijęs su regiono šalių priklausymu sovietiniam blokui46. 

Mezoregiono sampratos ir kartu visos istorinės regionistikos transfor-
macijos procesą iš grynai politinės į akademinę linkęs pabrėžti ne taip 
kategoriškai O. Haleckio pozicijas vertinantis N. Babinskas. Priešingai nei 
S. Troebstas, pastarasis mano, kad O. Haleckio apibrėžtas Rusijos santykis 
su Europos istorija nėra tiesiogiai išplaukiantis iš šaltojo karo padiktuo-
tos vakarietiškos perspektyvos logikos ir teigia, kad politinės jo antipati-
jos Sovietų Sąjungai nevirto akademine rusofobija. Lenkų istorikas, anot 
N. Babinsko, remdamasis savo paties suformuluotu Europos istorinių re-
gionų dinamiškos kaitos principu, apibūdina Rusijos santykį su Europa 
kaip nuolat kintamą: įvairiais laikotarpiais Rusija tai priklausė Europos 
kultūrinei bendrijai, tai nepriklausė. Pripažindamas, kad išskirtų konkre-
čių regionų idėja nebuvo nauja, jis atkreipia dėmesį į tai, kad pirmą kartą ji 
buvo pateikta kaip sisteminga visuma47. Regioninę koncepciją kritikuoti jis 
linkęs ne dėl politinio angažuotumo, o dėl funkcinių trūkumų – Vidurio 
Rytų Europos regioninio modelio heterogeniškumo problemos. Klausimą, 
kuo remiantis šiai istorinei erdvei priskiriamas teritorijas galima laikyti 
vienu regionu, N. Babinsko požiūriu, lenkų tyrinėtojas sprendžia spekulia-
tyviu būdu, regiono konstravimui svarbiausiais kriterijais pasirinkdamas 
kultūrinį (krikščionybė, antikinis paveldas), politinės santvarkos (federa-

45 S .  Troebs t , Meso-regionalizing Europe... p. 80. 
46 M i l ler, A .  Central Europe: A Tool for Historians... p. 87.
47 Babi nsk a s , N.  Apie Oskarą Halecki..., p. 316–317. 
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lizmas, tautų teisių ir apsisprendimo paisymas kaip europietiškumo požy-
miai) bei geopolitinį ir juos subordinuodamas žmogaus laisvės idėjai48. Iš 
tikrųjų gerokai vienas nuo kito nutolusių atskirų regiono kraštų istorinio 
bendrumo problema tokia pat svarbi kaip ir politinio angažuotumo. Tai, 
kad O. Haleckio regioninės Europos istorijos koncepcija inicijavo ir iki 
šiol daro poveikį diskusijoms dėl istorinio regiono modeliavimo principų, 
liudija tam tikrą jos akademinę brandą. Jam galime priskirti svarbiausio 
Vidurio Rytų Europos išradėjo titulą. 

* * *
Nepaisant akivaizdaus politinio angažuotumo O. Haleckio suformu-

luotos idėjos plačiai pasklido istorikų, besinaudojančių vidurinio istorinio 
regiono samprata, darbuose, tačiau įtakios jos tapo ne dėl originalumo 
ar sudėtingumo, bet dėl to, kad niekas po jo ilgai nepateikė alternatyvios 
transnacionalinio lygmens tyrimo prieigos nacionalinėms Europos istori-
joms. Situacija pradėjo keistis tik XX a. 8-ajame dešimtmetyje, kuomet vo-
kiečių istorikas Klausas Zernackas, beje, remdamasis O. Haleckio teiginiais, 
suformulavo Osteurope regiono koncepciją, kurioje į vieną regioną sujungė 
lenkų istoriko Rytų Europą ir Vidurio Rytų Europą. Ši išplėsta Rytų Eu-
ropa buvo padalyta į keturis subregionus: Pietryčių Europą (Balkanų–Du-
nojaus regionas), siauresnę Vidurio Rytų Europą (Vengrija, Lenkija ir Bo-
hemijos žemės), Šiaurės Rytų Europą (Baltijos šalys) ir Rusiją – rytų slavų 
žemes, įtraukiant įvairias jų politines transformacijas nuo Kijevo Rusios iki 
Maskvos valstybės, nuo carystės iki Sovietų Sąjungos. K. Zernackas siekė 
plėtoti O. Haleckio prieigą sistematiškiau, įtraukdamas socialinės ir eko-
nomikos istorijos problematiką. Jis pirmasis pristatė poimperinę vidurinio 
regiono koncepciją ir pirmasis vokiškoje istoriografijoje geschichtsregion 
sąvoką pritaikė Vidurio Rytų Europai. Vėliau K. Zernacko regionalizacijos 
modelius toliau vystė Vokietijos istorikai – Werneris Conze, Gottfriedas 
Schrammas, Mathias Bernathas, Holmas Sundhaussenas ir kiti, revizavę 

48 Ten pat , p. 319.
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tradicinius vokiškus naratyvus, deklaruojančius Vokietijos istorinę misiją 
Rytuose, ir jie buvo plačiai priimti kalbant apie Rytų Europos sampratą49. 

Naujas tendencijas tuo metu galime stebėti ir Vengrijos istoriografijoje. 
Tyrinėtojai, analizuojantys sovietinio laikotarpio Vengrijos istoriografijos 
raidos tendencijas, teigia, kad didelę įtaką istorinio mezoregiono tradi-
cijos gyvybingumui turėjo vengrų istorikų generacija, aktyviai veikusi 
1945–1948 m. laikotarpiu, intensyviai plėtojusi Vidurio Europos istorinės 
erdvės tyrimus. Šios generacijos palikimas XX a. 7-ajame ir 8-ajame de-
šimtmečiais atvėrė Vengrijos istoriografijai daug platesnę komparatyvis-
tinę perspektyvą nei primesta broliškų socialistinių tautų schema, kuriai 
savo duoklę turėjo atiduoti istorikai 6-ajame dešimtmetyje, vėliau persi-
metę į postromantinį nacionalinį ar nacionalinį komunistinį naratyvą, iš-
ryškinantį vengrų tautos išskirtinumą ar jos raidos specifiškumą. Minėtoji 
tradicija pabrėžė stiprų interesą platesnei erdvei, palaikė siekius Vengrijos 
istorinius fenomenus analizuoti regioniniame kontekste. Tiesa, vietoj Ven-
grijos istoriografijai įprastos Vidurio Europos tuomet pasirinkta Rytų Eu-
ropos istorinio regiono koncepcija, kuria remiantis buvo nagrinėjami soci-
oekonominės raidos bruožai šalių nuo Rusijos iki Vokietijos rytinės Elbės 
ribos ūkio raidos kontekste. Nors regioninės žiūros tradicija buvo išlaikyta 
ir Vengrijos istorija nagrinėta platesniame erdviniame kontekste, tačiau 
iki 8-ojo dešimtmečio istorinio mezoregiono koncepcija buvo marginalinė 
tema sovietiniame nacionaliniame istoriniame naratyve. Gyvybinga ji liko 
tik emigrantų politikų ir istorikų darbuose50. 

XX a. 8-ajame dešimtmetyje, stiprėjant Vengrijos mokslo institucijų ry-
šiams su europinėmis akademinėmis struktūromis, istorinių mezoregionų 
koncepcija vėl tapo aktuali ir sąlygojo tyrimų projektus, kuriems anksčiau 
oficialioje kultūrinėje politikoje nebuvo skiriama dėmesio. Tuo metu at-
sigręžta į ankstesnes ikisovietinio periodo intelektines tyrimų tradicijas 
lėmusį diskursų ir prieigų pliuralizmą, o Vengrijos simbolinis geografinis 
savęs pozicionavimas tapo svarbiu intelektiniu debatų klausimu. Žino-

49 Troebs t , S .  Meso-regionalizing Europe..., p. 81; Mu l ler, M .G.  Where and When was 
(East) Central Europe? Domains and divisions..., p. 113.

50 Ja nowsk i ,  M . ,  Iord ach i ,  C . ,  Trenc sény i ,  B . ,  Why Bother about Regions... 
p. 11.
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miausiu ir įtakingiausiu šio laikotarpio veikalu laikoma Jenő Szűcso studija 
Trys Europos istoriniai regionai51. Jos autorius kvestionavo binarinę istorinę 
ir erdvinę schemą, dalijančią Europą į Vakarus ir Rytus, teigdamas, kad 
egzistavo pereinamoji zona – Vidurio Rytų Europa, kuriai būdingi, nors 
ir ne visada turėję giluminį poveikį, vakarietiški socialiniai ir kultūriniai 
fenomenai. Europos istorinių regionų pradžia siejama su IX–XI a., kuomet, 
anot J. Szűcso, Europa nustojo būti geografinis vienetas ir tapo Christia-
nitas sinonimu, o pagal kultūrinę ir struktūrinę tapatybę pasidalijo į dvi – 
bizantiškos ir romėniškos – įtakos sferas. Pastarajai, kaip Europa Occidens 
įvardijamai sferai, susiformavusiai Karolingų Europos palikimo pagrin-
du, šioje koncepcijoje priskiriami kraštai į Vakarus nuo Elbės ir Karpatų 
grandinės linijos (dėl christianizacijos proceso šios sferos įtakos X–XIII a. 
išsiplėtė į Šiaurės Europą ir Vidurio Rytų Europą). O Bizantijos įtakos zo-
noje – Rytų Romos palikimo erdvėje – tuo pačiu metu formavosi Pietryčių 
Europa ir Rytų Europa52. Tarpiniam regionui neprojektuojama aiški vieta 
tarp dviejų Europos dalių – Vidurio Rytų Europa pozicionuojama plačiai 
suvokiamos Europa Occidens ribose. Į šią erdvę žvelgiama kaip į etaloninio 
europietiškumo arealą, Vakarų Europos istorinė raida viduramžių laiko-
tarpiu tampa pavyzdžiu kuriant Vidurio Rytų Europos modelį. 

Aptardamas Vakarų Europos istorinę raidą ir joje identifikuodamas eu-
ropietiškumo ir vakarietiškumo bruožus J. Szűcsas vadovavosi vengrų po-
litiko ir politikos teoretiko Istváno Bibó idėjomis. Pastarasis svarbiausiais 
Vakarų bruožais, kuriuos priešpriešino Bizantijai ir islamiškajam pasauliui, 
laikė individualių ir bendrų prievolių ir teisių sąveiką bei mažų laisvės 
sferų, kuriose I. Bibó įžvelgė Vakarų vystymosi fundamentus, formavi-
mąsi. Jo modelyje teisės ir laisvės pamažu tapo veiksniu, organizuojančiu 
socialines struktūras iš vidaus, priartinančiu prie autonominės visuome-
nės, kuri reikšmingai nubrėžė Vakarų skirtumą nuo kitų civilizacijų. Sa-

51 Šis darbas, N. Babinsko pastebėjimu, tapo akademiniu bestseleriu: 1981 m. išleistas ven-
griškai, darbų rinkinyje, 1983 m. publikuotas atskiru leidiniu: Szűcs, J. Vázlat Európa 
három történeti régiójáról, 1983. Tais pačiais metais išverstas į anglų kalbą, o vėliau dar 
į šešias kalbas: prancūzų, vokiečių, lenkų, rumunų, slovakų ir italų. Žr.: N.  Babi nsk a s , 
Apie Oskarą Halecki..., p. 309.

52 Sz űc s , J. Trzy Europy, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1995, p. 30–33.
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vivaldos ir savitvarkos galimybės (jas turėjo net valstiečių bendruomenės) 
padėjo išlaikyti pusiausvyrą, neleisdamos koncentruoti valdžios ir įgyti 
dominuojančių pozicijų53. Šių procesų raidą IX–XI a. J. Szűcsas susiejo su 
leninio kontrakto sistema, aprėpusia visas visuomenės grupes ir užėmu-
sia valstybės vietą. Joje įžvelgė vieną iš svarbiausių vakarietiško pasaulio 
ypatybių, t. y., kad silpnesnysis, pasiduodamas stipresniojo globai ir suda-
rydamas pavaldumo ryšį, išlaikydavo asmeninį orumą, išreikštą vasalinės 
sutarties ritualuose, besiskiriančiuose nuo rytietiškų valdinystės apeigų54. 
Individo orumas laikomas viena iš svarbiausių vertybinių nuostatų. Kitu 
vakarietiško modelio požymiu įvardijamas valdžios ir visuomenės atskyri-
mas, suverenumo galių išskaidymas, padėjęs pagrindus mažų laisvės sferų – 
autonominių bendruomenių – susiformavimui. Šio proceso dalimi vengrų 
istorikas laiko ir autonominio (savivaldžio) miesto radimąsi bei miestų 
tinklo susiklostymą. Svarbia laikoma bažnytinės ir valstybinės valdžios, 
dvasinės ir pasaulietinės sferų atskyrimo idėja. J. Szűcsas mano, kad tai 
turėjo ypatingos reikšmės tolesnei Vakarų raidai, teigdamas, kad be šito 
sunku būtų įsivaizduoti vėlesnes laisves, teorinę ar ideologinę visuomenės 
emancipaciją, ateities nacionalines valstybes, Renesansą ar Reformacijos 
judėjimą55.

Vidurio Rytų Europoje (apie ją kalbėdamas dažniausiai mini Lenkijos, 
Vengrijos ir Bohemijos karalystes), vengrų istoriko teigimu, aptinkami visi 
šie požymiai, tačiau daugelis vakarietiškų struktūrų nebuvo visapusiškai 
išvystytos, atsirado pavėluotai ir buvo hibridinės – jose išlikdavo ankstesni 
struktūriniai elementai, todėl visuma skyrėsi nuo originalaus modelio. Ne-

53 Ten pat, p. 35, 51–52. 
54 S z ű c s, J., min. veik., p. 45; Vakarietiškas modelis grindžiamas tuo, kad feodaliniai 

santykiai (feodų sistema) turi sutartinį, abi puses įpareigojantį pobūdį. Vienas šių santy-
kių aspektas – žmogaus orumo išsaugojimas. Pavyzdžiui, Vakaruose vasalinės sutarties 
ceremonijos metu (homagium) vasalas nusilenkia aukštai iškelta galva, paduoda ranką 
feodalui, o baigiantis ceremonijai jie pasibučiuoja. Rytuose, rusiškose kunigaikštystėse, 
vasalas nusilenkia iki pat žemės ir bučiuoja savo valdovo rūbo apvadą. Žr.: Pock a s , A . 
Istoriniai Europos regionai, Istoriografija ir atvira visuomenė: tarptautinės mokslinės 
konferencijos Vilniaus universiteto Istorijos fakultete medžiaga, 1996 09 24–29, Vilnius: 
Vilniaus universitetas, 1998, p. 171.

55 S z ű c s, J., min. veik., p. 42. 
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vieningas ir specifinis rytinių Europa Occidens regionų pobūdis, J. Szűcso 
manymu, kilo dėl to, kad vakarietiškos struktūros neįsišaknijo šiose erdvė-
se pakankamai giliai: po pirmosios feodalizmo fazės ir formacijų, paremtų 
kariaunomis, pasirodė leninės sistemos užuomazgos ir luominės sistemos 
elementai, kurie buvo dviejų skirtingų istorinių laikotarpių Vakaruose vai-
siai. Šios aplinkybės lėmė, kad giliai neįsitvirtino leninė sistema, padedan-
ti pagrindus luominei santvarkai. Labai sparčiai ir taip pat neproporcin-
gai išaugo bajorijos sluoksnis, kuris pirmasis įgijo autonomiją ir luominę 
savimonę. Kita problema, ir kartu – skirtumu nuo Vakarų modelių, jis 
laikė miestiečių eliminavimą iš politinio gyvenimo. Taigi, nors visur ga-
lima rasti vakarietiškų struktūrų, tačiau jos kiek iškreiptos: miestuose jos 
reikiamai neprigijusios, kilmingųjų atveju – neproporcingos. Socialinių ir 
ekonominių struktūrų raidos specifika esė autorius motyvuoja ir regiono 
įvardijimą, kuomet pavadinimo dėmuo Rytinė žymi plačiai šioje istorinėje 
erdvėje paplitusias Vakarų normatyvinių struktūrų modifikacijas, įvairius 
Rytams ir Vakarams būdingų požymių sąmaišos būdus56. Skirtingai nei 
kiti autoriai, J. Szűcsas regioninio išskirtinumo nepateikia kaip privalu-
mo, nutolimą nuo vakarietiško modelio vertina negatyviai teigdamas, kad 
Vidurio Rytų Europa nuo viduramžių buvo Vakarų užkampis su silpna 
infrastruktūra ir ekonomine baze, silpnu ir stagnuojančiu miestų ūkiu, 
valstiečių priespauda (antroji baudžiavos laida), susijusia su žemės ūkio 
eksportu į Vakarus57.

Vokiečių istorikas S. Troebstas šį vengrų mokslininko Europos istorinių 
regionų modelį apibūdino kaip socioekonominį, artimą O. Haleckio kon-
cepcijai, nurodydamas tik vieną esminį skirtumą: J. Szűcsas neišskyrė Va-
karų ir Vidurio Vakarų Europos į atskirus regionus ir kalbėjo apie Vakarų, 
Vidurio Rytų ir Rytų Europą58. Iš tiesų J. Szűcso ir O. Haleckio modeliuose 
ryškius skirtumus galima įžvelgti erdvinėse preferencijose. Vengrų istorikas, 
konstruodamas regiono istorinę raidą viduramžiais, daugiau orientuojasi 
į Vengrijos karalystės teritorijas bei lenkų ir čekų kaimynystės veiksnius. 
Jo regioninis pozicionavimas artimas Vengrijos ir Čekijos istoriografijoje 

56 Ten pat, p. 64–65, 67.
57 Ten pat, p. 75.
58 Troebs t , S .  Meso-regionalizing Europe..., p. 81.
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vyraujančiai Vidurio Europos sampratai. O. Haleckis daugiau orientavosi į 
Abiejų Tautų Respublikos istorinę erdvę, ypatingą dėmesį skirdamas Rytų 
kaimynystės veiksniui, tačiau esminės vertybinės nuostatos, atkartojamos 
abiejose koncepcijose, suartina abu Vidurio Rytų Europos modelius. Tiek 
O. Haleckis, tiek J. Szűcsas savąsias sampratas kūrė universalių europietiš-
kumo elementų, kurių ieškojo Vakarų Europos istorinėje raidoje, pagrin-
du. Juos atrado specifinėje viduramžių visuomenės sanklodoje – piliečių 
bendruomenėse, turinčiose savivaldos ar savitvarkos teises (laisves), kurios 
užtikrina individo orumą ir įkūnija laisvės idėją. Šie europietiškumo po-
žymiai perkeliami ir Vidurio Rytų Europai, nuolat pabrėžiant vakarietiškų 
struktūrų ir kultūrinių procesų svarbą regiono šalių raidai ir kartu ak-
centuojant vietinę specifiką, vidinius permainų impulsus, lėmusius pasta-
rosios erdvės išskirtinumą. Svarbus, abi koncepcijas vienijantis bruožas – 
vakarietiško raidos kelio priešpriešinimas rytietiškam – bizantiškam ir 
islamiškam, azijietiškam. Pastarojo įtakų išplitimas rytinėse ir pietrytinėse 
geografinėse Europos ribose (ypač Rusijos atžvilgiu) vertinamas negaty-
viai, kaip neeuropietiškas ar net antieuropietiškas, prieštaraujantis laisvės 
idėjai, eliminuojantis tuos kraštus iš europinės civilizacijos arealo. Šios po-
zicijos akivaizdžiai atspindi abiejų autorių tuometines pozicijas ir akade-
minį protestą prieš regiono šalyse Sovietų Sąjungos po Antrojo pasaulinio 
karo įtvirtintą režimą. Tiesa, O. Haleckio politinės aspiracijos buvo viešai 
deklaruojamos, tuo tarpu J. Szűcso požiūris (nepaisant fakto, kad esė buvo 
išleista pogrindyje) maskuojamas struktūrų raidos ir vertybinių nuostatų 
samplaikos analizėje. 

Trijų Europos regionų buvimą skelbiantis požiūris 8-ajame ir ypač 
9-ajame dešimtmečiais Vengrijoje dėl susiklosčiusių politinių aplinkybių 
įgijo opozicinį politinį pobūdį. Tas pats pasakytina ir apie Čekoslovakiją 
bei Lenkiją. Akivaizdi šio požiūrio nuostata – atsiribojimas nuo Sovietų 
Sąjungos, ir šį požiūrį skleidė daugiausia žymūs, tačiau nereikšmingą pa-
dėtį sovietinėje visuomenėje užimantys mokslininkai. Dualistinei dviejų 
regionų – Vakarų ir Rytų – teorijai atstovavo taip pat labai žymūs, tačiau 
aukštesnį visuomeninį statusą turintys mokslininkai59. Diskusijos pasiekė 

59 Pock a s , A . ,  min. veik, p. 175. 



56 Marius Sirutavičius

piką 1989 m., kai su viduriniu istoriniu regionu susijęs diskursas, atlikda-
mas metapolitinę funkciją, tapo svarbiu diskursyvinių elementų arsenalu 
besikuriantiems demokratiniams judėjimams regione60. Tarpinio regiono 
idėja pasidarė svarbiu nacionalinių istorinių naratyvų motyvu, simboline 
ir akademine sugrįžimo į Europą koncepcija. 

Sugrįžimas į Europą: politiniai, sociokultūriniai 
ir (arba) akademiniai istorinio regiono koncepcijos 

funkcionavimo aspektai 

Siekius atsikratyti šaltojo karo metais įtvirtintos Rytų Europos šalies eti-
ketės XX a. paskutiniajame dešimtmetyje galima stebėti visų regiono tarp 
Rusijos ir Vokietijos kraštų intelektiniuose, politiniuose ar akademiniuose 
debatuose. Tad nenuostabu, kad 1989-aisiais atsinaujinę svarstymai Vi-
durio (Rytų) Europos tema buvo prisodrinti ideologinių nuostatų ir sie-
jami su įvairiomis politinėmis ar visuomeninėmis vizijomis. Pastarosios 
tendencijos buvo būdingos ir regiono šalių istorikų diskusijoms europinės 
tapatybės, istorinės vietos Europoje klausimais, į kurias pirmą kartą įsi-
traukė ir akademinės Lietuvos istoriografijos teoretikai. Siekį atsiriboti nuo 
Sovietų Sąjungos pamažu keitė nauji ideologiniai orientyrai ir visuomeni-
niai interesai, atliepiantys eurointegracinius regiono šalių tikslus61, tačiau 
bendras politinis ar visuomeninis angažuotumas išliko. Jis ypač ryškus 
XX a. paskutiniojo dešimtmečio pirmojoje pusėje, kuomet vidurinio regio-
no istoriografinį diskursą dar stipriai veikė naujoms realijoms adaptuotos 
ankstesnės mezoregiono koncepcijos. 

Simptomiškas tokio reiškinio pavyzdys – vieno aktyviausių Vidurio 
Rytų Europos koncepcijos propaguotojų lenkų istoriko J. Kłoczowskio 

60 Ja nowsk i ,  M . ,  Iord ach i ,  C . ,  Trenc sény i ,  B .  min. veik., p. 15. 
61 Kitokias tendencijas istorinio regionizmo sferoje XX a. paskutiniajame dešimtmetyje 

buvo linkęs įžvelgti vengrų istorikas Attila Pók, teigiantis, kad bandymą atsiriboti nuo 
Sovietų Sąjungos pakeitė mėginimas atsiriboti nuo integravimosi į Vakarus, akcentuojant 

„vidurinio“ regiono istorinės raidos išskirtinumą Vakarų Europos atžvilgiu. Tiesa, tyrinė-
tojas neišplėtojo šio reiškinio analizės, įvardydamas jį kaip neišspręstą eurointegracinę 
problemą. Žr.: Pock a s ,  A . , min. veik., p. 175–176.
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pasisakymai šiais klausimais. 1990-ųjų straipsnyje – iškilmingoje dekla-
racijoje Mūsų Vidurio Rytų Europa, J. Kłoczowskis iškėlė šalies istorinės 
erdvinės priklausomybės klausimą. Kaip ir ankstesnės tradicijos atstovai, 
svarstymus pradėjo vakarietiškos istoriografijos kritika, kvestionuodamas 
joje įsišaknijusį žemyno skirstymą į Vakarus ir Rytus pagal Jaltos konfe-
rencijoje nubrėžtą geležinės uždangos liniją, Vakarų Europos identifikavi-
mą su tikrąja Europa. Lenkų istorikas šį požiūrį susiejo su ilgamete, dar 
XIX a. siekiančia vakarietiškos istoriografijos tradicija, Europos praeitį 
tapatinančia su germanų ir romanų tautų, ilgus šimtmečius lėmusių jos 
raidą, istorija. Į rytus nuo germanų ir romanų pasaulio iškilusi Rusija va-
karų europiečių sąmonėje ir vaizduotėje buvo tapatinama su Rytų Europa, 
arba Slavų Europa, apie save vienijančia slaviškus kraštus. Todėl šalims 
tarp vokiškai kalbančių žemių ir Rusijos po 1918 m. atgavus nepriklauso-
mybę teko įsitraukti į intelektines batalijas dėl vietos Europoje, kurioms 
vadovavo istorikai. Jų veiklos svarbą J. Kłoczowskis motyvavo istorijos 
reikšmingumu perteikiant regiono išskirtinumą: istorija, o ne kiti veiks-
niai, tokie kaip, pvz., geografija, rasė ar ekonomika, reprezentuoja šiandien 
mūsų regiono savitumą Europos žemėlapyje62. Šiuo atveju nacionalinių is-
toriografijų naratyvams būdingas savybes – savo valstybės ar tautos išskir-
tinumo, savitumo deklaravimas perkeliamas į kitą, nacionalinės valstybės 
ribas pranokstančią erdvinę dimensiją – į pasakojimą, skirtą istoriniam 
mezoregionui. 

Vis dėlto J. Kłoczowskio mūsų Europa nėra pateikiama kaip unikalus 
istorinis darinys, greičiau siekiama pabrėžti Vidurio Rytų Europos indėlį 
bendraeuropiniame kontekste, nuolat ieškant istorinės raidos rezonansų 
santykyje su Vakarų Europa. Svarbiausiu istorinės bendrystės veiksniu len-
kų istorikas laiko krikščionybę ir jos pagrindu susiformavusias europines 
vertybes. Didžiausia vakarietiškos civilizacijos vertybe, suvešėjusia ir vi-
duriniame regione, J. Kłoczowskis įvardija laisvę, kurios užuomazgų ieško 
brandžiaisiais viduramžiais susiklosčiusios asmeninės teisės sferoje, o es-
miniu Europos vystymosi veiksniu laiko laisvų, iniciatyvių ir verslių žmo-
nių bendruomenes, kurioms pavyzdžių randa net viduramžių bažnytinėse 

62 K łocz owsk i , J .  Nasza Europa..., p. 11. 
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struktūrose63. Asmens laisvės apoteozėje išryškėja jo idėjinis artimumas 
ir O. Haleckio ir J. Szűcso istorinių regionų koncepcijos sąvokoms. Nors į 
savo modelį J. Kłoczowskis perkėlė daug ankstesnių koncepcijų nuostatų, 
tačiau jos buvo priderintos prie naujų realijų. Savo politines ir visuome-
nines aspiracijas jis susiejo su integracijos procesu, įsijungimu į didesnę, 
atvirą Europą, kurioje regiono šalys turėtų užimti joms derančią vietą, 
praturtinti bendrabūvį savo pasiekimais ir nebūti kaip anksčiau vienos ar 
kitos imperijos priedu64. Tam turėtų pasitarnauti ir regioninės bendrystės 
pamatas. Istorijai šiuo atveju būtina atlikti stabilizuojančio elemento funk-
ciją, t. y. – bendro likimo, o praeities sąsajų pažinimas galėtų suvaidinti 
svarbų vaidmenį dabartyje, kai atsigręžimas į regionines kultūrinio ir re-
liginio pliuralizmo tradicijas padėtų stiprėti savitarpio supratimui65. 

Perspektyvinėmis nuostatomis, tiesa, ne tokiomis ambicingomis, regio-
no aktualumą paskutiniojo XX a. dešimtmečio pradžioje grindė ir Antonis 
Podraza, kurį galima priskirti prie ryškiai mažesnės lenkų istorikų grupės, 
istorinio regiono koncepcijai pasirinkusios Vidurio Europos pavadinimą. 
Jis teigė, kad erdvės tarp Vakarų ir buvusios Sovietų Sąjungos, kuri dėl savo 

63 Esminiu Europos raidos veiksniu buvo ne kokios nors tironijos ar despotizmo sistemos, 
tačiau bendrai egzistuojančios nesuskaičiuojamos „mažosios laisvės bendruomenės“, su-
jungiančios laisvus žmones, kupinus iniciatyvų ir verslumo. Pirmą kartą per visą žmo-
nijos istoriją praeities scenoje taip plačiai matoma, galima net teigti, pilietinė visuomenė, 
kurioje žmogus–pilietis kaip bendrijos narys rašytinėje ir paprotinėje teisėje atrado ga-
rantijas savo veiklai ir laisvei, kuri buvo suvokiama kaip didelė vertybė. Ten pat, p. 12.

64 Įdomu tai, kad šiame bendros ateities kontekste jis atkreipia dėmesį į XX a. pradžioje 
suformuluotą vokišką ekspansinę Mitteleuropa regioninę koncepciją, kuri Vidurio Rytų 
Europos kraštams buvo Vokietijos priedėlio vaidmuo. Kaip ir O. Haleckio nuomone, 
ji tampa argumentu kalbėti apie būtinybę vienytis regiono kraštams, kad atsilaikytų 
prieš išorės spaudimą. Vis dėlto, kaip galima spręsti iš kitų pasisakymų, J. Kłoczowskis 
nesivadovauja ankstesnėmis lenkų federalistinėmis idėjomis ir siūlo peržiūrėti su J. Pil-
sudskio ir R. Dmowskio asmenybėms sietas pažiūras, kurie, anot jo, nesugebėjo suvokti, 
kad santykiai su kaimyninėmis šalimis turėtų būti vystomi laikantis kitokių – europi-
nių – nuostatų, neatmetant ir Abiejų Tautų Respublikos tradicijos vertingumo. Ten pat, 
p. 17–19. 

65 K łocz owsk i , J .  Europa Środkowo–Wschodnia i jej historia, Z dziejów Europy Środko-
wo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr hab. Władysławowi A. Serczyko-
wi w 60 rocznicę Jego urodzin, Białystok : Dział Wydaw, Filii Uniwersytetu Warszaws-
kiego, 1995, p. 113. 



59Vidurio (Rytų) Europos koncepcija Lenkijos ir Lietuvos nacionaliniuose 
istoriniuose naratyvuose po 1989 metų

atskiros keleto šimtmečių istorijos sudaro tam tikrą bendriją, savybėmis išsi-
skiriančią nuo kitų mūsų kontinento dalių, samprata ypač aktuali pasidarė 
po sovietinio bloko griūties, kad tai viena iš pagrindinių politinių ir ūkinių 
problemų dabarties Europoje. Aktualias Vidurio Europos integracijos ten-
dencijas A. Podraza siejo su Vyšegrado šalių grupės, jungiančios Čekiją, 
Slovakiją, Vengriją ir Lenkiją, atsiradimu, bet plačiau svarstyti ekonominių 
ir politinių mezoregiono sampratos funkcijų nesiėmė pareiškęs, kad tokie 
debatai yra politologų domeno sritis 66. Šiomis projekcijomis į ateitį lenkų 
nacionalinė istoriografija, galima sakyti, vėl sugrįžo prie XX a. pradžioje 
istorikų svarstyto Lenkijos vietos Europoje klausimo, tik 1989 m. atsinau-
jinę debatai liudijo jau kitus visuomeninius ir politinius siekius. Bendrojo 
pobūdžio pareiškimų apie tarpinio regiono sampratos aktualumą politine 
ar integracijos prasme minimu laikotarpiu galima aptikti ir kitų lenkų is-
torikų tekstuose, tačiau daugelis tyrinėtojų, analizuojančių viduramžių ar 
ankstyvųjų naujųjų laikų periodus, diskusijos šia linkme neplėtojo.

Lietuvos istorikų, XX a. paskutiniojo dešimtmečio pradžioje įsijungu-
sių į diskusijas dėl istorinio mezoregiono sampratos ir platesnio praeities 
reiškinių ir procesų interpretacinio konteksto, nesaistė ankstesnių laiko-
tarpių tradicija, tačiau nuo pat pradžios jos buvo susijusios su aiškiai de-
klaruotais nacionaliniais interesais, aktualiais gyvenamajam laikotarpiui 
visuomeniniais procesais, politiniais ar kultūriniais poreikiais. Vienu iš 
pirmųjų darbų, nedrąsių bandymų pozicionuoti Lietuvą Europos istorijoje, 
arba, kaip teigė teksto autorius, surasti save laiko tėkmėje ir nusakyti savo 
būties kontūrus galime laikyti 1989 m. Sąjūdžio almanache ambicingu pa-
vadinimu Europa publikuotą A. Bumblausko straipsnį Kur buvo Lietuva 
feodalizmo epochoje?67 Jame pateikiamos metaforinėmis formuluotėmis 
įprasmintos Europos istorinių regionų vizijos, kartu projektuojant gali-
mą istorinės Lietuvos vietą kontinente. Nors straipsnyje gausiai cituojami 
marksizmo klasikai, aptariamos autoritetingų rusų istorikų pozicijos, vis 
dėlto pro šį įprastą sovietinei istoriografijai foną prasiskverbia prieštara 
istorinių erdvių interpretacinėms konvencijoms, nenoras priklausyti Rytų 

66 Pod r a z a ,  A .  Europa Środkowa. Zakres przestrzenny: historia regionu, Prace Komisji 
Środkowej Europy, t. 1, Kraków, 1993, p. 26. 

67 Bu mblau sk a s , A .  Kur buvo Lietuva feodalizmo epochoje?.., p. 153–172. 
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Europos stovyklai ir siekis šlietis prie Europos vidurio. Daug atviriau po-
litines ir kultūrines aspiracijas A. Bumblauskas manifestavo po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo. 1991 m. konferencijai Laisva Lietuva Europoje 
skirto pranešimo leitmotyvu pasirinko Europoje nežinomos Lietuvos pro-
blemą. Ją proziškai iliustravo europiečių įspūdžiais apie Lietuvą, – nuos-
taba dėl to, kad Lietuvoje kalbama lietuviškai, taip pat – radus barokines 
bažnyčias, o ne bizantiškas cerkves. Šalies įvaizdžiui didžiausią žalą, anot 
A. Bumblausko, padarė sovietinės okupacijos laikotarpis: Lietuva, nieka-
da tvirtai neįėjusi į Europos savimonę pastaruosius 50 metų, buvo atplėšta 
nuo Europos, išbraukta iš politinio žemėlapio ir kultūrinio konteksto. Dėl 
šitos priežasties jos nežino ne tik paprasti žmonės, bet ji nėra pažini ir 
europietiškai humanistikai, kuri Lietuvos taip pat neidentifikuoja su eu-
ropine erdve68. Iš nepažinumo problemos kildinami ir aktualūs tuo metu 
Lietuvai politiniai klausimai, Europos politikams nesuvokiant lietuvių iš-
silaisvinimo siekių, troškimo atkurti nacionalinį valstybingumą europi-
nio vienijimosi procesų kontekste. Todėl istorine raida pagrįsto regioninio 
pozicionavimo klausimas laikomas kritiškai svarbiu, padėsiančiu išspręsti 
pastarąsias problemas. 

Siekis atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos, kurio, kaip teigia A. Bumblaus-
kas, nesuvokė Europos politikai, motyvuojamas istorinio valstybingumo 
tradicija – Lietuva bene vienintelė iš Sovietų Sąjungos šalių viduramžiais 
sukūrė valstybę, o 1918–1940 m. gyveno modernaus valstybingumo sąly-
gomis. Tačiau fundamentaliu argumentu pasirinko regioninės tapatybės 
ženklus, kurių aptarimą pradėjo atsiribojančiu pareiškimu: Mes nesijaučia-
me esą Rytų Europos dalis. Distanciją šios erdvės atžvilgiu, A. Bumblausko 
manymu, sukūrė dvasinė orientacija į Vakarų Europą nuo pat katalikybės 
priėmimo laikų, ją patvirtina istorinės kultūros epochos: gotika, Renesan-
sas ir Reformacija, barokas, Šviečiamasis amžius, klasicizmas, romantiz-
mas bei tarpukario Lietuvos Respublikos laikų modernizmas. Kultūriniai 
kriterijai papildomi politinės ir visuomeninės raidos procesais – LDK luo-
minės monarchijos struktūra bei bajoriška pilietinė visuomenė, o moder-
niais laikais – parlamentinės respublikos kūrimas, kurie atskiria Lietuvą 

68 Bu mblau sk a s , A .  Lietuvos istorija: regioniniai bruožai ir kelios išvados dabarčiai, 
Lietuvos istorijos studijos, nr. 1, 1992, p. 84.
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nuo Rytų Europos69. Šių skirtybes pabrėžiančių ženklų potekstė akivaizdi: 
esame kitokie, todėl neturėtume būti Sovietų Sąjungos, kuri neabejotinai 
tapatinama su Rytų Europa, dalis. Priklausymas jai pateikiamas kaip ne-
natūrali, priverstinė Lietuvos būsena, kuriai prieštarauja kitoks europinės 
raidos kelias. 

Atsiribojimas nuo Rytų savaime neišsprendžia Lietuvos pozicionavimo 
problemos, kurios, nepaisant deklaruotos kultūrinės orientacijos, A. Bum-
blauskas netapatina ir su Vakarais, taip pagrįsdamas jos identifikavimą 
tarpiniame regione. Jį įvardija kaip Vidurio Europą, arba Vidurio Euro-
pos rytinę dalį, savitomis formomis atkartojusią Vakarų Europos raidos 
kelią. Ši istorinė tapatybė palanki lietuvių siekiams suartėti su Vakarais, 
norintiems, anot A. Bumblausko, pasinaudoti Vakarų išpuoselėtais idea-
lais – laisve ir demokratija70. Tarp Rytų ir Vakarų projektuojamą istori-
nį mezoregioną lietuvių istorikas visų pirmą suvokė kaip istoriografinę 
koncepciją, turinčią pasitarnauti politiniams tikslams realizuoti – pagrįsti 
nacionalinio valstybingumo siekius, orientaciją į vakarietiškas vertybes ir 
prisidėti prie šalies tarptautinio įvaizdžio formavimo.

Panašias politines ir visuomenines aspiracijas kaip Lietuvos regioninės 
pozicijos paieškos motyvus tuo metu įsivardijo ir J. Kiaupienė. Savotiš-
kame istoriografiniame manifeste – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Vi-
durio Rytų Europoje: diskusinės regiono modeliavimo problemos vienu iš 
pagrindiniu istorinės erdvinės tapatybės paieškų akstinu ji nurodė aktua-
lias valstybės įvaizdžio, Lietuvos geopolitinės vietos ir vaidmens Europoje 
problemas. J. Kiaupienės nuomone, šių politinių problemų sprendimui turi 
būti pasitelkta Lietuvos istorinio įvaizdžio koncepcija, kurios nederėtų sieti 
tik su XX a. pirmosios pusės Lietuvos Respublikos laikų istorija. Kritikuo-
dama tuos, kurie laikosi nuomonės, kad Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės istorija dabarties laikams nėra aktuali, siūlo prisiminti 1918–1940 m. 
patirtis, kuomet Lietuvos politikams ir diplomatams teko ieškoti istorinių 
argumentų įtikinėjant Europą, kad ji turi ilgą valstybingumo istoriją ir 
nėra XX a. pradžios naujadaras. J. Kiaupienės tvirtinimu, tokiai neistorinei 
Lietuvai sunku būtų rasti vietą tarp savo istorinį tęstinumą puoselėjančių 

69 Ten pat, p. 85. 
70 Ten pat, p. 86–87. 



62 Marius Sirutavičius

/.../ Europos valstybių ir joms atstovaujančių politikų, mąstančių istorinės 
geopolitikos kategorijomis, kurioms susiformuoti didelės įtakos turėjo ir te-
beturi istorikų interpretacijos ir koncepcijos71. 

Istorinio įvaizdžio kaip valstybingumo reprezentacijos įrankio idė-
ja figūruoja ir vėlesniuose jos XX a. paskutiniojo dešimtmečio darbuose. 
Straipsnyje apie Vidurio Rytų Europą ir pamestą Lietuvos Didžiąją Ku-
nigaikštystę akcentuojama, kad Lietuvai visada reikėjo kovoti dėl teisės 
egzistuoti, stengtis, kad Europos valstybių bendrija pripažintų, suprastų ir 
priimtų ją. Netgi ir dabartinė Lietuvos Respublika sprendžia labai panašias 
problemas, ieškodama savo vietos politinėje Europos sistemoje. Analogiš-
kas paieškas išgyvena ir Lietuvos istoriografijos koncepcijos, bandančios 
rasti vietą šiuolaikinėje Europos istoriografijoje, todėl svarstant regioninio 
priklausomumo problemą glaudžiai persipina istoriografiniai ir politiniai 
interesai, o akivaizdžiu šios samplaikos pavyzdžiu lietuvių istorikė laiko 
Vidurio Rytų Europos sampratą, kuri naudojama tiek regiono šalių isto-
rijos, tiek jų dabarties situacijos generalizavimui72. J. Kiaupienė, kaip ir 
A. Bumblauskas, istorinį regioninį pozicionavimą visų pirma suvokia kaip 
istoriografinį įrankį, padėsiantį spręsti aktualias politines ir visuomenines 
problemas. Dešimtmečio pradžioje svarbiausiomis laikytas teisės į valsty-
bingumą, atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos bei atsiribojimo nuo tapatina-
mos su ja Rytų Europos problemas tyrinėtoja papildė fundamentaliu Lie-
tuvos vietos Europoje nustatymo klausimu, kurio sprendimas grindžiamas 
istorinio šalies įvaizdžio formavimu.

Lenkijos istoriografijoje sugrįžimo į Europą kelią žymėjo atsigręžimas į 
ankstesnes tarpinio regiono koncepcijas, o Lietuvos atveju galima kalbėti 
apie Vidurio (Rytų) Europos atradimą. Tiesa, nagrinėjamo laikotarpio pra-
džioje nemažoje dalyje tyrinėjimų inertiškai laikytasi Europos padalijimo į 
Vakarus ir Rytus modelio, Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę bei vėlesnius 
Lietuvos istorijos tarpsnius ir toliau identifikuojant su Rytų Europa. Vis 
dėlto pamažu Europos istorinės erdvės interpretacijos ėmė kisti. Mezoregi-
ono koncepciją į lietuvišką istoriografiją įvedė autoritetingas pozicijas joje 

71 K iaupienė , J .  Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Vidurio Rytų Europoje..., p. 9–11.
72 K iaupienė , J. Europa Środkowowschodnia i „zagubione“ Wielkie Księstwo Litewskie, 

Pozostawione historii. Litwini o Polsce i Polakach, Kraków, 1999, p. 16. 
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užimantys ir dažnai kitų istorikų darbuose cituojami minėtieji tyrinėtojai, 
prie kurių reikėtų priskirti ir E. Gudavičių, pateikusį šia tematika nemažai 
teorinių refleksijų, tačiau skirtingos ir ne visada nuoseklios jų pozicijos tar-
pinio regiono įvardijimo klausimu sąlygojo nors ir esmiškai nedaug tesi-
skiriančią sąvokų įvairovę. Vieni tyrinėtojai istorinės Lietuvos koordinates 
brėžė Vidurio Europos rytinėje dalyje, kiti rinkosi Vidurio Rytų Europos 
modelį, kai kada naudotasi ir ganėtinai dviprasmiška Vidurio ir Rytų Eu-
ropos sąvoka. 

Entuziastingai ėmęsi ieškoti savo istorinės tapatybės tarp Vakarų ir 
Rytų XX a. paskutiniojo dešimtmečio pradžioje Lenkijos, Lietuvos ir kitų 
tarpiniam regionui priskiriamų šalių istorikai savo pastangas suvokė kaip 
istoriografijos atsaką į aktualias posovietinio palikimo problemas. Tačiau 
įsibėgėję eurointegraciniai procesai, atvėrę kitas regiono valstybių ir jų vi-
suomenių raidos perspektyvas, deaktualizavo ankstesnius siekius. XX a. 
pabaigoje debatai dėl Vidurio (Rytų) Europos samprata sujungtos istorinės 
bendrystės neteko pirmesnio palaikymo. Vengrų istorikas László Kontleris 
1999 m. publikuotame straipsnyje apibūdindamas diskusijų esmę istorinio 
regiono tematika suformulavo gana kritišką išvadą tvirtindamas, kad pasi-
sakymai šia tema yra daugiau ankstesnių tezių, skelbiamų įvairių proginių 
renginių metu, santrauka73. Ar teisus L. Kontleris, skelbdamas tokį nuos-
prendį aptariamai mezoregiono sampratai, galima pasakyti tik pažvelgus 
į vėlesnio laikotarpio Vidurio (Rytų) Europos problematikai skirtas publi-
kacijas. Išsakyta kritika inspiruoja keletą šiai analizei svarbių probleminių 
klausimų: ar šio istorinio regiono koncepcijos šalininkai atrado naują ide-
ologinį pagrindą, įprasminantį naujus politinius ar visuomeninius siekius? 
Gal jau galima kalbėti apie istorinės erdvės depolitzavimo procesą nacio-
nalinėse istoriografijose? 

Tarpinio regiono sampratos progiškumo tendencijas galima stebėti tiek 
XX a. pabaigoje, tiek naujojo šimtmečio pradžioje. Tai virto patogiu istorio-
grafiniu prekiniu ženklu tarptautinių konferencijų rengėjams, siekiantiems 
vienu pavadinimu susieti skirtingą problematiką nagrinėjančius įvairių ša-
lių istorikus. Kartais ji atlikdavo tik nominalios antraštės vaidmenį pavie-

73 Kont ler, L . Introduction: Reflections on symbolic geography, European Review of His-
tory, vol. 6(1), 1999, p. 9.
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nių nacionalinių istoriografijų problemų tyrinėjimams. Kaip charakteringą 
pavyzdį galima būtų nurodyti lenkų istoriko Wojciecho Peltzo jubiliejui 
skirtą konferenciją ir jos pranešimų pagrindu parengtą publikaciją skam-
biu pavadinimu Vidurio Rytų Europa: ideologija, istorija ir visuomenė74, 
kuris tik iš dalies susijęs su turiniu. Joje nagrinėjamos problemos gerokai 
peržengia net ir plačiausias regionui priskiriamas ribas: nemažai tekstų 
skirta Abiejų Tautų Respublikos laikotarpio Rusiai, keletas – Lenkijos ir 
Rusijos istorijai, greta jų pateikiami ir darbai, nagrinėjantys specifines se-
novės Romos ir Bizantijos istorijos problemas bei istorinės savimonės raidą 
Vakarų Europoje. Pastarasis straipsnių rinkinys artimesnis W. Peltzo ty-
rimo interesams ir gerokai disonuoja su visomis Vidurio (Rytų) Europos 
koncepcijomis. 

Vis dėlto Lenkijos ir Lietuvos istoriografijoje dažniau galima atrasti ki-
tokio pobūdžio progiškumo, kuomet mezoregiono problematika įprasmi-
nama sąsajomis su tuometinėmis aktualijomis. Šiuo atveju tinkamu pa-
vyzdžiu galima laikyti Vidurio Rytų Europos istoriografinės koncepcijos 
vėliavnešio J. Kłoczowskio proginius tekstus. Lenkų tyrinėtojas visu nagri-
nėjamu laikotarpiu nuosekliai skelbė istorines regioninės bendrystės idėjas, 
nuolat jas papildydamas aktualiomis politinėms, visuomeninėmis ar kul-
tūrinėmis problemomis. Prieš dešimtmetį publikuotame tekste jis pabrėžė, 
kad regiono samprata svarbi ne tik akademine prasme, bet ir politine, ci-
vilizacijos, nusakanti konkretaus krašto, teritorijos, erdvės priklausomybę 
konkrečiai civilizacinei aplinkai. O naujas aktualijas diskusijai dėl regiono 
sampratos jis susiejo su Europos Sąjungos plėtros 2004 m. etapu ir deba-
tais dėl tolesnio jos plėtimosi ir santykių su Rusija problemomis75. Rusijos 
geopolitinės ambicijos dėmesio centre išlieka ir kitame 2007 m. Europos 
Sąjungos plėtros etapą aktualinančiame Vidurio Rytų Europai skirtame 
J. Kłoczowskio straipsnyje. Kalbėdamas apie naujas Europos Sąjungos sie-

74 Europa Środkowo-Wschodnia: ideologia, historia a społeczeństwo: księga poświęcona 
pamięci profesora Wojciecha Peltza, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, 2005.

75 K łocz owsk i , J .  Europa środkowowschodnia w przestrzeni europejskiej, Europa Środ-
kowowschodnia od X do XVIII wieku – jedność czy różnorodność, Kraków: Societas Vis-
tulana, 2005, p. 9–10. 
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nas jis iškelia valstybių, atsidūrusių tarp ES ir Rusijos, pasirinkimo klausi-
mą: kam priklausys Baltarusija, Ukraina ir Moldova, – Europos Sąjungai 
ar apie Rusiją telkiamų šalių bendrijai? Sprendžiant šią problemą, anot len-
kų istoriko, ypatingą vaidmenį atlieka istorinė argumentacija ir istorinė 
atmintis76. Pastarąja užuomina duodama suprasti, kad tokiai istorinei ar-
gumentacijai puikiai pasitarnautų Vidurio Rytų Europos koncepcija, kuri 
apimtų ir minėtąsias šalis. 

Daug atviresnis šiuo klausimu A. Podraza, kuris debatų dėl Vidurio Eu-
ropos sampratos aktualijas taip pat sieja su Europos Sąjungos plėtros pro-
blemomis. Svarstydamas Baltarusijos ir Ukrainos istorines ir geopolitines 
pozicijas Europoje jis pabrėžė, kad daugelis tarpinio regiono šalių – Lenki-
ja, Vengrija, Čekija, taip pat Baltijos valstybės – jau tapo ES dalimi, ir kelia 
klausimą, ką artimiausios jų kaimynės iš Rytų pasirinks: Rusiją ar Vakarus? 
Pasirinkimo problemą, A. Podrazos manymu, gali padėti išspręsti istorikai, 
reprezentuodami vieningos bendrijos vaizdinį ir, pagrįsdami tų šalių isto-
rinius ryšius su Vidurio Europos kraštais, sukurti tam idėjinį pagrindą77. 
Šiuo atveju susiduriame su atvira ir tikslinga pozicija, kuria siūloma istori-
nio regiono koncepciją panaudoti konkretiems politiniams tikslams. Tiesa, 
pateikęs šį pasiūlymą istorikas tuoj pat skuba atsiriboti nuo politikos, pri-
mygtinai deklaruodamas, kad yra politinių tikslų ir mokslinių užduočių 
suliejimo priešininkas, kad nesiruošia naudotis politiniais argumentais, tik 
siekia operuoti preciziškomis, istorinių reiškinių analize paremtomis sam-
pratomis78. Beje, jo vidurinio regiono modelyje, kuris bus nagrinėjamas 
kitame skyriuje, Baltarusijai ir Ukrainai vietos neatsirado. Dviprasmiška 
pozicija būdinga ir J. Kłoczowskiui, kuris savąjį politinį angažuotumą lin-
kęs maskuoti regioninio bendradarbiavimo, geros kaimynystės, tarpusavio 
supratimo arba, kaip šiuo atveju, akademinio dialogo su Rusija būtinybe79. 
Tačiau pro visas šias deklaratyvias akademinio neutralumo pozicijas pra-

76 K łocz owsk i , J .  Europa Środkowo-Wschodnia i jej miejsce w Europie, Rocznik Insty-
tutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 5, 2007, p. 15.

77 Pod r a z a , A .Europa Środkowa jako region historyczny, Europa Środkowowschodnia od 
X do XVIII wieku – jedność czy różnorodność, Kraków: Societas Vistulana, 2005, p. 29.

78 Ten pat. 
79 K łocz owsk i , J .  Europa Środkowo-Wschodnia i jej miejsce w Europie..., p. 15.
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siskverbia tarpusavyje sumišę politiniai ir istoriografiniai interesai, senąjį 
Rusijos veiksnį, be kurio neišsivertė nė viena tarpinio regiono koncepcija, 
susiejantį su nauja Europos Sąjungos plėtros problematika. 

Naujas aktualijas istorinės erdvinės tapatybės svarstymams atrado ir 
Lietuvos istoriografai. J. Kiaupienė straipsnyje Lietuva tarp Vakarų ir Rytų: 
istorija ir dabartis, šalies situacijos geoistorinėje Europos erdvėje proble-
mą susiejo su buvimo tarp, arba buvimo kultūriniuose ir civilizaciniuose 
pakraščiuose, specifika. Aiškiai neidentifikuodama ji įvardijo egzistuojant 
grupę šalių, kurios visada buvo verčiamos nuspręsti, kokioje civilizacijų 
ar kultūrų ribų pusėje jos norėtų būti, arba už jas tą neretai padarydavo 
galingesni kaimynai. Netekusios teisės pačios nuspręsti savo likimą, jos 
galėjo išlikti tik patyrusios tam tikrus praradimus ar net netekusios savo 
išskirtinės tapatybės. Viena iš tokių pakraščių šalių – Vakarus nuo Rytų 
skirianti Lietuva. Jos istorijoje buvo periodų, kai pati sprendė savo likimą, 
ir periodų, kuomet svetimos galios jai darė lemtingą įtaką80. Laisvo apsi-
sprendimo motyvas, arba laisvas pasirinkimas, kurioje ribos pusėje būti, 
pasidarė ypač svarbus galutiniame sugrįžimo į Europą etape – prisijungiant 
prie Europos bendrijos, kai buvo realizuotas Lietuvos žmonių noras tapti 
Europos Sąjungos nariais. Šio įvykio kontekstas J. Kiaupienei tapo motyvu 
iškelti fundamentalų klausimą: ar eurointegracinio proceso sėkmę lėmė 
konkretaus periodo aplinkybės ir tam tikros rūšies kolektyvinis utilitariz-
mas, ar tai vis dėlto sąlygojo gilios Lietuvos istorinio identiteto ir politi-
nės kultūros šaknys? Atsakymo ieškoma svarbiuose Lietuvos istoriniuose 
įvykiuose ir procesuose nuo pat XIII a. iki XX a. pabaigos, kurie liudija 
vakarietišką šalies orientaciją ir visuomenėje tvirtai įsišaknijusią europinę 
tapatybę81. Nors šiame tekste mezoregiono sąvoką autorė pakeičia miglotu 
civilizacijos ar kultūrinių pakraščių šalių grupės apibūdinimu, tačiau iš-
laikoma ankstesnė nuostata identifikuotis su tarpine istorine erdve. Nauja 
tai, kad istorinės erdvinės tapatybės paieškos, siejamos su ES naryste, nu-
kreipiamos į platesnės europinės bendrystės horizontus. 

80 K iaupienė , J .  Lithuania between the West and the East: the history and the present 
(an aspect of the political culture), Idea Europy = Idea of Europe, Warszawa: Wydaw-
nictwo Naukowe Scholar, 2004, p. 233. 

81 Ten pat, p. 233–236.
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Kitai istoriografiniai krypčiai atstovaujantis A. Bumblauskas, kalbėdamas 
apie Lietuvos regioninės pozicijos paieškos motyvus, naujojo šimtmečio pra-
džioje vis dar eksploatavo dingusios ar nematomos Lietuvos problemą. Skam-
biai pavadintame straipsnio įvade Lithuania – the geographical center of Eu-
rope tyrinėtojas pakartojo ankstesnius savo teiginius apie Europos nuostabą, 
po 1990 m. susidūrus su kitokia, nei tikėtasi, šalimi, su katalikybe, o ne su 
ortodoksija, žmonėmis, kalbančiais savomis, ne slaviškomis, kalbomis etc. 
Jo tvirtinimu, Lietuva neturėjo ne tik aiškių geografinių koordinačių, bet ir 
Europos mentaliniuose istoriniuose žemėlapiuose retai gaudavo adekvačias 
pozicijas, Vakarų istoriografijai Lietuva vis dar išliko tabula rasa82. Tačiau 
2009 m. publikuotame konferencijos pranešime Aktualieji ir istoriniai Euro-
pos regionai A. Bumblauskas išplėtojo visuomeninę, politinę argumentaciją, 
regioninio pozicionavimo problemą susaistydamas su visu spektru aktualių 
Lietuvos užsienio politikos problemų. Kritikuodamas Lietuvos politikų kons-
truojamus regionus jis teigė, kad Lietuvos politikoje nėra aiškiai suvokiama 
Lietuvos vieta regioninėje erdvėje, politikų pozicijose įžvelgė prasilenkimą su 
istorikų pozicijomis matyti Lietuvą Vidurio Rytų Europoje, kuri politikų re-
torikoje labai dažnai virsta Vidurio ir Rytų Europa. Tyrinėtojas įžvelgia pro-
blemą ir dviprasmėje Lietuvos geopolitinėje orientacijoje: blaškymąsi tarp 
Baltijos jūros šalių regiono ir Vidurio Rytų Europos regiono. Atkreipdamas 
dėmesį į tai, kad Lietuvos įvaizdžio koncepcijose siūloma visiškai atsisakyti 
tapatinimosi su Vidurio Rytų Europa ir pasirinkti Baltijos ir Šiaurės šalių 
kryptis, pastebi, jog kartu realizuojama tam prieštaraujanti Rytų kaimynys-
tės politika. A. Bumblausko tvirtinimu, Lietuva dėl istorinės priklausomybės 
Vidurio Rytų Europai yra kultūriškai ir istoriškai daug artimesnė Lenkijai, 
Čekijai ir Vengrijai nei Latvijai, Estijai ar Švedijai83.

Kita Lietuvos regioninės vietos svarstymus aktualizuojančia proble-
ma A. Bumblauskas įvardijo Rusijos geopolitines aspiracijas. Aptardamas 
įvairias istorines XX a. tarpvalstybinių santykių peripetijas jis atkreipė 

82 B u m b l a u s k a s, A. Lithuania and Europe’s historical regions, Lithuanian foreign 
policy review. 2000, nr. 5, http://www.lfpr.lt/uploads/File/2000-5/Bumblauskas.pdf

83 Bu mblau sk a s , A .  Aktualieji ir istoriniai Europos regionai: Lietuvos Didžioji Kuni-
gaikštija, ULB, Vidurio Rytų Europa, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tau-
tiniai naratyvai, Vilnius, 2009, p. 18, 22.
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dėmesį į oficialius Maskvos geopolitikų pareiškimus, kuriuose Lietuva 
įvardijama kaip pagrindinis kliuvinys Rusijai, posovietinėje erdvėje siekian-
čiai įgyvendinti „eurazinę“ strategiją ir atgaivinti Maskvos–Berlyno ašį. Su 
šiais siekiais siejamas lenkų ir lietuvių santykių eskalavimas, spėjama, kad 
Rusija savo ketinimams realizuoti pasitelks tam tikrus istorijos politikos 
elementus84. Šiame kontekste aptariami ir Lenkijos, Lietuvos, Baltarusi-
jos ir Ukrainos santykiai. Istorinių pretenzijų atsisakymą tyrinėtojas lai-
ko pagrindiniu veiksniu gerai partnerystei ir atsvaros Rusijai pagrindu. 
O šių tikslų realizaciją susieja su bendro kultūrinio ir istorinio paveldo 
problematikos svarstymais85. Tokia nuostata jį suartina su J. Kłoczows-
kiu, nuolat deklaruojančiu, kad istorinio regiono koncepcija turėtų tapti 
pamatu naujoms regioninio masto politinio ir akademinio bendradarbia-
vimo perspektyvoms. 

* * *
Tvirtos mezoregiono ir politinių bei visuomeninių aspiracijų sąsajos, 

kurias Lenkijos istoriografija paveldėjo iš pirmųjų tarpinio regiono kon-
cepcijos kūrėjų, o Lietuvos istorikai perėmė greičiausiai dėl glaudžių ryšių 
su šią problematiką plėtojančiais lenkų tyrinėtojais, lėmė radikaliai kons-
truktyvistinei krypčiai būdingas pozicijas Vidurio (Rytų) Europos atžvilgiu. 
Simbolinės geografijos horizontuose ar mentalinio žemėlapio koordinatė-
se vidurinį regioną įtvirtino sovietines patirtis išgyvenusi istorikų karta, 
siekusi atsiriboti nuo sovietmečio primestos istorinės erdvės ir sugrąžinti 
savo šalis į Europos bendriją. Daugeliui tyrinėtojų šiuo klausimu laikantis 
pasyvios pozicijos, istoriografiniai debatai dėl istorinio regiono funkcijos 
keletą dešimtmečių apsiribojo ganėtinai siaura, tačiau aukštą akademinį 
autoritetą turinčių istorikų grupe. Situacija pradėjo keistis tik XXI a. 1-ojo 
dešimtmečio antrojoje pusėje, pradėjus kritikuoti koncepcijos politizavimą 
ir svarstyti tarpinio regiono kaip neutralaus istorinės komparatyvistikos 
instrumento perspektyvas. 

Šias permainas galėjo paskatinti paskutiniaisiais dešimtmečiais susti-
prėjusi regiono šalių istorikų metodologinė orientacija į vakarietišką isto-

84 Ten pat, p. 20–21.
85 Ten pat, p. 22–23.
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riografiją, ne tik kritikuojančią tradicinę tarpinio regiono sampratą, bet 
ir abejojančią, ar sparčiai vykstant eurointegracijos procesams, kuriant 
vieningą Europą, O. Haleckio ir J. Szűcso idėjų pagrindu sukonstruota Vi-
durio (Rytų) Europos koncepcija vis dar aktuali. Jos išlikimą akademinėje 
terpėje kitų šalių istorikai neretai siejo su gebėjimu istoriografinį diskursą 
atsiskirti nuo politinio86. Išorinis akademinis spaudimas permąstyti regio-
no sampratą tuo metu atliepė svarbias eurointegracijos sąlygotas politines 
ir visuomenines permainas. Keletą dešimtmečių deklaruotų politinių, vi-
suomeninių ir kultūrinių siekių realizavimas keitė nacionalinių istoriogra-
fijų santykį su aptariamu istorinės erdvės modeliu. Vidurinio regiono kon-
cepcijos depolitizavimo tendencijas ir judėjimą link normalaus mokslinio 
regioninio pastebi vengrų istorikas Balázsas Trencsényi’s, įžvelgiantis įvai-
rias regioninio požiūrio transformacijas. Jo tvirtinimu, XX a. paskutinia-
jame dešimtmetyje Vidurio Europos paradigma Vengrijoje pamažu neteko 
ankstesnio prestižo ir patyrė nuosmukį, kartu lėmusį ir konkuruojančių 
naratyvų iškilimą. Išaugo dėmesys Rumunijai ir Slovakijai – jį aiškino per-
sidengiančia praeitimi ir dėmesiu etniniams vengrams šiose šalyse (ir kaip 
tyrimo objektams, ir kaip subjektams). Taip pat išryškėjo interesas tam 
tikram nacionalistiniam atminties vietų žanrui, kuriuo siekiama formuoti 
etnonacionalinį pasakojimą kalbant apie istorinę kovą su kaimynais. Nors 
daugiau dėmesio skiriama ne komparatyvistikai, o istorinės kaimynys-
tės tyrimams, tačiau tai, B. Trencsényi’o manymu, nereiškia domėjimosi 
platesne istorine ir regionine erdve sumenkimo. Tačiau akcentai iš esmės 
pasikeitė. Vidurio Europos modelis sunkiai pritaikomas bendrų istorinių 

86 Troebs t , S .  Introduction: What’s in a Historical Region..., p.185. Šią poziciją akty-
viai palaikė ir Rusijos, kuriai tarpinio regiono koncepcija niekada nebuvo palanki ar 
net nukreipta prieš ją, istorikas Aleksejus Milleris, pastaruosius dešimtmečius aktyviai 
dalyvavęs debatuose dėl mezoregiono sampratos. Dar 1999 m. jis prognozavo, kad, sėk-
mingo eurointegracijos proceso atveju, Vidurio Europos sąvoka įgis panašias pozicijas 
kaip Skandinavijos ar Iberijos pusiasalio sąvokos, žyminčios specifinį istorinį ir kul-
tūrinį Pax Occidens dalies foną. A. Millerio nuomone, tarpinio regiono sąvokai pra-
radus politinį reikšmingumą, istorikai galės komfortiškiau naudotis istorinio regiono 
samprata saviems tyrimams. Žr.: M i l ler,  A .  Central Europe: A Tool for Historians..., 
p. 89; Tiesa, pastaruoju metu jis laikosi pozicijos, kad istorikai jau išnaudojo tarpinio 
regiono koncepcijos potencialą ir siūlo jam ieškoti alternatyvų. M i l ler, A .  Koncepcje 
regionalnego podziału Europy..., p. 864. 
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patirčių vengrų ir kaimyninių tautų atveju, todėl Vengrijos istoriografams 
teko permąstyti klasikinę regiono sampratą, tapatinamą su trijų istorinių 
karalysčių – Bohemijos, Vengrijos ir Lenkijos – zona87. 

Pakeisti požiūrį į istorinio regiono koncepciją siūlė ir vengrų istori-
kas L. Kontleris, traktuojantis ją kaip simbolinės geografijos reiškinį. Jo 
manymu, Vidurio Europos sąvoka, lemianti tautų ir kraštų, siejamų su ja, 
suvokimą, išliks naudinga, jeigu į ją žvelgsime ne kaip į faktą ar poziciją, 
euristinį įrankį, o kaip šiuolaikinę žmonių, kuriems ji aktuali, savireflek-
sijos dalį. Teigdamas, kad istorikas turi skaitytis su kolektyvine atmintimi 
kaip jėga, kuri tam tikru mastu formuoja istoriją, kurią pastarasis pre-
tenduoja tyrinėti, L. Kontleris iškėlė istorinės erdvinės savimonės kaitos 
problemą – slinktį nuo regioninių iki kontinentinių preferencijų. Vengrų 
istoriko nuomone, Vidurio Europos šalys pastaraisiais dešimtmečiais daug 
daugiau pastangų dėjo, kad įsitrauktų į bendraeuropines struktūras, negu 
megzdamos regioninius ryšius ir kurdamos institucijas, išplaukiančias iš 
regioninio identiteto. Todėl Vidurio Europa tapo eufemizmu, kuris nau-
dojamas tų šalių ryšiams su Vakarais pabrėžti88. Šios vengrų istorikų pozi-
cijos liudija ne tik kintamą požiūrį į tradicinę tarpinio regiono – Vidurio 
Europos – sampratą, bet ir neaiškias tolesnes jos perspektyvas, istorinės 
erdvės koncepcijai pamažu prarandant ankstesnį politinį ir visuomeninį 
aktualumą. 

Panašias tendencijas galima stebėti ir paskutiniojo dešimtmečio Lenkijos 
istoriografijoje. J. Kłoczowskio autoriteto palaikoma, stipria istoriografine 
tradicija besiremianti ir retai verifikuojama Vidurio Rytų Europos sampra-
ta galiausiai susilaukė aštrios kritikos. Ją išsakęs idėjų istorikas ir kultūros 
tyrinėtojas Adamas F. Kola, negatyviai vertinantis J. Kłoczowskio propa-
guojamą mezoregiono koncepciją, išreiškė nuomonę, kad už jos slepiasi 
lenkiška nostalgija rytiniams kresams, o kai kada – ir sarmatiškos Lenkijos 
ilgesys. Todėl tarpinio regiono koncepcijos šalininkai, didelį dėmesį ski-
riantys ATR tradicijai, tenkindami atminties politikos poreikius, palaiko 
kresų mitą, kuriuo viliojami daugelis Lenkijos kresininkų. Šiuo atveju to-
kia koncepcija atlieka pozityvią visuomeninę funkciją – parodydama ryti-

87 Ja nowsk i ,  M. ,  Iord ach i ,  C . ,  Trenc sény i ,  B . ,  m i n .  ve i k . ,  p. 17–21. 
88 Kont ler, L . ,  min. veik., p. 14.
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nes Respublikos žemes kaip nuo seno daugiaetnines, ne mūsų teritorijas, 
kuriose lenkai atsidūrė susiklosčius tam tikroms istorinėms aplinkybėms, 
padeda iškrauti negatyvias emocijas, kurios susijusios su kresų ir gimtųjų 
kraštų palikimo tematika89. A. F. Kolos manymu, tiek Vidurio Europa, tiek 
Vidurio Rytų Europa, nepriklausomai nuo jų propaguotojų deklaracijų, yra 
sąlygojamos politiškai ir istoriškai, be to, atliepia apibrėžtų grupių intere-
sus. Kai kurie autoriai atvirai deklaruoja savo politinius tikslus, kiti, kaip, 
pavyzdžiui, J. Kłoczowskis, slepia juos po vadinamosios istorinės tiesos 
ir istoriografijos akademiškumo vualiu, kartu stengdamiesi pabrėžti kon-
kurencinių koncepcijų politinius ir ideologinius saitus, nesibodėdami pa-
reikšti, kad jų koncepcijos tai neliečia. A. F. Kolos teigimu, abi sampratos 
yra intelektiniai konstruktai, kuriais ne kartą buvo manipuliuojama ir juos 
naudojo įvairiems politiniams tikslams. Paskutiniajame dešimtmetyje, pa-
sirodžius Vyšegrado trejetui, buvo atgaivinta Vidurio Europos idėja, tačiau 
po įstojimo į Europos Sąjungą Lenkijos politikams sutelkus dėmesį į Rytus, 
Ukrainos kryptimi, Vidurio Europos samprata užleido vietą Vidurio Rytų 
Europos koncepcijai90. 

Tokia kritika, kuria dėl sąvokos politizavimo iš esmės atmetama me-
zoregiono koncepcija, lenkų istorikų publikacijose pasirodo gana retai. 
Koncepcijos kūrėjo O. Haleckio ir jo idėjų tęsėjo J. Kłoczowskio akade-
minis prestižas iki šių dienų palaikė Vidurio Rytų Europos sampratos, 
susietos su nustatytais geopolitiniais interesais, gyvybingumą. Vis dėlto 
net ir lenkiškajame istoriografiniame diskurse jos pozicijos ėmėm silpnėti. 
Šių tendencijų indikatoriumi galima laikyti Lenkijos ir kitų šalių istorikų 
atsakymus į Kwartalnik historyczny redakcijos anketos klausimus, publi-
kuotus specialiame 2013 m. numeryje, dėl Vidurio Rytų Europos koncep-
cijos perspektyvų91. Tarp palankių ar pakankamai neutralių pasisakymų 
aptariamos istorinio regiono sampratos adresu buvo išreikšta ir nemažai 

89 A .  F.  Kola . Między Europą Środkową a Środkowo-Wschodnią..., p. 8–9.
90 Ten pat, p. 12.
91 Žurnalo redakcija kreipėsi į žymiausius šios problematikos tyrinėtojus prašydama pa-

gal pateiktą klausimyną išsakyti savo pozicijas dėl Vidurio Rytų Europos ir jai artimų 
Vidurio Europos bei Rytų Europos nuostatų naudos tyrimams. Klausimynas ir suma-
nymo apmatai išdėstyti redakciniame straipsnyje: Europa Środkowo-Wschodnia jako 
problem badawczy, Kwartalnik Historyczny, nr 4, 2013, p. 659–665.
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kritikos ar net raginimų jos atsisakyti. Kaip keitėsi dalies lenkų istorikų 
požiūris į Vidurio Rytų Europos sampratą nagrinėjamu laikotarpiu gerai 
iliustruoja Dariuszo Kołodziejczyko nuomonė apie koncepcijos vaidmenį. 
Minėdamas savąsias patirtis jis užsiminė apie susižavėjimą tarpinio regio no 
koncepcija sovietiniu laikotarpiu, susipažinus su J. Szűcso idėjomis, pana-
šiomis istorinėmis patirtimis paremtomis regioninės bendrystės vizijomis 
ir pan. Tačiau XX a. paskutiniajame dešimtmetyje politiniams Vyšegra-
do šalių grupės tikslams pritaikytas ankstesnis intelektinis Vidurio Rytų 
Europos modelis XX a. idealistines nuostatas pakeitė skeptiškomis pozi-
cijomis. Tuomet, anot D. Kołodziejczyko, išryškėjo utilitarinis, nebe toks 
simpatiškas tarpinio regiono koncepcijos pavidalas. Jis pasitelktas įtikinti 
Vakarus į savo tarpą priimti „mus“, kaip geresnius ir labiau subrendusius 
nei Balkanuose ar į rytus už Kerzono linijos gyvenančias tautas. Lenkijos, 
Čekijos, Vengrijos ir Slovakijos priėmimas į NATO ir Europos Sąjungą 
turėjo tapti istorinės teisybės aktu šių šalių visuomenėms, kurios per klaidą 
po Antrojo pasaulinio karo atsidūrė Rytų Europoje92. 

Nusivylimą istorinio regiono koncepcija istorikui sukėlė ne tik jos funk-
cionavimas politiniame diskurse, bet ir vystymas posovietinėje humanisti-
koje. Tiesa, skirtingai nei A. F. Kola, jis palankiai įvertino J. J. Kłoczowskio 
regioninio bendradarbiavimo iniciatyvas, įtraukusias Ukrainos, Baltarusi-
jos ir Lietuvos atstovus į bendrus debatus, taip pat – ir vengrų intelektualų 
pastangas bendradarbiauti su Rumunijos tyrinėtojais. Tačiau D. Kołodzie-
jczykui ši veikla labiau priminė perspektyvesnių kraštų gelbėjimą iš bar-
barybės prarajos nei tikrą atsivėrimą rytiniams ar pietiniams kaimynams 
ir norą santykio savas–svetimas pagrindu nubrėžti naujas ribas su kraštais, 
atskiriančiais savus nuo kraštų, kurių neįmanoma civilizuoti93. Tyrinėtojas 
čia įžvelgia negatyvų mezoregiono sampratos poveikį, t. y. naujų barjerų, 
kuriuos kuria politikai ir istorikai, atsiradimą, disonuojantį su bendralai-
kėmis Europos vienijimosi idėjomis. 

Atgyvenusia ir revizionistine Vidurio Rytų Europos sampratą laiko 
ir kitas gerai žinomas lenkų istorikas Wojciechas Kriegseisenas. Tyrinė-

92 Ko łod z ie jcz yk , D.  O roli i użyteczności pojęcia Europa Środkowo-Wschodnia, ten 
pat, p. 845–847. 

93 Ten pat, p. 848. 
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tojas atkreipė dėmesį į tai, kad vidurinio regiono koncepcija dažniausiai 
naudojamasi konstruojant įvairias istorines sintezes, tačiau trūksta darbų 
pavienėms tyrimo problemoms, kurios būtų nagrinėjamos Vidurio Rytų 
Europos istorinėje erdvėje. Sintezuojančių darbų dominavimą jis aiškino 
regiono sąvokos Lenkijos istoriografijoje vartojimu metaforine prasme. 
Pastarąjį metaforiškumą W. Kriegseisenas susiejo su revizionistinėmis ten-
dencijomis, kurias atitinka Vidurio Rytų Europos terminas, turintis pri-
minti Vakarų pasaulio istorikams apie tų visuomenių praeitį, kurios po 
Antrojo pasaulinio karo prieš savo valią pateko į sovietų įtakos sferą. Jeigu 
O. Haleckio ir jo sekėjų atveju ši suis generis istorijos politika buvo ne tik 
suprantama, bet ir verta pagarbos, tai šiuo metu susitelkimas į šį proble-
mos aspektą lenkų istoriko požiūriu nėra įkvepiantis, o kai kada net atrodo 
kaip periferijos komplekso nulemta reakcija Vakarų atžvilgiu94. 

Lietuvos istoriografijoje ryškias permainas mezoregiono koncepcijos 
atžvilgiu kol kas sunku įžvelgti. Naujų įžvalgų ar pozicijų šia tema nepa-
teikė pagrindiniai jos propaguotojai A. Bumblauskas ir J. Kiaupienė. Ver-
tinant Lietuvos istoriografijos interesą mezoregiono koncepcijoms galima 
konstatuoti tas pačias tendencijas kaip ir kitų vidurinei erdvei priskiria-
mų šalių atveju. Praradusi ankstesnes politines ir visuomenines funkcijas, 
glaudžiai sujungtas su akademiniais interesais, Vidurio (Rytų) Europos 
samprata neteko buvusio aktualumo. Prie to prisidėjo ir eurointegracijos 
procesai, paskatinę naujas istoriografijos tendencijas, kurias pabrėžė ven-
grų istorikas L. Kontleris, dėmesio centrui nuo regioninės tapatybės persi-
keliant prie kontinentinės istorinės savimonės paieškų. Šia linkme pasuko 
ir J. Kiaupienė, naujausiuose tyrimuose LDK istorinės erdvinės identifika-
cijos klausimą susiejusi su europinės tapatybės klausimu95. Atsinaujinusios 
depolitizuotos mezoregiono sampratos sugrįžimą į Lietuvos istoriografiją 
galima būtų sieti su N. Babinsko tyrimais, ne kartą šioje studijoje cituoto-
mis jo teorinėmis refleksijomis, kurios artimos nuosaikiojo konstruktyviz-

94 K r iegse i sen, W.  Region historyczny Europy Środkowo-Wschodniej w badaniach nad 
dziejami wyznaniowymi epoki nowożytnej, ten pat, p. 741.

95 K iaupienė , J .  Ar galima rasti europietiško identiteto pėdsakų XVI a. Lietuvoje? Eu-
ropos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis, sud. D. Staliūnas, Vilnius: Lietuvos istorijos 
institutas, 2002, p. 44–62. 
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mo krypčiai, istorinio regiono koncepiją traktuojančiai kaip istoriografinį 
įrankį komparatyvistiniam tyrimui. 

Besikeičiantis požiūris į Vidurio (Rytų) Europos sampratos funkcijas – 
noras depolitizuoti regiono sampratą ir pritaikyti ją objektyviems lygina-
miesiems tyrimams, ryškiau pastebimas tik pastaraisiais metais. Apžvelg-
tos Lenkijos ir Lietuvos tyrinėtojų istoriografinės manifestacijos liudija, 
kad dominuojanti nuostata nagrinėjimo laikotarpiu išliko siekis istorinės 
erdvinės tapatybės paieškas įprasminti remiantis aktualiomis visuomeni-
nėmis, politinėmis problemomis. Jas atliepia ir istorikų pasirinkti regioni-
nio modeliavimo principai ar argumentacija, skirta savo šalies vietai regi-
oninėje erdvėje apibrėžti.

Mūsų Europa: geoistorinės erdvės 
konstravimo problemos

Vidurio (Rytų) Europos šalių istorikai, taikliu N. Babinsko pastebėjimu, norą 
nusikratyti Rytų Europos šaltojo karo įvaizdžio galėjo pasiekti dviem būdais: 
kritikuodami Rytų Europos sampratą kaip subjektyvų mentalinį konstruktą 
arba ieškodami savitų Vidurio (Rytų) Europos struktūrų, kurios pagrįstų 
skirtumus Rytų Europos atžvilgiu ir priartintų prie Vakarų Europos96. Atsi-
ribojimas nuo Rytų Europos akcentuojamas beveik visuose ankstyvuosiuose 
lenkų ir lietuvių istorikų pareiškimuose istorinės tapatybės tematika, tačiau 
vėlesniais metais daugiau dėmesio skiriama Vidurio (Rytų) Europos mo-
deliavimo problemoms, konstruojant atskiros erdvinės tapatybės istorinius 
pamatus. Didžiausias iššūkis, su kuriuo susidūrė į savo šalies praeities pro-
blemų nagrinėjimą orientuotos nacionalinės istoriografijos – rasti atsakymą 
į klausimą, kas sieja regionui priskiriamus kraštus, kokie bendri raidos ele-
mentai gali tapti jungiamąja medžiaga modeliuojamai istorinei erdvei?

Esminius šios problemos aspektus išskyrė vokiečių istorikas Michaelis 
G. Mulleris, teigiantis, kad istorinio regiono koncepcija kaip transnaciona-
linės istorinės erdvės sąvoka generuoja keletą prielaidų. Visų pirma ji susi-

96 Babi nsk a s ,  N.  Istorinio regiono sampratos..., p. 21.
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jusi su nuostata, kad nacijas, sudarančias istorinį regioną, saisto reikšmin-
gas skaičius bendrų istorinių patirčių (ekonominių, politinių, socialinių ar 
kultūrinių) ir kad šias bendras patirtis galima fiksuoti ilgais laikotarpiais. 
Antra, tai reiškia, kad bendri dalykai regiono istorijoje yra iš esmės svar-
besni už patirtis, kurias regionas ar pavienės tautos dalijasi su kitomis 
kontinento dalimis97. Pastarąsias prielaidas galima traktuoti kaip esmi-
nius regiono modeliavimo principus, jais neišvengiamai turėjo vadovautis 
istoriografinių Vidurio (Rytų) Europos koncepcijų kūrėjai, ieškodami ar-
gumentų bendros istorinės erdvės apibrėžtims. Tačiau istorinės bendrystės 
paieškų ėmęsi tyrinėtojai kartu turėjo išspręsti dar vieną problemą, kurią 
paveldėjo iš ankstesnės istoriografinės tradicijos, t. y. apsibrėžti geografi-
nes regiono ribas, kitaip tariant, atsakyti į klausimą: kas priklauso mūsų 
Vidurio (Rytų) Europai?

Debatai šiuo klausimu vyksta nuo pat vidurinio regiono sampratos 
atsiradimo pradžios ir iki šiol išlaikė akivaizdžias politines potekstes. Iš 
ankstesnės istoriografinės tradicijos lenkų istorikai perėmė ir ganėtinai 
abstrakčius ar miglotus mezoregiono teritorijos įvardijimus: žemės tarp 
Vakarų ir Rytų ar kraštai tarp Vokietijos ir Rusijos. Vienas iš žymiausių len-
kų istorikų Juliuszas Bardachas Vidurio Rytų Europą paskutiniojo XX a. 
dešimtmečio pradžioje apibūdino kaip geografinę teritoriją tarp Baltijos ir 
Juodosios bei Adrijos jūrų, apimančią erdves nuo Vakarų Europos iki Rytų 
Europos. Jo regioninėje etninėje mozaikoje be vakarų slavų etnoso atsidūrė 
lietuviai, latviai, estai, vengrai ir rumunai. Prie jų lenkų istorikas priskyrė 
ir baltarusius su ukrainiečiais, bet už regiono ribų paliko didžiausią rytų 
slavų tautą – rusus. J. Bardacho teigimu, lengviausiai Vidurio Rytų Euro-
pos etninį pobūdį galima apibrėžti negatyvia forma – jai priskiriant viduti-
nes ir mažas tautas, gyvenančias kraštuose tarp dviejų didžiausių Europos 
tautinių bendrijų – vokiečių ir rusų. Tokia jų geopolitinė padėtis suteikė 
regiono kraštams vieną iš esminių bendrumo elementų: daugelį amžių jie 
egzistavo Vokietijos, Rusijos ir Turkijos agresijos būvyje98. J. Bardacho isto-

97 Mu l ler, M .  G.  Where and When was (East) Central Europe? Domains and divisions..., 
p. 114.

98 Ba rd ach, J .  Dlaczego Europa Środkowo-Wschodnia? Lithuania: Kwartalnik Poświęco-
ny Problemom Europy Środkowo-Wschodniej, nr. 4(5)–1(6), 1991/1992, p. 154. 
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rinis regionas tarp imperijų ne tik atliepia O. Haleckio geografinį Vidurio 
Rytų Europos modelį, bet ir jo politines pozicijas regioninės kaimynystės 
atžvilgiu. 

Dėl įvairių politinių aspiracijų ir skirtingų modeliavimo principų pre-
ferencijų sunku buvo pasiekti sutarimo geografinių istorinio regiono ribų 
klausimu. Vidurio Rytų Europos istorinės erdvės aprėptis nuolat įvaira-
vo tyrinėtojams modifikuojant jos ribas pagal besikeičiančias geopolitines 
aplinkybes, t. y. priimant sprendimus, kas yra mūsų Europoje, o kas atsi-
duria už jos ribų (ši problema ypač aktuali rytinių ir pietrytinių regiono 
šalių atžvilgiu). Galima pastebėti, kad nuo pat nagrinėjamo laikotarpio 
pradžios regiono šalių istorikai neturėjo aiškios regioninės erdvės vizijos. 
Net ir pagrindinis mezoregiono koncepcijos propaguotojas J. Kłoczowskis 
iš pradžių blaškėsi tarp keleto regioninių denominacijų: 1989 m. publikuo-
tame tekste paeiliui vartojo dvi erdvinės sąvokas – Vidurio Rytų Euro-
pa ir sovietmečiu plėtotą Slavų Europos terminą99. Šioje dviejų sampratų 
sujungtoje erdvėje lenkų tyrinėtojo sprendimu atsidūrė istoriniai lenkų, 
čekų, kroatų, serbų, bulgarų, ukrainiečių, baltarusių, vengrų, rumunų ir 
lietuvių kraštai100. Tiesa, vėlesniuose jo tekstuose pamažu pradėjo ryškėti 
geografiniai tarpinio regiono kontūrai ir aiški orientacija į Vidurio Rytų 
Europos sąvoką. 1990 m. konferencijos pranešime, skirtame Vidurio Rytų 
Europos istorinio, visuomeninio ir religinio atlaso kūrimui, mezoregionui 
jis priskyrė istorinę Vengriją, Čekiją, Lenkiją, Lietuvą, Ukrainą ir Baltaru-
siją, Kroatiją, Transilvaniją ir slovakų žemes. O Slovėniją, Serbiją, Rumu-
niją, Bulgariją aiškiai identifikavo su Pietryčių Europos regionu. Šiaurines 
Vidurio Rytų Europos ribas jis buvo linkęs tapatinti su Vokiečių ordino 
valstybės teritorija, vėlesnę Brandenburgo–Prūsijos valstybę laikydamas 
svarbia mūsų Europos likimui. Už regiono interesų sferos, kaip ir jo pirm-
takai, J. Kłoczowskis paliko Rusiją101.

99 Slavų Europos sampratą J. Kłoczowskis išsamiai konceptualizavo knygoje Slaviška Eu-
ropa XIV–XV a. Žr.: K łocz owsk i , J .  Europa słowiańska w XIV–XV wieku, Warszawa: 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. 

100 K łocz owsk i , J .  Decydujący etap – wiek XIV–XV, Uniwersalizm i swoistość kultury 
polskiej, t. 1, Lublin: Wydawnictwo KUL, 1989, p. 81–108.

101 K łocz owsk i , J .  Atlas historii społeczno-religijnej Europy Środkowo-Wschodniej, Be-
larus, Lithuania, Poland, Ukraine..., p. 212. 
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Šiomis geografinėmis apibrėžtimis, su kai kuriomis variacijomis, lenkų 
istorikas vadovavosi ir vėlesniuose darbuose, kartu išplėtodamas ir aiš-
kesnę tokio regiono modelio motyvaciją. Pagrindiniais kriterijais brėžiant 
Mūsų Europos ribas tapo europeizacijos ir christianizacijos procesai Vakarų 
Europos pavyzdžiu, kurie siejami su Vakarų krikščionybės plėtra į Rytus 
IX–XI a. Mezoregiono istorijai viduramžių laikotarpiu skirtoje sintezėje, 
simboliniu pavadinimu Jaunoji Europa, jis išskyrė regiono branduolį: X–
XII a. susiformavusias Lenkijos, Bohemijos ir Vengrijos monarchijas, kaip 
sparčiausiai, nors ir modifikuotomis, neišbaigtomis formomis, perėmusias 
vakarietiškas struktūras. Prie šio branduolio istorinių sąsajų pagrindu 
priskiria teritorijas ir tautas, kurių likimas glaudžiai persipynė su lenkų, 
čekų ir vengrų praeitimi. Šiuo pagrindu J. Kłoczowskis Vidurio Rytų Eu-
ropoje atranda vietą Kroatijai, nuo XII a. iki XX a. susijusiai su Vengrija, 
Transilvanijai, kuri svarbi tiek vengrų, tiek rumunų istorijai, ir Slovakijai, 
XVI–XVII a. tapusiai Vengrijos karalystės (t. y., kas iš jos liko po turkų 
antpuolių, patekus Habsburgų valdžion) centru. Priskirdamas istoriniam 
regionui Šlionską jis primena, kad ši X a. Piastų Lenkijos žemė nuo XIV a. 
iki XVIII a. buvo integrali Bohemijos karalystės dalis. Kitas regiono ribas 
brėžė pagal šalių sąsajas su Lenkija ir jų reikšmingumą pastarosios istori-
jai. Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos regioninę priklausomybę, jo požiūriu, 
lėmė Lenkijos karalystės ir LDK sąjunga, ilgam susiejusi šiose teritorijose 
gyvenusių žmonių likimus. Kaip ir ankstesnėse koncepcijose regiono er-
dvėms tyrinėtojas linkęs priskirti XIII a. sukurtą Vokiečių ordino valstybę, 
kuri savo klestėjimo laiku apėmė Rytinį Pamarį kartu su Gdansku, Prūsija 
ir Livonija, – regione atsiduria ir Latvija su Estija. Apsisprendimą įtraukti 
šiuos kraštus į Vidurio Rytų Europos arealą, J. Kłoczowskio teigimu, nu-
lėmė ne etninės baltų ir ugrofinų grupės, kurias vėliau papildė vokiečių ir 
slavų tautų atstovai, bet intensyvus oksidentalizacijos procesas, šią erdvę 
stipriai susiejęs su Vakarų civilizacija102. 

Rytinė regiono siena šiame modelyje turėjo sutapti su Vakarų krikš-
čionybės arealo ribomis, tačiau sintezės autorius, įtraukdamas į Vidurio 
Europą Baltarusiją ir Ukrainą, buvo priverstas padaryti tam tikrų išlygų 

102 K łocz owsk i , J .  Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chr-
ześcijańskiej średniowiecza, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1998, p. 11–12. 
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šios nuostatos atžvilgiu. Jas J. Kłoczowskis motyvavo civilizacijų sankir-
tomis, išskirdamas Vakarų ir Rytų (bizantinės) civilizacijų paribio zoną, 
kurioje, pasak tyrinėtojo, susiklostė įdomūs kultūriniai fenomenai, o ge-
riausi jų pavyzdžiai – Baltarusija ir Ukraina. Problemiška lenkų istorikas 
laiko ne tik rytinę, bet ir vakarinę regiono ribą. Jai nubrėžti pasitelkia 
O. Haleckio koncepcijos nuostatą Europos vidurį dalyti į du mezoregionus: 
Vidurio Rytų Europą, Vidurio Vakarų Europą ir ją skiriančią Elbės upės 
liniją. XII a. vokiečių kolonizuotas teritorijas į rytus nuo Elbės – slavišką 
Vokietiją – pagal įvairius istorinės raidos požymius, J. Kłoczowskio požiū-
riu, taip pat derėtų priskirti prie Vidurio Rytų Europos103.

Sekdamas savo pirmtaku O. Haleckiu lenkų istorikas Vidurio Rytų 
Europą išdėsto plačiose geografinėse erdvėse, atsiremiančiose į imperine 
tradicija pasižyminčias šalis. Tačiau su didžiuoju mezoregionu susijusios 
bendros istorinės raidos interpretacijos problemos vertė nuolat koreguo-
ti jo ribas. Tai, kad šis modelis nebuvo stabilus, liudija amžių sandūroje 
publikuotos Vidurio Rytų Europos istorijos sintezės įvade J. Kłoczowskio 
atliktos koncepcijos erdvinės struktūros korekcijos. Regiono branduolių ir 
istorinių sąsajų nulemtų periferinių teritorijų modeliavimo principo tyri-
nėtojas neatsisakė. Ir toliau jo modelyje regiono pagrindą sudaro istorinės 
lenkų, čekų ir vengrų valstybės, kurių priklausymas Vidurio Rytų Euro-
pai nekelia abejonių. O periferinėje zonoje išliko jas supančios, istoriniais 
ryšiais su pastarosiomis susijusios šalys – Lietuva, Baltarusija, Ukraina, 
Slovakija, Kroatija ir Rumunijos dalis (Transilvanija). Lietuvos jungtį su 
istorine regionine erdve konstravo akcentuodamas katalikybę, kuri tapo 
esminiu argumentu po lotyniškosios konversijos XIV–XV a. sąsajai su ka-
talikišku, protestantišku pasauliu. Ukrainą ir Baltarusiją, nepaisant bizan-
tiškų jų kultūrų pagrindų, siekiančių X–XI a., su mūsų Europa sujungė 
XIV–XV a. prasidėjusi šių šalių visuomenių koegzistencija su Vakarų pa-
sauliu. Tačiau tyrinėtojas pakeitė pozicijas dėl Ordino valstybės ir su jos 
istorine tradicija siejamų Latvijos ir Estijos pozicionavimo regione. Estiją, 
anot J. Kłoczowskio, dėl artimų kontaktų su Skandinavijos kraštais, su 
Suomija, geriau būtų pozicionuoti šiauriniame Europos areale, nei sieti su 

103 Ten pat, p. 14–15.
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Europos viduriu. Latvijai alternatyvios vietos kitame regione jis nenurodė 
ir apibūdino ją kaip vis dar ieškančią savo vietos tarp Vidurio ir Šiaurės 
Europos. Pusiaukelės tarp Vidurio Rytų Europos ir Pietryčių Europos vietą 
lenkų istorikas suteikė Valakijai ir Moldavijai. Kontroversiškai apibūdina-
mos ir Slovėnijos erdvinės koordinatės: civilizacinis jų kaip slavų savitumas 
Vakarų krikščionybės areale, anot lenkų istoriko, leido jos praeitį traktuoti 
kaip artimą kitiems Vakarų slavų kraštams, o tai tampa pagrindu laikyti 
šią šalį Vidurio Rytų Europos dalimi, kartu neužmirštant jos istorinės rai-
dos ir kultūros, glaudžiai susijusios su vokiškai kalbančių kraštų kultūra, 
specifiškumo 104.

Jungiamųjų elementų regioninėms erdvėms lenkų istorikas ieškojo 
analizuodamas ilgalaikius istorinius procesus ir struktūras: regiono šalių 
visuomenės sandaros kaitą, ūkinių sistemų klostymąsi, bažnytinės orga-
nizacijos kūrimąsi ir plėtrą, edukacinės sistemos ir kultūros modelių for-
mavimąsi. Visų pastarųjų sričių raidos viduramžių laikotarpiu aptarimas 
sintezėje daugiau ar mažiau atliepia Lenkijos ir kitų regiono šalių istorio-
grafijoje įsitvirtinusias interpretacines schemas, jų pritaikymas Vidurio 
Rytų Europos modelyje neretai atsiremia į O. Haleckio ir J. Szűcso idėjas. 
Visuomenės struktūrų europeizacija sutapatinama su luominės visuome-
nės modelio klostymusi: kilmingųjų sluoksnio iškilimu ir luominių insti-
tucijų formavimusi, miestietiškos savivaldos teisės plėtra, tankaus miesto 
tinklo vystymusi, savivaldžių miesto bendrijų ir specifinių prievolių sais-
tomų valstietiškų bendruomenių atsiradimu. Apibūdindamas visuomenės 
sandarą J. Kłoczowskis vadovaujasi J. Szűcso koncepcija apie piliečių vi-
suomenės, autonominių bendruomenių, susidedančių iš mažųjų laisvės 
sferų, egzistavimą viduramžių laikotarpiu. Pilietiškumas čia suvokiamas, 
kaip priklausymas konkrečiai bendruomenei, suteikiantis galimybę jos ri-
bose naudotis apibrėžtomis teisėmis105. XIII a. įvardijamas kaip svarbus 
europinės integracijos proceso etapas, kuriame jis įžvelgia svarbiausių eu-
ropietiškumo požymių: tam tikrų laisvių, kurios prilyginamos teisėms, įsi-
tvirtinimą. Jas gauna savivaldą įgiję miestai, ir tai sudaro galimybę Vakarų 

104 K łocz owsk i , J .  Wprowadzenie, Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1, red. 
J. Kłoczowski, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000, p. 7–9. 

105 K łocz owsk i , J .  Młodsza Europa..., p. 485–486. 
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pavyzdžiu kurtis savivaldžioms ir laisvoms bendruomenėms. Savo teises 
ir laisves taip pat gavo riterija, kuri pamažu transformavosi į kilmingųjų 
(bajorijos) sluoksnį, taip pat diecezinė ir parapinė dvasininkija. Taip for-
mavosi piliečių visuomenė – piliečių grupės, bendrai atsakingos prieš savo 
bendruomenes ir mažąsias tėvynes106. 

Gausaus kilmingųjų sluoksnio dominavimą Vengrijoje ir Lenkijoje, įta-
kingas miestiečių pozicijas Bohemijoje J. Kłoczowskis įvardija kaip išskir-
tinį regiono šalių bruožą, nulėmusį kitokį politinės raidos kelią. Vidurio 
Rytų Europa, anot tyrinėtojo, atmetė absoliutizmo modelį, kuris vėliau 
įsitvirtino vis didesnę galią įgyjančiose kaimyninėse šalyse – Turkijo-
je, Maskvos valstybėje ir pamažu – Habsburgų valdose107. Viduramžių ir 
ankstyvųjų naujųjų laikų periodo šių regiono šalių valstybingumo tradici-
ja, kurioje įtvirtintas palankumas atskirų bendruomenių ar teritorijų sava-
rankiškumui, lokalioms kilmingųjų, miestų, religinių bendrijų ar net pa-
vienių žemių bei kunigaikštijų savivaldai, lenkų istoriko nuomone, atliepia 
europines, priešingas absoliutizmui, tradicijas, kurios tapo pagrindinėmis 
Europos Sąjungos vertybėmis. Prie jų formavimosi prisidėjo ir aptariamo 
istorinio regiono federacinių valstybių, įvairių sąjungų forma, į didesnį 
organizmą sujungusių daugiau ar mažiau savivaldžių ar autonominių po-
litinių vienetų, tradicija108.

Visuomenės struktūrų raidą J. Kłoczowskis susiejo su bendraeuropi-
nių – riteriškos-bajoriškos, miestietiškos ir valstietiškos – kultūros mode-
lių formavimusi, kurie daugiau ar mažiau redukuotais pavidalais, būdami 
simbiozėje su vietos kultūros formomis, darė vis didesnį poveikį regiono 
šalių visuomenėms. Jų ilgaamžiškumą, nepaisant įvairių politinių permai-
nų, lenkų istorikas laiko ypač reikšmingu Vidurio Rytų Europos raidai109. 

106 K łocz owsk i ,  J .  Tysiąc lat Polski w Europie, Europa Rzeczpospolita Wielu Narodów. 
Świadectwa, wywiady, przemówienia i szkice z lat 1990–2012, Lublin: Instytut Europy 
Środkowo-Wschodniej, 2012, p. 94–95.

107 K łocz owsk i , J .  Młodsza Europa..., p. 486. 
108 K łocz owsk i , J .  Tradycje wielokulturowości w dziejach Europie Środkowo–Wschodniej, 

Tradycje różnorodności kulturowej i religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej, red. nauk. 
J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2003, 
p.  21.

109 K łocz owsk i , J .  Młodsza Europa..., p. 485–486. 
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Vakarietiškų kultūros elementų perėmimą regione istorikas glaudžiai su-
siejo su krikščionybės universalizuojančiu poveikiu ir jų sklaidą užtikri-
nančia bažnytine organizacija110, kuri, apimdama visus visuomenės narius, 
atliko išskirtinį vaidmenį integracijos, oksidentalizacijos ir akultūracijos 
procesuose. Su bažnyčios struktūromis susieta edukacinė sistema atvė-
rė kelią senovės ir viduramžių intelektinių patirčių perėmimui. Religijos 
sferoje lenkų istorikas įžvelgia savitus istorinio regiono bruožus: pastara-
jai erdvei būdingą religinį pliuralizmą, skirtingų konfesijų koegzistenciją, 
lėmusią XVI a. religinės tolerancijos laikotarpį, dėl kurio Vidurio Rytų 
Europa skyrėsi tiek nuo Rytų, tiek nuo Vakarų111. Išskirtinio regiono bruo-
žo – religinės laisvės – išlaikymą garantavo stiprūs bajorijos sluoksniai, 
besinaudojantys išplėtotomis luominėmis privilegijomis ir nepriklausomu-
mo pojūčiu, kurį jiems garantavo teisė112. Regiono formavimosi procesų 
pabaigą tyrinėtojas sieja su ankstyvųjų naujų laikų pradžia: perimdama 
vakarietiškas struktūras Jaunoji Europa – Lenkija,Vengrija, Bohemija ir 
Kroatija – pasak jo, Vakarus vijosi iki XVI a., periferinėse zonose (tokiose 
kaip, pvz., Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, kuri prie europinės bendrijos 
prisijungė XIV a. pabaigoje) oksidentalizacijos procesai užtruko ilgiau, o 
buvimas civilizacijų paribiuose lėmė savitą jų vietą Europoje113. 

J. Kłoczowskis regionui priskiriamas teritorijas diferencijuoja išskir-
damas regiono branduolių, regiono pakraščių ar periferijų ir pereinamų 
erd vių kategorijas. Apie tikrąjį Europos vidurį išdėstomos regiono perife-
riją sudarančios šalys ir pereinamos erdvės, kurių priskyrimas net ir taip 

110 Anot J. Kłoczowskio, istoriografijoje gerai pagrįstos pozicijos su lotyniška Kriščioniška 
Respublika, X–XVII a. siejančios mūsų Europos, kaip savitos civilizacinės sferos, susifor-
mavimą. Mūsų krikščioniška Respublika tyrinėtojas apibūdina kaip kultūrinę,religinę 
aplinką, paremtą stipria, apimančia visus gyventojus Katalikų bažnyčios organizacija, 
vis labiau stiprėjančiu krikščionių tikėjimu, elitinėmis kultūromis su dominuojančia 
lotynų kalba, kuri buvo visuotinai vartojama nuo parapinių mokyklų iki universitetų. 
Krikščioniškas tikėjimas palaikė piliečių visuomenės idealus, tiek bendruomenių, tiek 
pavienių individų gyvenimui suteikdamas vertybinius pamatus. Žr.: K łocz owsk i ,  J . 
Wokół fundamentów kulturowych naszej Europy, Europa Rzeczpospolita Wielu Naro-
dów..., p. 55–58. 

111 K łocz owsk i , J .  Młodsza Europa..., p. 487. 
112 K łocz owsk i , J .  Tradycje wielokulturowości..., p. 24. 
113 K łocz owsk i , J .  Młodsza Europa..., p. 488–489.
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plačiai suvokiamam mezoregionui yra probleminis, kelia daug abejonių, 
tačiau jų sąsajos su pastarąja istorine erdve ganėtinai svarbios. Įvesdamas 
pereinamosios srities arba dviejų regionų zonos kategoriją, jis ne tik bandė 
spręsti sudėtingą persidengiančių erdvių problemą, su kuria susiduria ne 
vienas istorinės regionistikos specialistas, bet ir išskirti aptariamo mezo-
regiono įtakos sferas ar poveikio zonas, kurios, tiesą sakant, tik sustiprina 
Vidurio Rytų Europos erdvinio neapibrėžtumo įspūdį. Šio sudėtingo erdvi-
nio darinio jungiamąja ašimi J. Kłoczowskiui tampa įvairūs oksidentaliza-
cijos procesai, regiono raidai suteikę daugiau ar mažiau homogeniškų ypa-
tybių. Sekdamas istoriografine tradicija regiono šalių istorinius procesus ir 
reiškinius jis gretina su Vakarų Europos politine, visuomenine ir kultūrine 
raida, lydima Vakarų krikščionybės apologetikos, taip siekdamas atrasti 
pagrįstas analogijas ir kartu išskirti regioninę specifiką, liudijančią Vidu-
rio Rytų Europos istorinio kelio savitumą. 

J. Kłoczowskio adaptuotą O. Haleckio ir J. Szűcso mezoregiono modelį114 
galima laikyti vyraujančia Vidurio Rytų Europos koncepcija, kurią perėmė 
nemažai tyrinėtojų, nagrinėjamu laikotarpiu. Tvirtas pozicijas ji išsaugojo ir 
dėl paramos iš kitų garsių senosios kartos Lenkijos istorikų. Modernizuotą 
jos variantą J. Kłoczowskiui padėjo plėtoti Henrykas Samsonowiczius, prie-
šingai nei kolega, nuolat besiblaškantis tarp dviejų, skirtinguose darbuose 
nuolat kaitaliojamų istorinio regiono denominacijų – Vidurio Europa ir Vi-
durio Rytų Europa. Tiesa, pastebimų koncepcinių skirtumų abiejų istorinio 
regiono įvardijimo atvejais H. Samsonowicziaus pasisakymuose pastarąja te-
matika vargu ar aptiksime. Mėgstama šio istoriko tema – vidurinio regiono 
šalių (ypač Lenkijos) įnašas į bendraeuropinį paveldą, kuris traktuojamas ir 
kaip paliudijimas apie savitą, išskirtinę raidą bei reikšmingą vietą istorinėje 
Europoje. 2002 m. konferencijos pranešime Šeimos narys ar nepageidauja-
mas vaikas? Vidurio Europos kraštų indėlio į europinį paveldą vertybės ty-
rinėtojas tarpinį regioną lokalizavo dar platesnėse geografinėse erdvėse nei 

114 Idėjinis tęstinumas akcentuojamas ir kitų lenkų tyrinėtojų, kai kurie iš jų, kaip, pavyz-
džiui, Krzysztofas Ożógas, sugretindamas O.  Ha leck io, J. Szűcso ir J. Kłoczowskio 
mezoregiono modelius, kalba apie jų nuostatas kaip tapačią koncepciją. Žr.; Oż óg , K . 
Uwagi o badaniach nad średniowieczną kulturą umysłową Europy Środkowo-Ws-
chodniej, Kwartalnik Historyczny, nr 4, 2013, p. 719–720. 
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J. Kłoczowskis ir jo pirmtakai, prie jau įprastų – Lenkijos, Vengrijos, Čekijos, 
Slovakijos, Kroatijos, Slovėnijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos – pridėdamas ir 
Balkanų pusiasalio šalis. Sąsajas tarp pavienių šios erdvės dalių H. Samso-
nowiczius nusakė pabrėždamas raidos skirtumus Vakarų Europos atžvilgiu, 
priklausymą kultūrinių paribių arealui, buvimą skirtingų gyvenimo formų 
ir veiklos sferoje. Šiomis savybėmis pastaroji Europos dalis, lenkų istoriko 
požiūriu, pasižymi nuo pat atsiradimo X a. tarp Romos ir Konstantinopolio 
bei animistinio tikėjimo kraštų. Gyvenimas kultūriniuose paribiuose lėmė 
alternatyvių santvarkos modelių radimąsi – rytietiško despotizmo ir vaka-
rietiško absoliutizmo apsuptyje susiklostė parlamentinė sistema115. 

Išskirtiniu Vidurio Europos bruožu H. Samsonowiczius taip pat laiko 
daugiaetniškumą ir religinių konfesijų gausą, kultūrinę įvairovę. Geriausias 
pavyzdys – Abiejų Tautų Respublika, savotiškas Babelio bokštas, sujungęs 
daug kalbų, tikėjimų, papročių. Kitu reikšmingu vidurinio regiono bruo-
žu ir kartu svariu indėliu į europinę civilizaciją jis įvardija šioje erdvėje 
vyravusią gyvenimo būdų įvairovę: universalių civilizacijos bruožų, idėjų, 
paremtų krikščionybe, ir ilgalaikių lokalių bei regioninių bendruomenių 
savivaldos ar savitvarkos tradicijų dichotomiją116. Kalbėdamas apie Len-
kijos istorinį vaidmenį regione ir kontinento mastu H. Samsonowiczius 
iš esmės įvardija tas pačias, jo manymu, reikšmingas raidos tendencijas. 
Prisijungdama prie Europos antrojo tūkstantmečio pradžioje Lenkija, anot 
tyrinėtojo, praturtino jos kultūrinę įvairovę – pastarąją jis laiko viena iš 
esminių europinių vertybių. Vis dėlto Lenkija išliko politine ir kultūri-

115 Sa msonow icz , H.  Członek rodziny czy niechciane dziecko? Wartości wnoszonedo 
dziedzictwa europejskiego przez kraje Europy Środkowej, Europa Środkowa – nowy wy-
miar dziedzictwa. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1–2 
czerwca 2001, pod red. J. Purchli, Kraków, 2002, p. 29; Ankstesniuose darbuose santvar-
kos alternatyvą – bajorišką demokratiją, H. Samsonowiczius įvardijo kaip Vidurio (Rytų) 
Europos indėlį į demokratijos vystymąsi Europoje. Žr.: Sa msonow icz , H.  Wkład Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej do cywilizacji europejskiej, Lithuania: Kwartalnik Poświęcony 
Problemom Europy Środkowo-Wschodniej, nr. 2(11)–3(12), 1994, p. 28–30.

116 Sa msonow icz , H.Członek rodziny czy niechciane dziecko? Wartości wnoszonedo 
dziedzictwa europejskiego przez kraje Europy Środkowej, Europa Środkowa – nowy 
wymiar dziedzictwa. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 
1–2 czerwca 2001, pod red. J. Purchli, Kraków: Miedzynarodowe Centrum Kultury, 2002, 
p. 29–31.
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ne Europos periferija, vargingesne ir neturtingesne net ir labiau pažen-
gusių kaimyninių šalių – Vengrijos ir Bohemijos – atžvilgiu. Pozityvus 
jos vaidmuo atrandamas ir Lenkijos istoriografijoje plačiai eksploatuotoje 
krikščioniškojo priešpilio – Lenkijos kaip Europos gynėjos nuo netikėlių 
ir pagonių koncepcijoje bei Lietuvos christinizacijos – misijoje117. Nagrinė-
damas civilizacinio indėlio problemą lenkų istorikas sukonstravo vidurinio 
regiono saitus, ir tai galime laikyti savotišku istorinės erdvės modeliavimo 
būdu. Jame balansuojama tarp nacionalinio pasididžiavimo ir revizionisti-
nių istoriografinių pozicijų, apie kurias kalbėjo W. Kriegseisenas, kritikuo-
damas tarpinio regiono koncepcijos politizavimą. 

Nuo istoriografinės tradicijos ir pagrindinių interpretacinių schemų ne-
daug nutolsta ir A. Podraza, tarpinio istorinio regiono modeliui jau anks-
tyvuose savo darbuose pasirinkęs Vidurio Europos pavadinimą. Kaip ir 
daugelis kitų tyrinėtojų, jis siekė identifikuoti bendraeuropinius procesus, 
prisidėjusius prie tarpinio regiono susiformavimo. Tradiciškai Vidurio Eu-
ropos regiono atsiradimas siejamas su pirmojo tūkstantmečio pabaigoje 
prasidėjusiu christianizacijos procesu, X a. Vengrijai, Bohemijai, Lenkijai 
ir Kroatijai priėmus krikščionybę, o regiono formavimosi procesas baigia-
mas sulig Lietuvos krikštu XIV a. pabaigoje. Vidurio Europos kraštus jis 
linkęs apibrėžti kaip Vakarų rytinius paribius – juos sujungia antikinės 
tradicijos, kritiškai svarbios Vakarų Europos formavimuisi, stoka ir vėluo-
jantis vakarietiškos kultūros elementų perėmimas118. 

Vakarų vijimosi klausimu A. Podraza laikosi ne tokios optimistinės po-
zicijos kaip J. Kłoczowskis ar H. Samsonowiczius. Nagrinėdamas ekonomi-
kos raidą jis akcentavo naują Europos padalijimo modelį palei Elbės liniją 
XV–XVI a. sankirtoje. Pasak lenkų istoriko, ūkinių sistemų skirtumai lėmė 
kitokias raidos perspektyvas, kurių nesumažino net ir vėlesnis baudžiavos 
panaikinimas. Vakarai šioje interpretacinėje schemoje apibūdinami kaip 
intensyvių urbanizacijos procesų, prekybos ir amatininkystės erdvė, links-
tanti į kapitalistinę ekonomiką, kuriai priešpriešinami Rytai, orientuoti į 
agrarinę ekonomiką, paremtą baudžiavine sistema. Ūkinės raidos skirtu-

117 Sa msonow icz , H. Polska Piastow w Europie, Polska a Europa (X–XX wiek), pod. red. 
W. Wrzesińskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, p. 25–31.

118 Pod r a z a ,  A .  Europa Środkowa. Zakres przestrzenny..., p. 28–29. 
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mai nulėmė ir kitokią visuomenės raidą – Vakaruose mažindami kilmin-
gųjų įtaką ir didindami miestų reikšmę, o Rytuose jie lėmė dominuojančią 
bajorijos poziciją ir sustiprėjusią valstiečių priespaudą119. 

Pabrėžtinas dėmesys ekonominės raidos skirtumams nulėmė dichoto-
minį lenkų istoriko požiūrį į Vidurio Europą: vidurinio regiono raidai pri-
skiriami tiek rytietiški, tiek vakarietiški bruožai – vakarietiškosios kultū-
ros sklaida ir rytietiški ekonomikos vystymosi elementai. Tokiam istorinio 
regiono modeliui, A. Podrazos manymu, galima priskirti rytines vokiečių 
teritorijas, Austriją, Lenkiją, Čekiją, Slovakiją, Vengriją, Kroatiją ir Slovėni-
ją. Aiškindamas savo pozicijas dėl geografinių regiono ribų, vokiečių žemių 
į rytus nuo Elbės įtraukimą į Vidurio Europą, istorikas nurodo įprastus 
Lenkijos istoriografijoje argumentus, t. y., kad jos nebuvo veikiamos anti-
kinės tradicijos, vėliau prisijungė prie krikščioniškos Europos. Jų išskir-
tinumą regione lenkų istorikas bandė paaiškinti gana kontroversiškomis 
pozicijomis: vokiškų žemių buvimas Vidurio Europos dalimi, jo teigimu, 
įprasmina Vidurio Rytų Europos, kuriai galima priskirti Lenkiją, Čekiją, 
Slovakiją, Vengriją, Kroatiją ir Slovėniją, sampratos egzistavimą. Neaiškios 
pozicijos jis laikosi ir Austrijos atžvilgiu tvirtindamas, kad glaudžios pas-
tarosios sąsajos su Vakarų ekonominiu arealu redukavo regiono šalių rai-
dai būdingus dvilypius bruožus120. Šį pareiškimą galima būtų suprasti kaip 
tyrinėtojo norą Habsburgų monarchijai suteikti pereinamosios zonos tarp 
Vakarų ir Europos vidurio statusą. Vis dėlto Austrijos eliminavimas iš pas-
tarosios tarpinio regiono sampratos neišsprendžia ganėtinai komplikuoto 
Vidurio Europos ir Vidurio Rytų Europos modelių santykio A. Podrazos 
koncepcijoje. Jį galima laikyti nevykusiu bandymu Europos vidurio skaidy-
ti į du mezoregionus, miglotu O. Haleckio ir J. Kłoczowskio Vidurio Vaka-
rų ir Vidurio Rytų Europos perskyros atkartojimu. Juolab kad vėlesniuose 
darbuose Vidurio Rytų Europos sampratos atsiradimą jis aiškino istorikų 

119 Ten pat, p. 31. 
120 Ten pat, p. 32–33. Vėlesniame tekste Austrijos vietos tarpiniame regione A. Podraza jau 

nesvarsto, Vidurio Europai priskiriamos Lenkija, Vengrija, Čekija, Slovakija, Kroatija, 
Transilvanija ir rytinės vokiečių žemės. Žr.: Pod r a z a , A .  Polska i Węgry w Środko-
wej Europe, Polska i Węgry w kulturze i cywilizacji europejskiej, Kraków: MCK, 1997, 
p. 21–22. 
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noru atsiriboti nuo vokiškos Vidurio Europos koncepcijos ir Lenkijos is-
toriografijos siekiu įtraukti į vidurinio regiono sampratą buvusias rytines 
ATR žemes, apimančias šiuolaikines Baltarusijos ir Ukrainos teritorijas. 
Skirtingų regiono įvardijimų įsitvirtinimą šis lenkų istorikas sieja su XX a. 
8–9 dešimtmečiais, kuomet vengrų ir čekų istorikai ir publicistai kalbėjo 
apie Vidurio Europą, o lenkų intelektualai nuosekliai vartojo Vidurio Rytų 
Europos sąvoką121. 

Atiduodamas pirmenybę Vidurio Europos sąvokai savo pozicijas A. Po-
draza, argumentavo nagrinėdamas Baltarusijos ir Ukrainos priklausymo 
regionui problemą. Klaidinga Vidurio Rytų Europos koncepcija, jo many-
mu, susiklostė pervertinant rytinių slavų žemių, kurios įėjo į ATR sudėtį, 
oksidentalizacijos procesus – Vakarietiškų kultūros elementų perėmimą, 
kuriam įtakos turėjo vietos elito polonizacija, lenkų imigracija ir Bresto 
unija, išlaikant Rytų Europai būdingus kultūrinius pagrindus. Tokia situa-
cija, anot A. Podrazos, lėmė, kad lenkų istorikai suformulavo Vidurio Rytų 
Europos istorinio regiono modelį, į kurį įtraukė lotyniškąją krikščionybę 
ir Vakarų Europos kultūros modelį perėmusias šalis – Vengriją, Čekiją, 
Slovakiją, Lenkiją, Kroatiją, Estiją, Latviją, Lietuvą ir ilgais istoriniais lai-
kotarpiais su Lenkija susijusias, nors savo rytietiškas šaknis išlaikiusias, 
Rusios žemes. Istoriko manymu, tokia įvairovė apsunkina atskiro Europos 
regiono išskyrimą, už jo ribų, kaip neatitinkančių Europos vidurio kraš-
tams nustatytų kriterijų, reikėtų palikti Baltarusiją ir Ukrainą. Jų buvimas 
sudėtine Lenkijos ir Lietuvos valstybės dalimi, anot tyrinėtojo, nepanaiki-
no skirtumų, valstybė buvo kultūriškai suskaidyta į rytų ir vakarų dalis. 
Todėl Ukrainą ir Baltarusiją reikėtų priskirti Rytų Europai, nors dėl va-
karietiškų įtakų jos galėtų sudaryti atskirą subregioną122. Nenuostabu, kad 
šios šalys netilpo į eklektišką A. Podrazos tarpinio regiono modelį, kuris 
nepasižymi modeliavimo kriterijų vienove. Vakarinę Vidurio Europos ribą 
jis brėžia vadovaudamasis ekonominiais kriterijais, atsižvelgdamas į ūkinių 

121 Pod r a z a , A .  Europa Środkowa jako region historyczny..., p. 27–28.
122 Skirtingai nei ankstesnėse koncepcijos versijose nurodomas aiškus Lietuvos, kartu su 

Latvija ir Estija, priskyrimas Vidurio Europai, apibūdinat jas kaip šalis, kultūriškai su-
sijusias su Vakarais, o ekonomiškai – su Europos Rytais. Ten pat, p. 35–38. 
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sistemų skirtumus, o rytinei ribai parinkti kultūriniai kriterijai, už regio-
no sienų paliekantys Rytų krikščionybės kraštus. 

Lenkijos istorikų, nuosekliai naudojančių Vidurio Europos sąvoką, teo-
rijas tik sąlygiškai galima laikyti alternatyvia istoriografine kryptimi do-
minuojančiai, O. Haleckio ir J. Kłoczowskio idėjų pagrindu sukonstruotai, 
Vidurio Rytų Europos koncepcijai. Esminius skirtumus galima įžvelgti tik 
nuostatose dėl pavienių šalių priskyrimo vidurio regionui. Lenkų istorikas 
Maciejus Janowskis, nagrinėdamas terminologinės įvairovės problemą, pa-
stebėjo, kad net ir naudojant skirtingą terminiją istoriografijoje kalbama 
apie panašius dalykus. Jos egzistavimą susiejo su skirtingoms regiono šalių 
istoriografinėms tradicijomis: Vidurio Europa čekams ir vengrams atlieka 
svarbų vaidmenį, atkurdama jų politinius ir kultūrinius kontekstus, ku-
rie pabrėžia jų istorijos savitumus ir ypatybes, todėl dėmesio centru tapo 
Habsburgų monarchija; lenkams Abiejų Tautų Respublikos erdvės atlieka 
tą pačią funkciją kaip čekams ir vengrams Habsburgų monarchija. Čia 
jis įžvelgia paaiškinimą, kodėl Lenkijos istoriografijoje populiaresnė Vi-
durio Rytų Europos sąvoka: Lenkijos raida susijusi su Lietuvos Didžiąja 
Kunigaikštyste ir rusėnų žemėmis nuo pat viduramžių laikotarpio ir tai 
lemia pastarojo mezoregiono termino aktualumą. Kartu istorikas pastebi, 
kad ne visi, tyrinėjantys Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos istoriją, naudoja 
Vidurio Rytų Europos terminą, tad atrodytų, kad terminologijos problema 
nėra tokia svarbi. Vis dėlto kartais tai signalizuoja tam tikras pozicijas: 
naudojantys Vidurio Europos sąvoką gali būti artimesni prohabsburgiškai 
tradicijai, o kalbantys apie Vidurio Rytų Europą mezoregionui priskiria 
platesnes erdves. Šitokias nuostatas jis linkęs sieti su lenkų istoriografiniais 
interesais rytinėms Abiejų Tautų Respublikos žemėms123.

Kontroversiškai šių dienų istoriografijoje vertinamas, kaip parodė 
A. F. Kolos kritika, specifinis dėmesys Lenkijos ir Lietuvos bendrai vals-
tybingumo tradicijai aiškiausiai atsiskleidžia J. Kłoczowskio darbuose, iš 
savo pirmtako O. Haleckio perėmusio ir regiono koncepcijoje įtvirtinu-
sio apologetinį požiūrį į daugelį XV–XVI a. laikotarpio istorinių procesų 
ir reiškinių. Jau ankstyvuose tekstuose jis daug dėmesio skyrė Jogailaičių 

123 Ja nowsk i ,  M . ,  Iord ach i ,  C . ,  Trenc sény i ,  B . ,  m i n .  ve i k . ,  p. 25.
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dinastijos vaidmeniui regione, 1526 m. Mochačo katastrofą siedamas su 
politinės integracijos proceso pabaiga, nubrėžusia du skirtingus regiono – 
Vidurio Rytų Europos šalių – raidos kelius. Vieną lenkų istorikas susiejo 
su Abiejų Tautų Respublikos tradicija, kitą – su Habsburgų monarchijos 
raida. Juos interpretavo O. Haleckio idėjų dvasia, pateikdamas pernelyg 
optimistinę įžvalgą Respublikos atžvilgiu, akcentuodamas įvairių tautų 
darnaus sugyvenimo šiame politiniame organizme galimybes ir teigiamą 
vakarietiškų įtakų poveikį ne tik katalikams lietuviams, bet ir Rytų baž-
nyčiai priklausiusiems baltarusiams ir ukrainiečiams. 

Tiesa, J. Kłoczowskis, skirtingai nei jo pirmtakas, nekalba apie išskirti-
nį, iš esmės mesianistinį Lenkijos vaidmenį šiame procese, pripažindamas 
ir kitų Respublikos tautų įtaką Lenkijos kultūrai ir lenkiškumui, kurią, 
jo manymu, nėra lengva apibrėžti. Kaip priešingybė optimistinei Abiejų 
Tautų Respublikos vizijai pateikiama Vidurio Rytų Europos kraštų, XVI a. 
patekusių Habsburgų valdžion, vėlesnė raida. Geresne jis laiko vengrų si-
tuaciją, kuriems pavyko išsaugoti dominuojantį bajorijos sluoksnį ir taip 
užsitikrinti didesnį nei kitų savarankiškumą valdančios dinastijos atžvil-
giu. O politinė čekų situacija vertinama negatyviai: jie prarado beveik visą 
kilmingųjų sluoksnį, nors ir sustiprėjo ekonomiškai124. Tokiu pat kontrasto 
principu istorikas aptaria ir religinę situaciją regiono šalyse, išsiskiriančią 
krikščioniškų ir nekrikščioniškų tikėjimų įvairove. Jų koegzistencija, ne-
paisant įvairių antagonizmų ir įtampų, buvo daug taikingesnė ir geriau 
sureguliuota nei kitose krikščioniškojo pasaulio dalyse. Kaip vieną iš įdo-
miausių religinių fenomenų J. Kłoczowskis įvardija Katalikų ir Stačiatikių 
bažnyčių koegzistenciją Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. ATR prana-
šumą įžvelgia net ir religinių kovų, kurios lėmė katalikybės pergalę, atveju: 
Lenkijos–Lietuvos valstybės žemėse ji buvo pasiekta sąlygiškai taikiai, o 
Bohemijoje – be kompromisų panaudojant jėgą125. XV–XVI a. valstybingu-
mo tradicijos šlovinimui J. Kłoczowskis paskutinio dešimtmečio darbuose 
neretai rėmėsi apologetine Daugelio Tautų Respublikos koncepcija126, Len-

124 K łocz owsk i , J .  Nasza Europa..., p. 14.
125 Ten pat, p. 15. 
126 J. Kłoczowskio nuomone, ją išsamiausiai suformulavo Andrzejus Sulima Kamińskis 

XVI a. Lenkijos ir LDK istorijai skirtoje sintezėje. Žr.: K a m i ń s k i, A. S. Historia 
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kijos ir Lietuvos valstybės raidoje pabrėžiančia pozityvius reiškinius: dau-
giatautiškumą, piliečių visuomenę, parlamentarizmą, savivaldą, piliečių 
teises, krikščionišką religinę toleranciją, kurios įvardijamos pamatinėmis 
Europos vertybėmis127.

Bendra istorinė respublikos patirtis, jos santvarkos ir vertybių (žmogaus 
orumas, laisvė, pliuralizmas ir tolerancija) paveldas, anot lenkų istoriko, 
turėjo ilgalaikę ir kolosalią reikšmę, kuri iki šiol matoma, žvelgiant į Len-
kijos, Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos visuomenes. Pastarieji istoriniai 
pagrindai, nepaisant įvairių konfliktų ir įtampų, kurie dažnai buvo pabrė-
žiami XX a. nacionaliniuose naratyvuose, leidžia šiuo metu atrasti esmi-
nius bendrumo elementus128. Pasisakymuose vyraujantis patosas susijęs su 
akivaizdžiu jų autoriaus siekiu pateikti savą valstybingumo tradiciją kaip 
istorinį europinės bendrijos prototipą, pabrėžiant išskirtinį Lenkijos vai-
dmenį ne tik mezoregiono, bet ir kontinento mastu. Ankstesnės istoriogra-
fijos darbuose deklaruotas mesianistinis Lenkijos, kaip Vakarų civilizacijos 
nešėjos, vaidmuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atžvilgiu keičiamas 
korektiška civilizacinių mainų nuostata ir likimo suteiktos progos naudotis 
Daugelio Tautų Respublikos paveldu motyvais. 

Vis dėlto tokios optimistinės nuostatos šiuo metu Lenkijos istoriografi-
joje greičiau yra išimtis, nei vyraujanti tendencija. Dar mažiau jų Lietuvos 
akademiniuose istoriniuose naratyvuose, atliepiančiuose ilgą ginčų su Len-
kijos istoriografais dėl XV–XVI a. įvykių interpretacijos tradiciją. Tai, kad 
lietuvių istorikai ilgai kariavo lokalius istoriografinius mūšius ir tik prieš 
keletą dešimtmečių įsitraukė į debatus dėl Europos vidurio, lėmė akivaiz-
džios regioninės vizijos stoką, blaškymąsi tarp skirtingų istorinės erdvės 
sąvokų. Šios tendencijos aiškiai jaučiamos ankstyvuose, pozicionavimui 
Lietuvos istorinės vietos Europoje skirtuose tekstuose. Vienas iš pirmųjų 
Lietuvos istoriografijoje šiuos klausimus pradėjęs svarstyti A. Bumblauskas 
Europos istorinių erdvių konstravimui pasirinko socioekonominius krite-

Rzeczypospolitej wielu narodów 1505–1795, Obywatele, ich państwa, społeczeństwo, kultu-
ra, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000.

127 K łocz owsk i , J .  Dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Europa Rzeczpospolita 
Wielu Narodów..., p. 133–134.

128 K łocz owsk i , J .  Wprowadzenie..., p. 19.
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rijus, didžiausią dėmesį skirdamas feodalinėms struktūroms, jo požiūriu, 
būdingoms tik europinei bendruomenei. Šia pozicija remdamasis istorikas 
ieškojo europinės raidos bruožų, priešpriešindamas jai kitokį azijinio vys-
tymosi kelią129. Išplėtotos feodalinės sistemos arealą jis tapatino su Vaka-
rų Europa, kurios vystymosi tendencijoms – perėjimą prie kapitalistinių 
santykių – priešina teritorijų į rytus nuo Elbės antrąja baudžiavos laida 
paremtai socioekonominei raidai. Regioną į rytus nuo Elbės įvardija Vidu-
rio ir Rytų Europa, jos padėtį apibrėždamas negatyviai – kaip erdvės, kuri 
nespėjo pasivyti Vakarų Europos ir tapo pastarosios agrariniu priedėliu130. 

Stengdamasis geografiškai apibrėžti šį erdvinį darinį A. Bumblauskas 
bandė sujungti Friedricho Engelso idėją apie teritorijų į rytus nuo Elbės 
forpostinį pobūdį ir įvairias regiono istorikų Europos vidurio koncepcijas. 
Forpostų regioną lietuvių istorikas lokalizavo kaip Vidurio Europos rytinę 
dalį, kurios apibrėžtis konstravo remdamasis vengrų istoriko Béla Varja-
so regiono samprata. Nurodydamas, kad šitaip apibrėžiamose teritorijose 
tarp Vokietijos ir Italijos vakaruose ir stačiatikiškų kraštų rytuose atsiduria 
Lenkija, Vengrija, Slovakija, Slovėnija, Kroatija, Čekija, ir kritikavo pasta-
rosios priskyrimą šiai erdvei. Anot A. Bumblausko, Čekija – ne rytinė dalis, 
o tikra Vidurio Europa, kaip ir Austrija su rytine Vokietija. Laikydamasis 
tokios pozicijos jis vėl sugrįžta prie F. Engelso idėjos, likusias teritorijas su-
siedamas su forpostais – feodalinėmis Lenkijos ir Vengrijos monarchijomis, 
t. y. Vidurio Europos rytais. Jų regioninį išskirtinumą apibrėžia išryškin-
damas socialinės ir ekonominės raidos skirtumus su Vakarais – fiksuo-
damas negatyviai vertinamą nuokrypį nuo vakarietiško modelio formuo-
jantis feodaliniams santykiams, kuriantis luominėms struktūroms, kartu 
pabrėždamas esmines skirtybes (teigiama prasme) nuo Rytų raidos kelio131. 
Sumodeliavęs Vakarų, Vidurio ir Rytų Europos regionus pagal feodalizmo 
raidos kategorijas A. Bumblauskas pradeda ieškoti istorinės Lietuvos vie-
tos kontinente. Ją apibrėžia vadovaudamasis Lenkijos istoriografijos LDK 
suteikiamomis koordinatėmis – Vidurio Europos rytiniame pakraštyje132. 

129 Bu mblau sk a s , A .  Kur buvo Lietuva feodalizmo epochoje..., p. 156–159.
130 Ten pat, p. 164.
131 Ten pat, p. 166–167. 
132 Ten pat, p. 169–170.
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Pirmasis A. Bumblausko bandymas pozicionuoti istorinę Lietuvą Europoje 
paliko daug dviprasmybių (pvz., neaiškiai apibrėžtas santykis tarp tikrosios 
Vidurio Europos ir Vidurio Europos rytų) ir davė pradžią tarpinio isto-
rinio regiono pavadinimų įvairovei. Ši tendencija Lietuvos istoriografijoje 
išliko iki mūsų dienų. 

Dalindamas istorinę Europą į regionus socioekonominių kriterijų pa-
grindu A. Bumblauskas ne kartą rėmėsi ankstyvaisiais E. Gudavičiaus 
tyrimais. Pastarojo tyrinėtojo darbai, skirti baltų alodo raidai, tapo ar-
gumentu kalbėti apie kitokį Lietuvos, nei Rytų Europos, raidos kelią ir 
identifikuoti ją su Europos viduriu133. Galimybę remtis E. Gudavičiaus 
įžvalgomis užtikrino pastarajam istorikui kaip mediavistui būdinga savy-
bė nagrinėjamoms problemoms pasitelkti gana plačius kontekstus. Šiam 
lietuvių istorikui būdingas siekis savo darbuose aprėpti plačius kontinenti-
nius horizontus ir ilgus laikotarpius, sukūręs pagrindus jo (Arnoldo J. To-
ynbee idėjomis paremtai) Europos civilizacinės raidos koncepcijai, kuri 
apima ir kontinento regioninio skirstymo problemą. Traktuodamas Euro-
pą ne tik kaip geografinę teritoriją, bet ir kaip geopolitinį darinį, E. Guda-
vičius teigė, kad pastarąja prasme ji glaudžiai susijusi su civilizacijų istorija: 
geopolitinės Europos pokyčiai vyksta kartu su ją sudarančių civilizacijų 
erdvinėmis transformacijomis, savo ruožtu lemiančiomis regioninį konti-
nento padalijimą. Tyrinėtojo nuomone, civilizaciniais regionų skirtumais 
dažnai galima paaiškinti jų istoriją134. E. Gudavičius, kaip, beje, ir daugelis 
kitų tyrinėtojų, rašiusių mezoregiono problematika, laikosi pozicijos, kad 
Europos padalijimą į dvi ar tris dalis lėmė antikos dukterinių civilizacijų – 

133 Kaip vieną iš raidos bruožų, skiriančių Lietuvą nuo Rytų Europos, A. Bumblauskas įvar-
dija individualaus valstiečio ūkio – alodo, kurio neturėjo bendruomeninė Rytų Europa, 
susiklostymą XII a.. Tyrinėtojo manymu, šis ūkinis individualizmas sąlygojo ir kitokią 
ūkio raidą XX a. pirmosios Lietuvos Respublikos laikais, kuomet susiklostė smulkus 
fermerinis ūkis. Žr.: Bu mblau sk a s , A .  Lietuvos istorija: regioniniai bruožai..., p. 86.

134 Gud av ič iu s , E .  Lietuvos kelias į pasaulio istoriją, Lietuvos istorijos studijos, t. 2, 1994, 
p. 95; Ma nu s ad ž ia na s , P.  E.Gudavičiaus pasaulio istorijos civilizacinė koncepcija, 
Tarp istorijos ir būtovės. Studijos prof. Edvardo Gudavičiaus 70-mečiui, Vilnius: Aidai, 
1999, p. 454–455.
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Bizantijos ir Vakarų – istorija. Pabrėždamas santykį su pastarosios civiliza-
cinių regionų raida E. Gudavičius interpretavo ir Lietuvos istoriją135. 

Vakarų Europą, paveldėjusią iš Antikos civilizacinius pagrindus, E. Gu-
davičius laiko viduramžių civilizacijos branduoliu, kuriame pirmiausia 
formavosi Vakarų civilizacijos vertybės. O jos plėtimas į pakraščiuose 
plytinčias barbarų teritorijas ir šių barbarų civilizavimas lėmė Naujosios 
Europos, susidedančios iš Skandinavijos šalių (Danijos, Švedijos, Norvegi-
jos) ir Vidurio Europos (Čekijos, Vengrijos, Kroatijos, Lenkijos) atsiradimą. 
Jų įsijungimas į Vakarų civilizaciją siejamas su christianizacijos IX–XI a. 
procesu. Sekdamas J. Szűcso ir H. Samsonowicziaus idėjomis lietuvių is-
torikas Vidurio Europos nelaiko atskiru civilizacijos dariniu, bet ir ne-
traktuoja kaip organiškos Vakarų civilizacijos dalies, suteikdamas jai is-
torinio Vakarų papildinio vaidmenį136. Šią poziciją argumentuoja teiginiu 
apie mezoregiono raidos vėlavimą. E. Gudavičiaus tvirtinimu, į rytus nuo 
Elbės susidaręs arealas nepavijo branduolio, o liko Europos periferija. Nors 
ši periferija vystėsi greitai ir ta pačia kryptimi, bet branduolys plėtojosi dar 
greičiau ir esmingiau137. Vakarų Europos ir Vidurio Europos raidos skir-
tumus jis grindė ekonomikos ir visuomenės struktūrų plėtote, bažnyčios 
organizacijos plėtra ir kultūros elementų sklaida. Visuomeninių ir teisinių 
santykių išraiška, E. Gudavičiaus požiūriu, įgavo panašumo į vakarietiškas 
normas, tačiau turinys gerokai atsiliko. Efektyviausiai, jo nuomone, Vidu-
rio Europoje sekėsi diegti bažnytines struktūras, kurios paspartino ir su 
jomis susietos edukacinės sistemos kūrimąsi, rašto ir mokslo plėtrą, tačiau 
regione atsiradę universitetai neprilygo Vakarų Europos universitetams. 
Didžiausią atotrūkį lietuvių istorikas pastebėjo ūkio srityje, bendrą atsiliki-
mą apibūdindamas pastumtos kortų kaladės metafora: Europos periferijos 
visuomenė priminė kampu pastūmėtas kortų kalades: viršutinės jų kortos 
buvo visai ar beveik pasiekusios liniją, kurią lietė centro visuomenių kaladės. 
Apatinės kortos arba liko vietoje, arba tik nedaug pasistūmėjo į priekį138. Po-

135 Gud av ič iu s , E .  Naujoji Europa..., p. 20; Ma nu s ad ž ia na s , P. ,  min. veik., p. 455. 
136 Gud av ič iu s , E .  Naujoji Europa..., p. 20; Gud av ič iu s , E .  „Pastumtos kortų kaladės“ 

dėsnis...., p. 54; Manusadžianas P., min. veik., p. 456.
137 Gud av ič iu s , E .  „Pastumtos kortų kaladės“ dėsnis..., p. 54.
138 Ten pat, p. 56–58.
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zicionuodamas Lietuvą Vidurio Europoje tyrinėtojas jai priskyrė dvigubos 
periferijos vaidmenį: senosios periferijos šalys atsiliko nuo centro, o Lietuva 
atsiliko nuo šios periferijos, tad lietuviškos kortų kaladės postūmio kampas 
buvo pats didžiausias139. Kalbėdamas apie tuos pačius socialinius, ekono-
minius ir kultūrinius europėjimo procesus, kuriuos patyrė ir kitos Vidurio 
Europos šalys, jis padarė išvadą, kad per XV–XVI a. Lietuvos visuomenė 
įgijo visus regiono kraštų bendruomenės požymius, susiklostė lietuviškas 
tautinis periferinis Europos kultūros modelis. Tai, E. Gudavičiaus požiūriu, 
buvo svarbus laimėjimas, tačiau pasiektas didele kaina: dėl lemiamos Len-
kijos įtakos LDK europeizacijos procesams lietuvių kalbai neliko deramos 
vietos visuomeniniame gyvenime140. 

Nors tam tikri E. Gudavičiaus Vidurio Europos koncepcijos elemen-
tai atliepia Lenkijos istoriografijoje vyraujančias regiono modeliavimo 
tendencijas, tačiau priklausymas šiai kontinento daliai dažniau siejamas 
ne su pozityviais, o su negatyviais raidos bruožais. Tai ypač akivaizdu 
A. Bumblausko atliktame E. Gudavičiaus ir H. Samsonowicziaus koncep-
cijų palyginime Lenkijos ir Lietuvos indėlio į europinę civilizaciją tema. 
Lenkų istoriko optimistinį žvilgsnį į Vidurio Europos kaip žaliavų ekspor-
tuotojos svarbą Vakarų kapitalizmo genezei E. Gudavičius vertina ne taip 
pozityviai – regionas apibūdinamas kaip Europos užnugaris, atkirstas nuo 
naujų transkontinentinių jūros kelių, o žaliavų tiekėjo vaidmuo traktuo-
jamas kaip periferijos bruožas. H. Samsonowiczius, kaip, beje, ir daugelis 
kitų lenkų istorikų, teigiamu regioninės raidos bruožu įvardija bajorišką 
demokratiją, kurią priešpriešina vakarietiškam absoliutizmui ir rytietiš-
kam despotizmui, akcentuodamas jos svarbą europinei demokratijos tra-
dicijai. Lietuvių tyrinėtojas Vidurio Europos santvarkas linkęs lyginti ne 
su vėlesnių epochų demokratijomis, bet su Vakarų Europos santvarkomis 
XII–XV a., apibrėždamas jas kaip luomines monarchijas, todėl į bajorišką 
demokratiją žvelgiama ne kaip į alternatyvą absoliutizmui, bet kaip į vė-

139 Ten pat, p. 58.
140 Gud av ič iu s , E .  Europa ir Lietuva kultūros ir civilizacijos tipologijų požiūriu, Lietuvos 

europėjimo keliais..., p. 30–49. 
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lyvą ir skirtingą (nėra miestiečių) luominės monarchijos atmainą, niekuo 
nenustebinusią Vakarų141. 

Abiejų tyrinėtojų pozicijos išsiskiria ir dėl Lenkijos istoriografijoje pla-
čiai eksploatuotos tolerancijos ir religinės įvairovės, įvardijamos didžiausiu 
indėliu į europinę civilizaciją, temos. Šiuo klausimu E. Gudavičius taip 
pat laikosi skeptiškos nuostatos. Teigdamas, kad tolerancija egzistavo tik 
bajorijos sluoksnio viduje, jis mano, jog tokia tolerancija negali būti laiko-
ma naujųjų laikų ideologijos, akcentuojančios kiekvieno žmogaus pažiūrų 
vertingumą, dalimi. Lietuvių istoriko požiūriu, ji prilygo su bajorų luomu 
susijusiai leno teisei – patobulintai vasalo teisei išpažinti savo tikėjimą142. 
E. Gudavičius, plėtodamas civilizacinę Europos regionų koncepciją, Lietu-
vos nacionaliniame istoriniame naratyve įtvirtino Vidurio Europos sam-
pratą, kuri sykiu su gimininga Vidurio Rytų Europos sąvoka posovietiniu 
laikotarpiu tapo reikšmingu istorinės tapatybės paieškų orientyru. Nors 
istoriko svarstymai regionine tematika Lietuvos istoriografijos kontekste 
išsiskiria ilgalaikėmis ir geografiškai plačiomis perspektyvomis (tokiam 
žvilgsniui ryžtasi retas lietuvių tyrinėtojas), tačiau jam taip pat būdingi ir 
tradiciniai nacionalinio istorinio pasakojimo bruožai – skeptiškas požiū-
ris į LDK europeizavimo procesą, neretai akcentuojant negatyvų Lenkijos 
vaidmenį kultūrinių pokyčių sferoje.

Lietuvos tyrinėtojų istorinės erdvinės tapatybės paieškos XX a. pabaigoje 
retai nukreipiamos į istorinių procesų interpretacijas kontinentiniu mastu, 
dažniau linkstama kritikuoti kaimyninių šalių istoriografijoje vyravusias 
istorinės raidos koncepcijas. Tokią strategiją galėjo sąlygoti nacionalinės 
istoriografijos uždarumas, dominuojanti orientacija į savos valstybės pro-
blematiką. Kita vertus, didžiausia paskata, be abejo, tapo konfrontuojan-
tys su šiuolaikinės nacionalinės istoriografijos pozicijomis kaimynų kurti 
Lietuvos praeities vaizdiniai. A. Bumblauskas, regioninės tematikos kon-
tekste iškėlęs klausimą, ar LDK galima laikyti savarankišku civilizaciniu 
dariniu, ar, atsižvelgiant į laikotarpį, priskirti ją supracivilizacijoms – Bi-

141 B um b l a u s k a s, A. Co Litwa i Polska daly Europie: porównanie myśli historycznej 
Litwinów i Polaków, Lithuania: Kwartalnik poświęcony problemom Europy Środkowo-
Wschodniej, nr. 3(40)– 4(41), 2001, p. 51.

142 Ten pat ,  p.  53–55.
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zantijos, Rusios iki krikšto, Vakarų lotyniškajai po šalies christianizacijos 
proceso, – savo svarstymus pradėjo net nuo XIX a. ir XX a. pradžioje vy-
ravusių istoriografijoje Lietuvos istorinės raidos koncepcijų. Išskirdamas 
tris interpretacines kryptis – rusų, lenkų ir baltofilinę – jis pastebėjo, kad 
visos šios kryptys Lietuvos istorinę raidą konstravo dviejų civilizacijų, t. y. 
rusiškosios ir lenkiškosios kovos kontekste. XIII–XIV a. Lietuvos istorijo-
je buvo įžvelgiamas esminis rusų civilizacijos vaidmuo. Šitokia nuostata 
labiausiai atitiko to laikotarpio imperinės, slavofilinės istoriografijos in-
teresus. Lenkiškoji istoriografija daugiausia orientavosi į LDK istoriją po 
krikšto, vadovaudamasi gelbėtojų lenkų civilizacinės misijos, atnešusios į 
Lietuvą vakarietišką kultūrą, idėja, kuria remiantis Lietuvos istorijos vaiz-
dinys konstruotas Lenkijos istorijos kontekste143.

Tyrinėtojas pastebi, kad tik retais atvejais, daugiausia baltofilinės kryp-
ties atstovų darbuose ar vėlesnių laikų lituanistiniuose tyrimuose, į Lietu-
vą buvo žvelgiama ne kaip į civilizacijų kovos objektą, o kaip į civilizaciją 
kuriantį subjektą, balansuojantį tarp minėtų civilizacijų, kada ikikrikščio-
nišku laikotarpiu labiau buvo mokomasi iš rusų, o po krikščionybės – iš 
lenkų. Panašios Lietuvos praeities interpretavimo tendencijas Lietuvos is-
torikas identifikavo ir XX a. pirmosios pusės Lenkijos istorikų – F. Ko-
nieczny, O. Haleckio ir kitų darbuose. Tiesa, atkreipimas dėmesys, kad 
istorinio mesianizmo idėja įgavo švelnesnes formas, kad buvo įžvelgti LDK 
istorinės raidos savitumai bei valstybingumo tradicijos elementai, tačiau 
Lietuvos istorijos vaizdinys ir toliau konstruotas Lenkijos istorijos konteks-
te144. Regioninio pozicionavimo svarstymuose A. Bumblausko naudojama 
civilizacijos sąvoka tam tikrais aspektais siejasi su E. Gudavičiaus plėtotos 
civilizacinės Europos regionų koncepcija. Daugiausia sąlyčio taškų galima 
įžvelgti sąvokų konstruktų ir kai kurių idėjų perėmime. 

Panašiu keliu pasuko ir J. Kiaupienė, kritikai pasirinkdama XX a. Vidu-
rio Rytų Europos istoriografinę sampratą. Daugiausia istorikės priekaištų 
susilaukė regiono branduolių – Lenkijos, Čekijos, Vengrijos ir periferinių 
zonų – koncepcija, kurioje Lietuvai skiriama regiono periferijos vieta, o jos 

143 Bu mblau sk a s , A .  Dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės civilizacijos pobūdžio, 
Lietuvos istorijos studijos, t. 3, 1996, p. 10–14.

144 Ten pat, p. 14–17.
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praeitis interpretuojama ir suvokiama per branduolio valstybės, t. y. Len-
kijos istorijos prizmę. Anot tyrinėtojos, šiame modelyje Lietuva istorijoje 
pamatoma tik po dinastinės sąjungos su Lenkijos karalyste, jos pozicijos 
konstruojamos per unijinius ryšius su kaimyne, galiausiai ankstyvųjų 
naujųjų laikų pabaigoje vėl išnyksta Lenkijos istorijoje. Šiai pozicijai prieš-
priešinamas kitas regiono modeliavimo variantas, kuriame LDK istorija 
pateikiama lygiagrečiai Lenkijos istorijai ir suprantama kaip neatskiriama 
regiono istorijos dalis, akcentuojamas Lietuvos istorinio kelio išskirtinu-
mas, saviti praeities reiškiniai. Deja, šias Lietuvos istoriniam įvaizdžiui 
palankias istoriografines pozicijas, J. Kiaupienės manymu, užgožia įvai-
rios Lietuvos istorinio įvaizdžio modifikacijos, kurios atliepia XX a. pir-
mojoje pusėje Lenkijos istoriografijoje suformuotą su Lenkijos karalyste ir 
jos istorija „sulietos“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės įvaizdį. Šiuo atveju 
pagrindiniu kritikos taikiniu tapo jo kūrėjų ir propaguotojų O. Haleckio, 
F. Koneczny pozicijos ir jų pasekėjų Lenkijos istorikų teikiamos Lietuvos 
praeities interpretacijos, kuriose akivaizdžiai afišuojama Lenkijos kultūri-
nio mesianizmo idėja ir ignoruojamos lietuviškos istoriografijos nuosta-
tos145. Kritikuodama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės raidos 
interpretacines schemas J. Kiaupienė, kaip ir A. Bumblauskas, pabrėžia, 
kad pagrindinė problema ta, jog kitų šalių istoriniuose pasakojimuose 
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė neretai netenka savarankiško istorinio 
vaidmens, o jos praeitis dažnai paverčiama sudėtine, periferine Lenkijos 
istorijos dalimi.

Iškeldami Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pradanginimo kaimynių 
šalių istoriniuose kontekstuose problemą naujas jos regionines koordinates 
minėtieji Lietuvos istorikai brėžia antitezių Rusijos ir Lenkijos istoriografijai 
pagrindu. Prieštaraudami pozicijai, kuria LDK atrandama Europoje tik po 
christianizacijos proceso ir dinastinės sąjungos su Lenkija, abu tyrinėtojai 
Lietuvos europietiškumo ženklų ieško ankstesnėje valstybingumo tradici-
joje. Kalbėdamas apie ikikrikščioniškos Lietuvos vietos Europos istorijoje 

145 K iaupienė , J .  Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Vidurio Rytų Europoje..., p. 11–17; 
K iaupienė , J .  The Grand Duchy of Lithuania in East Central Europe or once again 
about the Lithuanian-Polish Union, Lithuanian Historical Studies, Vilnius, 1997, vol. 2, 
p. 57–64.
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klausimą A. Bumblauskas atmetė istoriografinę nuostatą apie lemiamą rusų 
kultūrinę įtaką pagoniškai Lietuvai teigdamas, kad slaviškos žemės buvo 
valstybinio gyvenimo periferija, o pagoniškas Lietuvos valstybės branduo-
lys nebuvo vien rusų civilizacijos recipientas“146. Nurodydamas pirmuosius 
orientacijos į Vakarus ženklus – 1251 m. nepavykusią ir 1387 m. realizuotą 
katalikišką šalies christianizaciją – A. Bumblauskas pripažino, kad buvusi 
pagoniška Lietuva patyrė slaviškų žemių įtakas. Svarbiausi jų ženklai buvo 
stačiatikybės sklaida, gudiško rašto ir raštijos tradicijų perėmimas, tačiau 
kultūros visumos požiūriu vertina juos kaip marginalius, nes valstybės ly-
giu iš pradžių dominavo pagonybė, o vėliau jos vietą užėmė katalikybė, kuri 
atvėrė galimybę vakarietiškų kultūrinių reiškinių plėtrai Lietuvoje147. 

Ši nuostata tapo pagrindu istoriko deklaracijai – Lietuva – ne Rytų Eu-
ropa, kuri grindžiama skirtinga nuo Rusijos, aiškiai tapatinamos su Rytų 
Europa, LDK istorine raida. Pirmasis argumentas religinis: Rusija – Rytų 
krikščionybės šalis, o Lietuva pasirinko katalikišką krikštą. Šis tvirtinimas 
parodo, kad A. Bumblauskas, kaip ir E. Gudavičius, vadovaujasi tradiciniu 
Europos regioninio skirstymo instrumentu – religiniu pagrindu dalijančiu 
kontinentą į lotyniškąją ir bizantiškąją Europą. Tiesa, pastarasis tvirtini-
mas papildomas teiginiu apie katalikybės sąlygotų kultūrinių stilių – go-
tikos, renesanso, baroko, apšvietos ir kt. perėmimą, kartu primenant, kad 
Rusija į bendraeuropinius kultūrinius procesus įsitraukė tik XVIII a. Kitas 
argumentas, kuriuo grindžiamas Lietuvos atribojimas nuo Rusijos (taigi 
ir tuo pačiu nuo Rytų) yra nuoroda į politinių struktūrų raidą. Lietuva 
XV–XVI a. tampa luomine monarchija su parlamentine sistema, o Rusija 
su tuo metu įsivyravusiu rytietišku despotizmu įkūnija visišką priešingybę. 
Šių argumentų pagrindu suformuojamas regionines Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystes pozicijas nusakantis pareiškimas, kad tuo atveju, jei Lie-
tuvos negalima priskirti nei Vakarams, nei Rytams, ji turėtų būti Vidurio 
Europos dalis148.

146 Bu mblau sk a s , A .  Dėl Lietuvos Didžiosios..., p. 21.
147 Bu mblau sk a s , A .  Aktualieji ir istoriniai..., p. 33. 
148 Bu mblau sk a s , A .  Lithuania and Europe’s historical regions, Lithuanian foreign po-

licy review. 2000, nr. 5, http://www.lfpr.lt/uploads/File/2000-5/Bumblauskas.pdf Bu m-
blau sk a s , A .  Aktualieji ir istoriniai..., p. 34. 
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J. Kiaupienė ikikrikščioniškai Lietuvai vietos ieško Vidurio Rytų Eu-
ropoje. Teisę būti regiono istorijos dalimi ir iki dinastinių ryšių su Len-
kija užmezgimo tyrinėtoja įžvelgia ankstesnėje valstybingumo tradicijoje, 
kuri sujungė baltų genčių, Kijevo Rusios ir europinių Vakarų tradicijas. 
Vakarietišką šalies orientaciją ji taip pat sieja su katalikišku krikštu ir at-
mestomis stačiatikių alternatyvomis149. Kvestionuodama istoriografijoje 
pervertinamą Lenkijos vaidmenį įvesdinant Lietuvą į Europą J. Kiaupienė 
siūlo atsižvelgti į tai, kad Lietuvos valstybė tarptautinį prestižą įgijo ir tapo 
įtakinga jėga regione dar iki dinastinės sąjungos su Lenkijos karalyste ir 
krikšto. Dėl to būtinas gilesnis žvilgsnis į pagoniškąją Lietuvą ir jos vi-
suomenę, kuris sudarytų galimybes suvokti mechanizmus, kurie padėjo 
jai išgyventi krikščioniškoje Vidurio Rytų Europoje daugiau nei 100 metų 
nepriėmus krikšto, užtikrino jos teritorinę plėtrą į Rytus, paskatino stačia-
tikių integraciją į Lietuvą, lėmusią jų atskirumą nuo šiaurės rytų slavų150. 
Abu tyrinėtojai sutartinai tvirtina pagonišką Lietuvą buvus Europos, loka-
lizuojamos tarp Vakarų ir Rytų, istorijos dalimi. Pagrindiniu argumentu 
tokiam pozicionavimui tiek A. Bumblauskas, tiek J. Kiaupienė nurodo val-
dančiosios dinastijos geopolitines orientacijas. Žinoma, ikikrikščioniškas 
laikotarpis per daug savitas, kad būtų galima nubrėžti konkretesnius regi-
oninės tapatybės ženklus, todėl jų ieškoma šalies christianizaciją sekusios 
valstybės ir visuomenės transformacijos laikotarpiu XV–XVI a.

LDK lokalizavimas Vidurio Europoje, A. Bumblausko tvirtinimu, nėra 
lengvas, nes daugelis istorinių procesų ir reiškinių vyko vėliau nei Čekijoje, 
Vengrijoje ir Lenkijoje, tačiau dėl spartaus europeizacijos proceso XV a. 
ji neabejotinai tapo lygiaverte minėto regiono dalimi XVI a.. Pagrindi-
niai šio teiginio argumentai – regioninės tapatybės požymiai: nuosavybės 
santykiuose susiformavusi leno teisė, ūkyje – feodas ir baudžiava, politinė-
je socialinėje struktūroje – bajorų luomas ir luominė monarchija, miestų 
ūkyje – cechai, ideologijoje – reformacija ir kontrreformacija, edukacijoje – 

149 K iaupienė , J .  Europa Środkowowschodnia... p. 23–24. 
150 K iaupienė , J .  Historyk Wielkiego Księstwa Litewskiego na marginesie Historii Euro-

py Środkowo-Wschodniej – kilka uwag dyskusyjnych, Rocznik Instytutu Europy Środ-
kowo-Wschodniej, rok 8(2010), zeszyt 1: Europa – pytania o przyszłośći, Lublin, 2010, 
p. 139. 
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švietimo sistema su katedrinėmis mokyklomis bei jų triviumu, kolegijomis ir 
universitetu. Tai sritys, kur Lietuva, tyrinėtojo tvirtinimu, pasuko panašiu 
kaip ir kitų Vidurio Europos šalių keliu151. Brėždamas LDK koordinates 
tarp Rytų ir Vakarų A. Bumblauskas sutapatina keletą šiai erdvei apibrėž-
ti naudojamų pavadinimų – Vidurio Europa, Vidurio Rytų Europa, Vi-
durio ir Rytų Europa – tvirtindamas, kad visais jais apibrėžiama ta pati 
istorinė erdvė, kuriai, be Vengrijos, Čekijos ir Lenkijos, taip pat priklausė 
ir Lietuva152. Galima manyti, kad tokia kontroversiška pozicija bandoma 
lengviausiu keliu išspręsti sąvokų painiavą, kuri atsirado dėl skirtingų is-
torikų generacijų ir istoriografinių mokyklų siūlomos regiono įvardijimo, 
erdvinių apibrėžčių įvairovės. Vis dėlto toks supaprastintas šios įvairovės 
redukavimas ne visada pateisinimas – pavadinimų skirtumai pavieniais 
atvejais nėra nominalūs. Nors su jais siejami persidengiantys regionų mo-
deliai, tačiau su skirtingai suprojektuotomis erdvėmis. 

J. Kiaupienė nuosekliai laikėsi pasirinkto mezoregiono įvardijimo, Vi-
durio Rytų Europos, netapatindama su kitais erdvės tarp Rytų ir Vaka-
rų pavadinimais. Šalies vakarietiškėjimo paliudijimų ji ieškojo vėlesnėje 
valstybės raidoje. Vienu iš pirmųjų europeizacijos proceso ženklų ji įvar-
dija Lietuvos monarcho Vytauto Didžiojo vykdytas valstybės valdymo re-
formas, kurios sustiprino vakarietiškos raidos tendencijas ne tik etninėse 
lietuvių žemėse, bet ir LDK slaviškose teritorijose, ir atribojo jas nuo tų 
Rusios žemių, kurios pateko į Maskvos valstybės įtakų lauką153. Bendras 
regionines istorinės raidos tendencijas ir kartu Lietuvos praeities reiškinių 
savitumą ji įžvelgia įvairiuose kultūriniuose ir sociopolitiniuose fenome-
nuose. Ypatingą dėmesį savo darbuose tyrinėtoja skiria LDK politinės tau-
tos problematikai. Į LDK politinės tautos susiklostymą J. Kiaupienė žvelgia 
kaip į sociopolitinį fenomeną, kurio analogų reikėtų ieškoti Vidurio Rytų 
Europos regiono erdvėse. Regionui suteikiamas erdvės, nepaklususios nei 
Vakarų, nei Rytų politinių – valstybinių santvarkų diktatui, statusas, erd-
vės, kurioje neįsigalėjo absoliutizmas ar net stipri monarcho valdžia, ženk-

151 Bu mblau sk a s , A .  Aktualieji ir istoriniai..., p. 35.
152 B u m b l a u s k a s, A. Lithuania and Europe’s historical regions, Lithuanian foreign 

policy review. 2000, nr. 5, http://www.lfpr.lt/uploads/File/2000-5/Bumblauskas.pdf 
153 K iaupienė , J .  Europa Środkowowschodnia..., p. 24.
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las. Šio regiono savitumai, jos manymu, geriausiai atliepia LDK politinės 
tautos savitumus154. Dar daugiau, tyrinėtoja siekia identifikuoti ir regiono 
masteliu išryškinti tik jai būdingus bruožus, išskirtinumus susiedama su 
valstybinės LDK savimonės raidos ypatybėmis. Polemizuodama su lenkų 
istorikų teiginiais dėl vienos politinės tautos egzistavimo, kuriais vienybės 
pagrindu nurodoma mitologinė sarmatiškoji genealogija, jiems priešina 
LDK sukurtą legendinės romėniškosios genealogijos variantą. Svariu ar-
gumentu pozicijai, kad LDK politinė tauta buvo savarankiškas sociopoliti-
nis fenomenas, laikoma LDK politinio elito identifikacija su valstybe, apie 
kurią liudija šaltiniuose užfiksuoti pasakymai Mes Lietuva, Mes lietuvių 
tauta155. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pozicijas regione J. Kiaupie-
nė konstruoja, iš pirmo žvilgsnio atrodytų, viena kitai prieštaraujančiomis 
nuostatomis, t. y. nuolat pabrėždama Lietuvos istorinio kelio savitumą bei 
išskirtinumą ir kartu akcentuodama bendraueropinių ir bendraregioni-
nių visuomeninių ir kultūrinių reiškinių svarbą Lietuvos istorinei raidai. 
Tačiau šis universalių ir partikuliarinių dalykų suartinimas manifestuoja 
pagrindinį svarstymų tikslą – atmesti LDK kaip Lenkijos satelito istorinį 
vaidmenį ir pagrįsti Lietuvos kaip atskiro istorinio darinio vietą Vidurio 
Rytų Europos regione.

Naujausiuose tyrimuose J. Kiaupienė LDK istorinės erdvinės identifika-
cijos klausimą susiejo su europinės tapatybės klausimu, kuri savo ruožtu 
siejasi su plataus masto svarstymais, sujungiamais Europos idėjos sąvo-
ka. Jos turinio išsikristalizavimas įžvelgiamas viduramžių ir naujųjų lai-
kų sandūroje, kuomet Europos idėja imta sieti su specifinių europietiškų 
vertybių sistema, kuomet prasidėjo jos transformavimosi į europietišką ta-
patumą procesas156. Europietiško identiteto pėdsakų tyrinėtoja siūlo visų 
pirma ieškoti LDK bajoriško jaunimo studijose Vakarų Europoje: studijų 
metu intensyviai vyko šalies politinio ir socialinio elito mentalinės integra-

154 K iaupienė , J .  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos politinė tauta. Lietuviškoji perspek-
tyva, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai, Vilnius, 2009, 
p. 50–52. 

155 K iaupienė , J .  Historyk Wielkiego Księstwa..., p. 142.
156 K iaupienė , J . ,  Lukšaitė, I. Veržli Naujųjų laikų pradžia Lietuvos Didžioji Kunigaikš-

tystė 1529–1588 m., Vilnius, 2013, p. 51.
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cijos procesas, stiprėjo sąveika su lotyniškųjų tradicijų Europos kultūra. Prie 
šios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų ir bajorų kultūrinės brandos 
akivaizdžiai prisidėjo ir reformacija157. Kitų europinės tapatybės liudiji-
mų ieškota LDK raštijoje, antikinio paveldo apropriacijos reiškinyje. Jis 
prilyginamas savitam literatūrinės ir kultūrinės komunikacijos būdui, kai 
teksto prasmes galėjo suprasti tik bendros Europos humanistinės kultūros 
vienijami žmonės. Įvairūs LDK raštijos pavyzdžiai, tyrinėtojos manymu, 
patvirtina Lietuvos intelektinio elito orientaciją į lotyniškąją Europos kul-
tūros tradiciją158. Su šiais reiškiniais J. Kiaupienė sieja LDK visuomenės 
atsivėrimą europinei kultūrai XVI a., atliepiantį ir europinės tapatybės 
formavimąsi Lietuvoje.

Europinės tapatybės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje problemos 
nagrinėjimas, orientuotas į bendrakultūrinių procesų paiešką, turi dar 
kartą paliudyti Lietuvos savarankišką raidą. Atrastos sąsajos su bendra-
europiniais procesais virto dar vienu kontrargumentu prieš LDK lokali-
zavimą Rytų Europoje ar jos nustūmimą į Lenkijos istorijos šešėlį, pareiš-
kimu į atskirą istorinį vaidmenį Vidurio Rytų Europos erdvėse. Vis dėlto 
J. Kiaupienė atkreipia dėmesį, kad LDK geokultūrinės orientacijos proble-
mą sunku svarstyti daugiatautės, daugiakalbės, daugiakonfesinės šalies 
atžvilgiu. Iškyla klausimas, ar lotyniškoje Europoje susiformavęs europie-
tiškumas buvo suprantamas ir priimtinas slaviškų žemių gyventojams sta-
čiatikiams. Laikydamasi atsargių pozicijų tyrinėtoja suformulavo prielaidą, 
kad europinė tapatybė buvo nesvetima ir Lietuvos bajorams stačiatikiams, 
kuriuos su Europa siejo valstybinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 

157 K iaupienė , J .  Ar galima rasti europietiško identiteto pėdsakų XVI a. Lietuvoje? 
Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis, sud. D. Staliūnas, Vilnius, 2002, p. 52–54; 
Užuominų į šias idėjas galima rasti ir ankstyvuosiuose A. Bumblausko darbuose, kur 
kalbama apie europeizacijos procesus. Tyrinėtojų tvirtinimu, daugelis perimtų naujų 
kultūrinių, politinių ir socialinių reiškinių ir procesų, pasižyminčių savitumais, suda-
rė būtiną europinių vertybių pagrindą. Dėl to galima daryti išvadą, kad XVI a. LDK 
visuomenė tampa europine ir įsilieja į Vakarų civilizaciją. Žr.: Bu mblau sk a s , A . Dėl 
Lietuvos Didžiosios..., p. 22. Tačiau europietiškumo idėjos, paremtos tam tikrais verty-
biniais pagrindais, tolesnių svarstymų iš esmės neplėtojo, skirtingai nei J .  K iaupienė , 
nepavertė jos interpretacine strategija, pritaikyta sudėtingų geokultūrinių orientacijų 
analizei. 

158 Ten pat, p. 54–58. 
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identitetas, tačiau kartu ji abejoja, ar visi skirtingoms kultūroms ir religi-
joms priklausę LDK gyventojai, o ypač valstybės paribių žmonės, vienodai 
jautėsi europiečiais159. Šiuo metu istoriografijoje nėra pateikta apčiuopiamo 
tos problemos sprendimo. Nepateikia aiškesnio vaizdinio ir LDK slaviškų 
žemių politinio ir pilietinio lojalumo problematikai skirti darbai ar tikė-
jimo reikalus analizuojantys tekstai. Dažniausiai tokio pobūdžio darbams 
pritrūksta platesnių kontekstų, o didelis dėmesys, skiriamas Maskvos kai-
mynystės faktoriaus nagrinėjimui, kliudo atsakymų ieškoti kita kryptimi. 
Dėl to ir toliau lieka aktualūs klausimai, kur baigiasi Vidurio ar Vidurio 
Rytų Europa? Kur galima nubrėžti rytinę regiono ribą?

* * *
Nagrinėjamu laikotarpiu susiklostę mezoregiono modeliavimo princi-

pai, atliepiantys Vidurio (Rytų) Europos koncepcijoje giliai įsišaknijusias 
geopolitines aspiracijas, jau tapo Lenkijos ir Lietuvos nacionalinių istorio-
grafijų tradicijų dalimi. Aptartos nuostatos vis dar dominuoja istoriniuose 
naratyvuose, tačiau greta formuojasi ir kritiška pozicija, kvestionuojanti 
įsigalėjusius regiono konstravimo kriterijus, daugėja siūlymų rinktis alter-
natyvias erdvines koncepcijas transnacionaliniams istoriniams tyrimams. 
Didžiausio kritikų dėmesio susilaukė istorinio regiono heterogeniškumo 
problema, kurios taip ir neišsprendė objektyvių elementų, konstituojančių 
Vidurio (Rytų) Europą, ieškoję lenkų ir lietuvių tyrinėtojai. Pirmieji tarpi-
nio regiono konstravimo būdus ėmė kritikuoti kitų, ne regiono šalių, isto-
rikai. Čia aktyviausiai reiškėsi vokiečių istorinės regionistikos specialistai, 
jau seniai Vidurio (Rytų) Europos koncepcijai skiriantys ypatingą dėmesį. 
Aktyviai lenkų istorikų darbuose cituojamo M. G. Mullerio nuomone, ar-
timesnis žvilgsnis į individualius istorinius periodus rodo, kad vargiai nors 
viena bendra istorinė patirtis paveikė Vidurio Rytų Europos geografinę er-
dvę kaip visumą. Pavyzdžiu tam galėtų būti ekonominės raidos skirtumai 
mezoregiono šalyse, prieštaraujantys teiginiui apie pastarajam regionui 
būdingą agrarizaciją ir antrąją baudžiavą, – Bohemijos, Silezijos bei dalies 
Vengrijos žemių ūkio raida neatitinka šių teiginių. Dar daugiau skirtumų 

159 K iaupienė , J . ,  Lukšaitė, I., min. veik..., p. 52–53.
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jis įžvelgė vėlesnių laikotarpių raidos palyginime. Problemos sprendimui 
jis siūlo atsisakyti stabilios erdvės nuostatos ir vadovautis daugialypių geo-
grafijų (angl. multiple geographies) koncepcija. Vietoj iš anksto nustatytų 
istorinių geografinių vienetų istorikai nagrinėjamą erdvę turėtų apsibrėžti 
pagal analizuojamą problematiką160. 

Tai, kad vokiečių istoriko kvietimas atsisakyti stabilių ar universalesnių 
istorinių erdvinių vienetų ir formuoti juos tik vienam konkrečiam tyrimui 
arba siauros problematikos tyrimams buvo išgirstas lenkų istorikų, liu-
dija W. Kriegseiseno pozicija. Pastarojo tyrinėtojo tvirtinimu, mezoregio-
no koncepcijai ne tik būdinga heterogeniškumo problema, ji neturi tvirto 
pagrindo ir regioninio išskirtinumo deklaracijos. Nagrinėdamas tarpkon-
fesinių santykių ir religinės tapatybės klausimą, kuris pateikiamas kaip 
išskirtinis Vidurio Rytų Europos žymuo, jis teigė, kad šios srities reiškinių 
negalima laikyti nepalyginamu su kitomis, ne regiono šalimis, fenomenu. 
Todėl galima ir reikėtų lyginamuosius tyrimus atlikti ne tik regiono sam-
prata geografiškai apibrėžiamoje erdvėje161. Žinoma, šie kritikos pavyzdžiai 
dar nesuteikia pagrindo kalbėti apie ryškesnes permainas istorinio mezo-
regiono sampratos atžvilgiu, tačiau galima konstatuoti, kad tradicinė Vi-
durio (Rytų) koncepcija susiduria su naujais iššūkiais – formuojasi kritiš-
kas požiūris į esmines jos nuostatas, stiprėja tendencija ieškoti alternatyvių 
istorinės erdvės modeliavimo būdų. 

Apibendrinant mezoregionui skirtus svarstymus, reprezentuojančius lie-
tuvių ir lenkų istorikų pozicijas, galima būtų teigti, kad posovietinėje Lie-
tuvos ir Lenkijos istoriografijoje, nagrinėjančioje viduramžių ir ankstyvųjų 
naujųjų laikų periodus, istorinės erdvinės tapatybės paieškos buvo glaudžiai 
susijusios su regionu, kuris dažniausiai įvardijamas kaip Vidurio ar Vidurio 
Rytų Europa. Viduriniojo regiono sampratą propaguojančių lenkų tyrinė-
tojų darbuose jaučiamos glaudžios sąsajos su XX a. istoriografine tradicija, 
tarpinio regiono koncepcijos kūrėjo O. Haleckio ir iš dalies vengrų istoriko 
J. Szűcso idėjomis. Ankstesnio Vidurio (Rytų) Europos modelio adaptavi-
mas lėmė, kad ir posovietiniame istoriografiniame diskurse mezoregiono 
koncepcija išlaikė politizuotą pobūdį. Ja išreiškiamos politinės, visuomeni-

160 Mu l ler,  M .  G. ,  m i n .  ve i k . ,  p.  1 22–1 2 4 .
161 K r iegse i sen, W. ,  min. veik, p. 745–759.
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nės ar kultūrinės aspiracijos, varijuojančios tarp atsiribojimo nuo Sovietų 
Sąjungos nagrinėjamo laikotarpio pradžioje iki eurointegracinių procesų 
aktualijų vėlesniu dešimtmečiu, palaikė tarpinės istorinės erdvės sampratos 
gyvybingumą nacionaliniame istoriniame naratyve. 

Šias tendencijas perėmė ir Lietuvos istoriografija, neturėjusi savos de-
batų dėl mezoregiono sampratos tradicijos, tačiau taip pat siekusi isto-
riškai argumentuoti šalies sugrįžimą į Europą, aktyviai keldama dingu-
sios ar nematomos Lietuvos problemą, diskutuodama istorinio valstybės 
įvaizdžio klausimais. Vyraujantis politinis angažuotumas turėjo neigiamų 
pasekmių tolesnei regiono koncepcijos plėtotei – daugeliui politinių sie-
kių praradus aktualumą pastebimai sumenko istorikų dėmesys regioninei 
problematikai. Dėl revizionistinio pobūdžio aštrios kritikos ji susilaukė ir 
iš pačių regiono kraštų istorikų, prisijungusių prie kitų šalių tyrinėtojų 
raginimų depolitizuoti tarpinio regiono sampratą, pereiti prie neutralių 
ir objektyvių lyginamųjų tyrimų ar visai jos atsisakyti, renkantis alterna-
tyvias istorinio erdvinio modeliavimo schemas. Vis dėlto naują požiūrį į 
mezoregiono sampratos vaidmenį istoriniame tyrime bus galima įvertinti 
tik tolesnėje perspektyvoje. Utilitarinis požiūris nagrinėjimu laikotarpiu 
išlaikė dominuojančias pozicijas: Vidurio (Rytų) Europą, glaudžiai sieta 
su tapatybės diskursu, lėmė šališką, vertinamąjį istorinės erdvės suvoki-
mą, kurį istorinės regionistikos teoretikai jungia su radikaliąja konstruk-
tyvistine kryptimi. 

Šios mezoregiono koncepcijos ypatybės sąlygojo istorinės erdvės mode-
liavimo būdus: lėmė istorikų sprendimus, kokias teritorijas, politinius da-
rinius ir kraštus priskirti savai Europai, o kokias palikti už regiono ribos; 
turėjo įtakos istorinių procesų ir reiškinių interpretacinių schemų, pagrin-
džiančių šiuos sprendimus, taikymui. Pagrindiniais istorinio regiono mo-
deliavimo kriterijais tapo vakarietišką raidą regiono šalyse atkartojantys 
socioekonominiai ir kultūrinai procesai, kurie traktuojami kaip esminiai 
europietiškumo ženklai. Struktūrinių regiono elementų paieška atliepia 
daugelį nuosaikiajai konstruktyvistinei krypčiai būdingų bruožų, tačiau 
ją lydintis politinis angažuotumas istorikų pareiškimus apie objektyvius 
istorinės komparatyvistikos tikslus verčia traktuoti tik kaip privalomas, 
deklaratyvias akademinio korektiškumo pozicijas.



105Vidurio (Rytų) Europos koncepcija Lenkijos ir Lietuvos nacionaliniuose 
istoriniuose naratyvuose po 1989 metų

Aiški orientacija į Vakarų Europą, kaip etaloninį regioną, Lenkijos is-
torikams suteikė pagrindą geografines Vidurio (Rytų) Europos nubrėžti 
plačiuose plotuose tarp Vokietijos ir Rusijos. Tokiai teritorijai suvaldyti 
buvo pasitelktas regiono branduolių ir periferinių, arba pereinamų, sferų 
koncepcija. Tikrajai Vidurio (Rytų) Europai – regiono branduoliui – pri-
skirtos Lenkija, Čekija, Vengrija, kurios geriausiai atitiko lenkų tyrinėtojų 
apsibrėžtus regioninius bruožus; probleminės šalys – Kroatija, Slovakija, 
Lietuva, Baltarusija, Ukraina, Rumunijos dalis (Transilvanija) ir kartais 
prie jų priskiriamos Slovėnija, Latvija ir Estija – pateko į regioninių peri-
ferijų zoną. 

Ganėtinai skirtingų šalių sujungimas į vieną erdvę, nors ir remiantis 
universalaus pobūdžio vakarietiškos raidos kriterijais, iškėlė istorinio regi-
ono heterogeniškumo problemą, kurią nuolat pabrėžė regioninės koncep-
cijos kritikai. Šios problemos egzistavimas Lenkijos istoriografijoje daugiau 
susijęs ne su netinkamų objektyvių modeliavimo kriterijų pasirinkimu, bet 
politinėmis, kultūrinėmis ar visuomeninėmis preferencijomis, nulėmu-
sioms, kas turi priklausyti Mūsų Europai. Giliai koncepcijoje įsišaknijęs 
politinis angažuotumas ypač pastebimas diskusijose rytinių regiono ribų 
klausimu: Baltarusijos ir Ukrainos (kaip buvusių ATR teritorijų!) regioni-
nės priklausomybės problemai skiriama ypatinga svarba, kaip ir Rusijos 
buvimui užribyje. Veikiausiai dėl tos priežasties šiame kontekste lenkiš-
kajame nacionaliniame naratyve buvo formuojamas Daugelio Tautų Res-
publikos kaip XVI a. gerovės valstybės, nors ir su tam tikrais trūkumais, 
vaizdinys. 

Lietuvos istorikai apsiribojo kur kas kuklesnėmis ambicijomis – Vidurio 
(Rytų) Europos regionas lietuviškame istoriografiniame diskurse matomas 
mažesnėse erdvėse nei daugelyje lenkų istorikų sampratų. Jam tyrinėto-
jai viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų periodu linkę priskirti Lenki-
ją, Vengriją, Čekiją ir Lietuvą, įvairūs Alpių ir Karpatų, taip pat Balkanų 
zonų kraštai, priskiriami pastarajam regionui, Lietuvos istorikams nėra 
aktualūs. Šią tendenciją galima paaiškinti tuo, kad įvardytų šalių praeityje 
lengviau identifikuoti panašius ar tapačius politinius, socialinius ar kul-
tūrinius procesus, kurių pagrindu brėžiamos regioninės LDK koordinatės. 
Neretai afišuojamas Lietuvos istorinės raidos savitumas buvo panaudotas 
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kaip argumentas atsiribojimui nuo Rytų Europos ar nuo Lenkijos istorijos 
konteksto, pareiškimui apie savarankišką LDK istorinį vaidmenį kitų re-
giono šalių atžvilgiu. Taip senas Lenkijos ir Lietuvos istoriografinis ginčas 
dėl XV–XVI a. LDK raidos ir suartėjimo su Lenkijos karalyste interpreta-
cijos buvo perkeltas ir į regioninės problematikos svarstymus. Rezervuotas 
lietuvių tyrinėtojų požiūris į bendros istorinės tradicijos adoraciją gero-
kai kontrastuoja su optimistinėmis (ypač senesnės kartos) lenkų istorikų 
pozicijomis, perkeltomis į Vidurio (Rytų) Europos sampratą. Nors Lietu-
vos istoriografijoje aiškių ženklų apie besikeičiantį požiūrį į mezoregio-
no sampratos vaidmenį sunku įžvelgti, tačiau naujos problematikos, t. y. 
europinio identiteto ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės geokultūrinės 
lokalizacijos klausimo nagrinėjimas signalizuoja apie naujo etapo pradžią. 
Ją paryškina ir Lenkijos istoriografiniame diskurse stiprėjanti kritika tra-
dicinėms mezoregiono modeliavimo būdams ir aktyvėjančios alternatyvių 
istorinių erdvinių koncepcijų paieškos. 
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Summary

Political and social reforms, European integration processes and changing social 
expectations urged the historians of the former Soviet Union countries to rethink the 
previous interpretations of the past events and to address the issues of historical-spatial 
identity and historical place of the states in Europe. The traditional division of Europe 
into West and East and the attribution of the former Soviet Union countries to the 
Eastern Europe did not comply with the new interests of the national historiographies. 
By searching for definitions of the historical-spatial identity, historians focused their 
attention on the debates about the intermediate model of the region between East and 
West initiated by Polish and other historians during the first half of the twentieth century. 
Most commonly, this intermediate region was identified as Central (Eastern) Europe. 
This study analyses the understanding and development of this specific historical 
and spatial construct in Polish and Lithuanian historiographies after 1989. Both in 
Lithuania and Poland the questions of historical positioning of the country were most 
intensively addressed by researchers of medieval and early modern periods. Specifically 
their theoretical insights and models of the historical region are the major source of 
the current analysis. The tasks of the research are to analyse the changes of political, 
cultural and academic aspirations associated with the conceptions of the Central 
(Eastern) Europe during the last decades and to discuss the changing understanding 
of the topicality of this model. These tasks are related to another research aim: to 
examine the specific modeling strategies of the historical region and interpretational 
schemes of historical development. The aim is achieved by discussing which historical 
phenomena, processes and trends of historical development are chosen by Lithuanian 
and Polish historians as the structural markers for the spatial model of historical 
narrative, as support for the Europeanism of the country and as evidence in finding 
the place of the country in the common European historical map. A significant number 
of research focuses on the early understanding of the intermediate region. Therefore, 
the first part of this work introduces the most influential developers of the Central 
(Eastern) European concept of the twentieth century: specifically, the ideas of Oskar 
Halecki and Jeno Szűcs which had a significant impact on the Polish historiography. 
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This is supported by research on political, cultural and academic attitudes associated 
with the understanding of historical region presented in the second part of the work. 
Because of the adoption of the early attitudes, the regional conception retained the 
politicized nature in the post-soviet historiographic discourse. Political, societal and 
cultural aspirations varying from the period of separation from the Soviet Union to the 
European integration processes supported the viability of the concept of intermediary 
historical space in the Polish national historical narrative. These trends have been 
taken over by the Lithuanian historiography which did not have its own debates on 
the meso-region concept, but aimed to argue the country’s “return to Europe” and 
discuss the historical image of the state. The dominant political engagement had 
negative consequences for the further development of the regional conception: the loss 
of political aspirations significantly diminished attention of the historians to regional 
problems. This revisionist nature was strongly criticized by the historians of the region 
who together with researchers of other countries urged to depoliticize the conception 
of intermediary region or reject it by choosing alternative schemes of historical-spatial 
modelling. 

The features of the concept of historical region determined a number of issues 
which are in the focus of the third part of the book: the modelling of historical space; 
decisions of historians which territories, political structures and lands should be 
assigned to “our Europe” and which should be left behind the borders of the region; 
the application of interpretational schemes of historical processes and phenomena 
supporting these solutions. The socioeconomic and cultural processes which replicated 
the western development in the countries of the region became the most important 
criteria for the historical region modeling. These processes are regarded as the key 
signs of Europeanism. A clear orientation to the Western Europe as a model region 
allowed the Polish historians to draw the geographical boundaries of the Central 
(Eastern) Europe in the broad areas “between Germany and Russia”. The nucleus of the 
region became Poland, Czechia and Hungary as they best suited the regional features 
defined by the Polish historians. The “problematic countries” as Croatia, Slovakia, 
Lithuania, Belarus, Ukraine and part of Romania (Transylvania) as well as Slovenia, 
Latvia and Estonia entered the regional periphery zone. The merging of rather different 
countries into one space on the basis of the universal criteria of Western development 
evoked the problem of heterogeneity of the historical region which was constantly 
emphasized by the critics of regional conception. The existence of this problem in the 
Polish historiography is more concerned with political and cultural preferences which 
decide what should belong to “our Europe” rather than wrong choice of “objective” 
modeling criteria. Meanwhile, the Central (Eastern) European region in the Lithuanian 
historiography is visible in smaller spaces. The concept of the region includes Poland, 
Hungary, Chezhia and Lithuanian of medieval and early modern periods, whereas 
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various Alpine-Carpathian and Balkan countries typically attributed to the region are 
not relevant for the Lithuanian historians. This trend can be explained by the fact that 
in the mentioned countries, it is easier to identify similar or identical political, social 
and cultural processes which stand as markers of the regional coordinates of the Grand 
Duchy of Lithuania (GDL). The argument of exceptionality of Lithuanian historical 
development helped to distance from the historical context of Eastern Europe or 
Poland claiming that the historical role of the GDL in relation to other countries of the 
region was autonomous. In this way, the long lasting dispute between the Polish and 
Lithuanian historiography about the interpretations of the evolution of GDL and its 
unity with Poland in the 15th–16th centuries developed into discussions of the regional 
problemacy. 

The Concept of Central (Eastern) Europe in the National Narratives 
of Poland and Lithuania after 1989
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Moreno Bonda

Apie vienybę nacionalinėse istorijose

* * *

Šiame monografijos skyriuje pristatomi vienybės nacionalinėse istorijose 
tyrinėjimai. Konkrečiau kalbant, nagrinėjamos priemonės, istoriografi-

niuose darbuose pasitelkiamos kontinumo idėjai tautos istorijoje perteikti. 
Daugiausia dėmesio skiriama istoriniam (o ne erdviniam, instituciniam, 
etniniam etc.) tęstinumui nacionalinėse istorijose. Kitais žodžiais tariant, 
analizuojamas istorinio laiko kaip tęstinės struktūros konstravimas, kurį 
pasitelkus nacionalinės istorijos kuriamos kaip vieninga visuma. Plačiau 
nagrinėjama istorinio laiko sąvoka, tačiau trumpai apžvelgiamos ir apta-
riamos kitų tyrinėtojų pateiktos šios sąvokos interpretacijos. Kartu derėtų 
pažymėti, kad šiame skyriuje pristatomas tyrimas nepretenduoja į teorinę 
ontologinių kategorijų ar sistemų refleksiją, o perteikia empirinę analizę 
lingvistinių, literatūrinių ir loginių priemonių, kurias istorijos rašytojai 
naudoja tam, kad perduotų arba sukurtų tam tikro vientisumo idėją jų 
nacionalinėse istorijose. Kitaip tariant, šiame darbe nagrinėjami įvairūs 
kognityviniai ir edukaciniai aspektai veiksmų, atliekamų siekiant logiškai 
konstruoti nacionalines istorijas. 

Šis darbo skyrius teorinėmis įžvalgomis praplečia Darbų ir Dienų 60 
numeryje išspausdintą straipsnį, kuriame daugiausia susitelkta į empiri-
nę praktinių pavyzdžių analizę1. Be to, pastaraisiais metais skaitydamas 
pranešimus apie šiuolaikinę istorijos filosofiją ir istoriografiją susidomėjau 
naratyviniu istorijos rašymo aspektu ir pastebėjau, kad keli naratyvinio 
konstravimo aspektai dar nebuvo pakankamai išnagrinėti.

1 Bond a ,  M. The Unity of National History in Contemporary Lithuanian Historiogra-
phy. A Study on Cognitive Processes, Darbai ir dienos, 2013, t. 60, p. 75–102. 
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Rašant naratyvinį darbą svarbūs keli elementai: herojus arba antihero-
jus, siužetas, įvykių seka arba tvarka, aplinka, kalba. Galima pastebėti, kad 
nūdienos istorikai savo tyrimuose išskiria vien tik herojų ir siužetą, pa-
miršdami kalbos svarbą ir tai, kokiu būdu įvykiai jungiami chronologiškai, 
logiškai ir erdviškai, todėl, pasitelkdamas empirinę daugelio nacionalinių 
istorijų analizę ir sukoncentruodamas dėmesį į darbus, pasakojančius kon-
krečiai apie Lietuvos istorijos vienybę, nutariau panagrinėti būtent šiuos 
apleistus aspektus.

Empirinė prieiga prie tyrimo temos atsispindi skyriaus struktūroje: 
konkrečių rašto darbų, kuriuose iškyla ir istorikų požiūris į istorinio tęs-
tinumo perteikimą bei išdėstymą, ir akivaizdžios priemonės, kuriomis tai 
daroma, analizė sudaro svarbią šio tyrimo dalį ir jo trečią – pagrindinį – 
poskyrį. Pirmasis ir trečiasis poskyriai – tai tam tikra įžanga, reikalin-
ga teorinėms įžvalgoms, iš kurių ir kyla vienybės nacionalinėse istorijose 
klausimas, pristatyti ir paaiškinti. Kadangi pirmuosiuose dviejuose posky-
riuose (kuriuose glaustai pristatoma Vengrijos ir Škotijos universitetuose 
skaitytų paskaitų medžiaga) svarstoma skyrium apie laiko tęstinumą ir 
erdvės tęstinumą, juos galima pavadinti refleksija apie kalbos, istorinio 
laiko ir erdvės ryšį. Taigi dėmesys nukreipiamas į kognityvius procesus, 
susijusius su veiksmais, atliekamais lingvistiškai perteikiant tęstinumą na-
cionalinėse istorijose.

Detaliau aptariant atlikto tyrimo metodus ir šaltinius toliau pateikia-
mas išsamesnis įvadas į trečiąją šio skyriaus dalį. Laikydamiesi projekto, 
kurio rėmuose ir buvo atliktas šis darbas, gairių, savo tyrime susikoncen-
travome į Lietuvos istoriografiją Centrinės Europos posovietinio laikotar-
pio istorijos rašymo kontekste. Vis dėlto prieš trejus metus, tik pradėjus 
nagrinėti šią temą, kilo mintis, kad tęstinumo konstravimo nacionalinėse 
istorijose reiškinys yra ir plačiai paplitęs (akivaizdus visur, kur egzistuo-
ja nacionalinės istorijos, nebūtinai vien Centrinės Europos regione), ir iš 
esmės statiškas, t. y. nekintantis laike. Jis nekito posovietiniu laikotarpiu, 
jei lyginsime būtent su sovietiniu, arba tuo metu, kai pirmoji Lietuvos 
Respublika buvo okupuota ir prarado nepriklausomybę: šios tyrimą api-
brėžiančios politinės ribos nėra svarbios darbams, kuriuose analizuojami 
kognityvūs procesai, kurie gali būti suvokiami kaip bendražmogiškosios 
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universalijos. Bandyti konstruoti vienybę nacionalinėse istorijose yra susi-
klosčiusi bendra praktika, kinta arba varijuoja tik nacionalinėje istorijoje 
nusakomas tautos apibūdinimas, jį apibrėžiantys parametrai ir priemonės, 
pasitelkiamos jo istorinei vienybei modeliuoti. 

Kaip jau minėta, atliktame tyrime daugiausia dėmesio buvo skirta em-
pirinei vienybės konstravimo Lietuvos istoriografijoje analizei, tačiau ver-
tėtų schematiškai apibrėžti ir istorinio laiko tęstinumo derinimo metodus, 
kurių išskyrėme keturis. 1. Religinis laiko tęstinumo konstravimas: laikas 
nenutrūkstamai juda į priekį, nes tai kelias, kuriuo Bažnyčia veda žmoniją 
nuo jos sukūrimo iki pat visų laikų pabaigos. Veikiausiai tai vienintelis 
išnykęs metodas, kadangi jis nebeatitinka modernios istorijos sampratos. 
2. Etninis–Genetinis istorinio tęstinumo konstravimo principas grindžia-
mas tariamu istoriniu rasės, arba etninės grupės, tęstinumu nuo tariamos 
pradžios iki šių dienų. Šis metodas pasitelkiamas, pavyzdžiui, šiuolaikinėse 
Sapmi (samių tautos) istorijose, Adolfas Šapoka jį naudojo Lietuvos istoriją 
apibrėždamas kaip lietuvių istoriją, o rusų istorikai (kuriuos pats A. Šapo-
ka kritikavo) – siekdami parodyti vienybę slavų tautų istorijoje. 3. Erdvinis. 
Tautos istorija yra suprantama kaip istorija teritorijos, kurioje tauta gyvena 
istorijos rašymo metu. Tai atbulas istorinės erdvės apibrėžimo procesas, 
būdingas tautoms, užimančioms gerai morfologiškai apibrėžtas teritorijas 
kaip, pavyzdžiui, Italija, Prancūzija arba Anglija. 4. Faktinis. Istorikas pa-
sirenka įvykių (tokių kaip mūšiai, tam tikrai šeimai galią suteikę įvykiai, 
tam tikros kalbos vartojimas tarp elito arba valstiečių, kokios nors teisinės 
arba ekonominės sistemos įdiegimas etc.) seką continuum idėjai sukurti 
istorijoje to, ką jis įsivaizduoja kaip tautą.

Vis dėlto visi aukščiau paminėti metodai, arba požiūriai, galėtų būti 
tiesiog pakategorės bendrojo metodo, naudojamo tęstinumui nacionalinė-
se istorijose kurti ir apibrėžtino kaip Loginis vienybės konstravimas. Šis 
būdas tęstinumo idėjai nacionalinėse istorijose konstruoti yra grindžiamas 
lingvistinėmis ir loginėmis veiksmų sekomis, veikiančiomis mūsų kogni-
tyvinę funkciją ir, paprastai tariant, priverčiančiomis skaitytoją manyti, 
kad egzistuoja laikinis, diachroninis procesas, suvokiamas kaip besitęsian-
tis kelias, kuris dabartinę tautą atvedė į dabarties situaciją. Loginis tęsti-
numo konstravimas, mūsų manymu, gali būti realizuojamas pagal vieną iš 
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trijų loginių lingvistinių principų: 1. Okamo skustuvo naudojimas ir pikt-
naudžiavimas juo, pašalinant visus elementus arba informaciją, nederan-
čią prie perteikiamos vienybės idėjos. 2. Dedukcijos naudojimas bendrųjų 
dėsnių grindimui logikos principais ir pasirinktu būdu konstruojant vie-
nybę, nepaisant trūkstamų ryšių tarp siejamų elementų ir remiantis pavie-
niais, nesusijusiais duomenimis (pavyzdžiui, tai pagrindinis principas, ku-
riuo paremtos teorijos apie žmonijos evoliuciją, kur didelės spragos tiesiog 
dingsta dėl loginių, o ne faktinių, išvadų). 3. Interpoliacija, arba indukcija, 
tai naujų elementų įterpimas į jau egzistuojančias paradigmas arba mode-
lius (kitaip tariant, tai procesas, kurį stebime: a) kai galvojama, kad štai 
dabar egzistuoja valstybė, taigi turėtų egzistuoti ir kelias, besitęsiantis nuo 
jos pradžios ir vedantis iki dabarties situacijos, arba: b) kai naujai atras-
tas dokumentas turi būti integruotas į tautos, kuriai jis atstovauja istoriją). 
Būtent tie loginiai principai ir jų įtaka kognityviniams procesams šiame 
monografijos skyriuje ir yra tyrinėjami.

Įžangos pabaigoje taip pat reikėtų tarti žodį apie kai kurias šį darbą 
paveikusias išorines aplinkybes. Tyrimas buvo atliktas vykdyto projekto 
rėmuose, todėl būtinai teko atsižvelgti į kai kurias formalias taisykles, o 
ne į mokslinius aspektus: tyrimui ir jo rezultatams pateikti iš anksto buvo 
nustatytas tam tikras puslapių skaičius. Dėl šios priežasties: 1. Nors ir ma-
nome, kad mūsų tyrimo rezultatai tik iš dalies yra svarbūs akademinei 
bendruomenei, juos vis tiek turėjome publikuoti; kita vertus, intelektua-
lus požiūris kartais verčia pripažinti, kad galbūt ilgas tyrimo laikotarpis 
nesuteikė pakankamai naujų žinių, taigi gali nutikti ir taip, kad tiesiog 
nėra ko spausdinti; 2. Išdėsčius viską, suformulavus tezę ir ją veikiausiai 
įtikinamai pagrindus nebuvo pasiekta studijai reikiamo puslapių skaičiaus. 
Dėl šių priežasčių skyrius buvo papildytas kai kuriomis akademinėmis ref-
leksijomis, kurios kilo dar prieš mokslinį tyrimą, tačiau pačios nėra moks-
linės. Galiausiai šis darbas publikuojamas kaip vertimas į lietuvių kalbą. 
Tai autoriui sukėlė kai kurių keblumų, visų pirma dėl toli gražu ne idealių 
lietuvių kalbos žinių. Verčiant tekstą buvo prarasta ir kai kurių terminų 
etimologija, ir istoriniai prasmių atspalviai; dėl Lietuvoje gana silpnos is-
torijos filosofijos tyrimų tradicijos lietuviškas filosofijos srities terminų žo-
dynas yra gana ribotas.
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I. Erdvės tęstinumas: diachroninis požiūris į ribas, 
paribių bendruomenes ir ribų peržengimą

Esu Lietuvoje gyvenantis italas. Neseniai teko skaityti paskaitas Čekijos 
Respublikoje, vėliau kalbėjau vengriškai auditorijai, o dabar rašau lietu-
viams, taigi jaučiuosi įgijęs nemažai patirties ribų ir jų kirtimo klausimais. 
Galima pridurti, jog kaip istorikas pastaruoju metu tyrinėjau pasakojimus, 
parašytus italų keliautojų, kurie ankstyvaisiais naujaisiais amžiais lankėsi 
ar keliavo per Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, Livoniją, Maskvos Kuni-
gaikštystę ir pietryčių Europą. Taigi turėjau susipažinti ir perskaityti gana 
nemažai užrašų, kuriuose atskleidžiamos kelionių priežastys, keliavimo 
būdai, biurokratinės ir administracinės problemos. Ypač svarbu, kad tuose 
pasakojimuose atsispindi patirtys, palikus žinomas vietas ir žmones, su-
sipažįstama su naujais valdovais ir tautomis, žengiama į naujas žemes ar 
pasiekiamos krikščioniškojo pasaulio ribos.

Ribų klausimas nėra išnagrinėta viduramžių ar Renesanso epochų pro-
blema (šiuolaikinė ribų – border, o ypač paribių – borderline, vartosena 
yra gana nauja, pastarasis terminas anglų kalba aptinkamas tik 1869 m. 
mediciniame kontekste, o nuo 1907 m. pastebima ir platesnė vartosena). 
Šiais laikais sunku būtų rasti Europos universitetą, neatliekantį tyrimų ar 
projektų, nagrinėjančių ribų (dažniausiai tautinių ar kultūrinių) klausimus, 
tapatumo (ir jo ribų) apibrėžimus ar paribių tapatybes. Tokie projektai 
vykdomi Prahos Karolio universitete, o šis monografijos skyrius atsirado 
man dalyvaujant panašiame Vytauto Didžiojo universiteto projekte Vidu-
rio Rytų Europa: nacionalinių naratyvų ir atminties politikos konstravimo 
procesų tyrimas (1989–2011). Kaip rašoma pavadinime, tyrinėjamas tautinės 
atminties naratyvo kūrimas. Taigi tautos ribų idėja vis dar itin svarbi. 

Reikėtų pastebėti, kad net ir į minėtą 1989–2011 m. laikotarpį galima 
žvelgti kaip į ribą, kuri atspindi ne chronologinių, bet geografinių ir erd-
vinių ribų apibrėžtį. 1989-ieji pakeitė Rytų Europos sienų sampratą. Kai 
kurios ribos tuo laikotarpiu visiškai pakito. Idėja, kad chronologinė riba 
yra ir fizinė siena, ne tokia nauja, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. 
Dažnai apie perėjimą iš viduramžių į naujuosius laikus ar reiškinius, jun-
giančius šias dvi epochas, kalbama lyg apie sienas žyminčią upę. 
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Grįžtant prie akademinio ribų klausimo reikėtų pažymėti, kad ši pro-
blema ypač aktuali ne tik universitetams, bet ir žmonėms, gyvenantiems 
pasienyje ar bandantiems atrasti savo kultūrines, politines, tautines, etni-
nes ar teritorines ribas. Vasarą dirbu gidu Skandinavijos ir Baltijos šalyse 
(šia pastaba ir baigsiu trumpą autobiografinę digresiją) – regione, kuriame 
geomorfologinių reiškinių, galinčių padėti nustatyti ribas, nėra daug. Vis 
dėlto diskusijos apie bendruomenių ir tautų ribas čia ypač gausios. Galvo-
jant apie ribas tarp Lenkijos ir Lietuvos ar Lietuvos ir Latvijos akivaizdžių 
skirtumų tarp abiejų sienos pusių ar pasienio bendruomenių nėra. Kita 
vertus, gausybė ženklų ir simbolių informuoja keliautoją, kad jis persikėlė 
iš vienos bendruomenės ar tautos į kitą: kertama siena. Toks sienos kirti-
mas suvokiamas net tuo atveju, jei siena nėra paženklinta, kaip, pavyzdžiui, 
atvykus į Sapmi – samių žemę. Tai ypač įdomus atvejis, kadangi Sapmi 
neturi sienų ir tuo pat metu priklauso keliems erdviniams vienetams, ker-
ta juos. Net ir šiuo siurrealistiniu atveju simboliai ir ženklai (tiek fiziniai 
ar materialūs, tiek dvasiniai ar kultūriniai) informuoja keliautoją, kad jis 
kerta ribą ir žengia į kažką nauja. 

Trumpame ir paviršutiniškame šio poskyrio įvade, jeigu pastebėjote, 
terminą riba pavartojau įvairiuose kontekstuose ir skirtingomis prasmė-
mis, termino reikšmė gali radikaliai keistis priklausomai nuo konteksto. 
Riba yra fizinis teritorijos elementas, administracinė atskirtis, vieta, žy-
minti valstybės sienas. Kita vertus, riba gali būti ir abstrakti, žymėti kul-
tūrinės bendruomenės ar istorinės etninės grupės sienas, arba ją galima 
naudoti perkeltine reikšme, skiriančią dvi sąvokas ar esybes, etc. 

Šiame trumpame įvade kartu apibrėžėme ir tyrimo kryptį. Pirma, rei-
kėtų atkreipti dėmesį į ribų sąvokos daugiareikšmiškumą. Antra, svarbu 
suvokti ir ištyrinėti sąsają tarp ribos ir tapatumo sąvokų. Trečia, remiantis 
anksčiau atliktais tyrimais ir asmenine patirtimi galima daryti prielaidą, 
kad suvokimas apie ribų ir tapatumo santykį yra kintamas, o kartais juo 
sąmoningai manipuliuojama. 

Riba kaip daugiareikšmė sąvoka 

Pavarčius gerą bet kurios kalbos žodyną galima surasti bent dešimt ribos 
apibrėžimų. Nesileidžiant į diskusijas apie visų reikšmių vartoseną derėtų 
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pastebėti, kad kiekvienas apibrėžimas skiriasi konkretumo laipsniu, tai yra 
turi silpnesnę ar stipresnę sąsają su referentu. Kai kuriose kalbose, arba 
tiksliau regionuose, The Border (siena, riba) vienareikšmiai įvardija kon-
krečią sieną, Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiui tai siena tarp JAV ir 
Meksikos, ypač dažnai siejama su Rio Grandės upe.2 Britų salose The Bor-
der – ilga siena tarp Anglijos ir Škotijos.3 Akivaizdu, kad abi vartosenos 
ne tik reiškia konkrečias politines, teritorines ir administracines ribas, bet 
ir implikuoja įvairius prasmių atspalvius. 

JAV ribojama mažiausiai dvejų sausumos sienų, tad kyla klausimas, ko-
dėl The Border naudojama ne daugiskaitos forma ir negali būti vartojama 
kalbant apie ribą su Kanada. Akivaizdu, kad riba par excellance yra būtent 
su Meksika, ji yra fiziška dėl Rio Grandės upės. Riba taip pat žymi atskirtį 
tarp visiškai skirtingų bendruomenių ir tapatybių, turinčių skirtingus pa-
pročius, įstatymus, kalbą, istoriją etc. Kita vertus, Kanada suvokiama kaip 
daugmaž panašus kraštas. Sąvokos The Border simbolizmas akivaizdus ir 
amerikiečių kinematografijoje: gangsteriai ir nusikaltėliai bėga per sieną į 
Meksiką, ne Kanadą. Meksikoje jie pradeda naują gyvenimą ir įgyja naują 
tapatybę, o Kanadoje tiesiog liktų amerikiečių nusikaltėliais užsienyje. 

O riba tarp Škotijos ir Anglijos geomorfologiškai mažiau akivaizdi nei 
Rio Grandės upės atveju. Britų salose kitokie administraciniai ir politiniai 
skirstymai. Taigi šiuo atveju pasakymas The Border rodo ne tik formalią 
teritorinę ar administracinę sieną, juo išreiškiama dviejų tautų, gyvenančių 
besiribojančiuose regionuose, tapatybė. Sąvoka apima istorinius, teisinius 
ir religinius bendruomenių ypatumus, susiformavusius amžių tėkmėje ir 
glaudžiai siejasi su tapatybės samprata. 

Kita vertus, į tapatumą ir ribas nederėtų žvelgti išskirtinai iš tautų ar 
etninių grupių perspektyvos. Sąvokų santykis daug sudėtingesnis ir įvai-
resnis. Perfrazuojant Stokholmo universiteto socialinės antropologijos 
profesoriaus emerito Ulfo Hannerz’o žodžius galima teigti, kad ribos tarp 
tapatybių veikiau panašesnės ne į Amadeo Modiglianio paveikslus su aiš-
kiais kontūrais, o į impresionistų, tokių kaip Pierre-Auguste Renoir’o dar-

2 Žr. įrašą Border: Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, 
New York, 1989. 

3 Ten pat.
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bus, kuriuose linijos susilieja, jų neįmanoma apibrėžti4. Palyginimas tampa 
ypač akivaizdus, kai į ribas bandome pažvelgti iš arčiau. 

Ribos ir tapatumai

Taigi galima teigti, kad ribų, tapatumų, tautų, grupių etc. samprata prime-
na Amadeo Modiglianio paveikslus, jei į ribas žvelgsime iš toli, nes žiūrint 
iš tolumos riba atrodo kaip kažkas konkretu, apibrėžta, o einant artyn, 
priešingai, skirtys ir ribos darosi vis daugiau neaiškios, miglotos. Kitais žo-
džiais tariant, būdami toli nuo ribų jų apibrėžiamus objektus ar subjektus 
imame vaizduoti kaip aiškias, konkrečias ir nepriklausomas esybes, ypač 
kai kalbama apie tautinę tapatybę.

O kaip dėl žmonių grupių, gyvenančių paribiuose? Kai kuriuose regio-
nuose, nors teigčiau, kad tai beveik universalus reiškinys, paribiuose gy-
venantys žmonės jaučiasi priklausą abiem besiribojančioms tapatybėms ar, 
dar dažniau, nepritampančiais nei prie vienos iš jų.

Kalbant apie bendruomenes, nepritampančias prie besiribojančių tapa-
tybių, galima būtų pasitelkti vadinamųjų Pasienio baladžių (angl. Border 
ballads) pavyzdį. Šiuo terminu įvardijamos skambios herojiškos baladės, 
apdainuojančios užpuolimus, nesantaikas, suviliojimus ar perbėgimus 
Ang lijos ir Škotijos paribiuose XV–XVI a., kur negaliojo nei anglų, nei 
škotų teisė. Tarp žinomiausių baladžių paminėtinos Jonny Cock, Jock o’ 
the Side, Hobie Noble ir The Bonny Earl of Murray. Jose daugiausia apdai-
nuojami ne istorinės reikšmės įvykiai, o asmenų, esančių už įstatymo ribų, 
plėšikų klanų bausmės, negailestingi pasienio įstatymai.5 

Kita vertus, atsitraukus tolyn nuo sienos matyti dvi skirtingos, istoriš-
kai susiformavusios tapatybės, turinčios aiškius teritorinius, istorinius ir 
kultūrinius bruožus, bent jau taip yra vaizduojama vadovėliuose, įstaty-
muose ir nacionalinėse istoriografijose. Kai kuriose šalyse (pvz., Prancū-
zijoje ar Italijoje) tautinio istorijos ir kultūros vientisumo ir aiškių ribų 
šalininkai savo teiginius grindžia geografine politinio objekto apibrėžtimi.6 

4 Žr.: Ha n ner z ,  U. Transnational Connections: Culture, People, Places, New York, 1996. 
5 Žr. įrašą Border ballad, The New Encyclopaedia Britannica in 30 Volumes, Micropaedia, 

vol. II, 15th edition, Chicago, 1974, p. 163.
6 Žr., pavyzdžiui: C olpio,  A. La storia d’Italia, Firenze, 1930.  
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Pavyzdžiui, istorikų darbų įvaduose Italijos terminas visuomet taikytas 
išskirtinai Italijos pusiasaliui, šitaip jai priskiriant ir priešistorinių laikų 
įvykius. Antra vertus, šiose Italijos istorijose terminas Italija apibrėžia ir 
naujųjų laikų Italijos karalystę ar Italijos Respubliką. Taip Italijos pusiasa-
lio senovės istorija bendru sutarimu transformavosi į šiuolaikinės politinės 
struktūros istoriją. 7 Kitaip tariant, erdvės kaip vientiso geografinio rėmo 
suvokimas leido sukurti ir vieningą istorinį laiką.

O daugelio Rytų Europos šalių istoriografijose (ypač Baltijos regiono) 
geografinė erdvė (ar teritorija) retai įrėmina politines istorijas. Kultūrinei, 
istorinei, etninei ar politinei erdvei nusakyti dažniausiai taikoma laiko tęs-
tinumo sąvoka. Tai reiškia, kad šiame regione teritorijos kaip geografinio 
koncepto idėja negali būti lengvai pritaikoma nei apibrėžiant įsivaizduoja-
mų bendruomenių ribas, nei formuojant politinių istorijų tąsą. 

Reikėtų atkreipti dėmesį ne tik į politinę istoriją (terminas vartojamas 
taip, kaip jį nusako Benedetto Croce’as, kalbėdamas apie valstybių ir tau-
tų istorijas), kadangi tokio pobūdžio problemos gali išryškėti ir vidinėje 
valstybės santvarkoje, ir kultūriniuose kontekstuose. Pavyzdžiu galėtų būti 
bandymas padalyti Lietuvą į etninius ir kultūrinius regionus. Skaityda-
mi populiariuosius ir mokslinius straipsnius apie Lietuvą galime sužinoti 
šiuos dalykus:

Visą etnografinės Lietuvos teritoriją galima suskirstyti į 5 regionus /.../: 
Aukštaitiją, Žemaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją ir Mažąją Lietuvą. /.../ reikėtų 
pripažinti, kad tikslių etnografinių regionų ribų nustatymas ir jų apibrė-
žimas kelia daug neaiškumų ir klausimų. Bandant apibrėžti entografinių 
regionų ribas daugiausia sunkumų sudaro tradicinės kultūros persipynimai 
paribiuose (teiginį iliustruoja ribų tarp Aukštaitijos ir Žemaitijos ar Dzū-
kijos ir Aukštaitijos bei kitų regionų apibrėžimai). /.../ Nepaisant skirtumų 
tarp regioninių etninių kultūrų Lietuvoje dominuoja tautinis, o ne etnografi-
nis, suvokimas. Regioninis etnografinis tapatumas miestuose beveik išnykęs. 
Didmiesčių gyventojai, kilę iš skirtingų etnografinių Lietuvos regionų, savo 
regioninę tapatybę dažniausiai sieja su tėvų ar senelių tapatumu, o ne su 
gyvenamo miesto teritorija. Su regioninio tapatumo problema susiduria tie 

7 Croce ,  B. La storia come pensiero e come azione, Bari, 1978, p. 305.
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didmiesčių gyventojai, kurių tėvai ar seneliai yra kilę iš skirtingų etnografi-
nių regionų ar kurie gyvena paribiuose.8

Šis pavyzdys kelia įvairių minčių. Visų pirma, kaip jau minėta, žemė-
lapyje aiškiai apibrėžtos ribos tampa miglotos susidūrus su realia situacija. 
Taigi galima teigti, kad ribos tėra simbolinis vaizdavimas, būtinas kažkaip 
įvardyti daug sudėtingesnę realybę. Kitais žodžiais tariant, ribas galima 
apibrėžti kaip pragmatinę priemonę, padedančią apibūdinti realybę. 

Antra, pastebėjome, kad ribų apibrėžimas neturi konkrečių kriteri-
jų. Vieni kriterijai pasitelkiami, kitų atsisakoma. Taigi riba apibrėžiama 
izoglosa (tam tikros kalbinės savybės, pavyzdžiui, balsės tarimo, žodžio 
reikšmės, sintaksinės struktūros paplitimo žemėlapis), kuri nebūtinai su-
tampa su administracinėmis, kultūrinėmis, istorinėmis ar kitomis ribomis. 
Galima teigti, kad sienos – tai ne akivaizdi duotybė, o stebėtojų suvokimo 
ir pasirinkimų projekcija. 

Kai kurie stebėtojai gali primesti savo ribų sampratą. Administraciniai 
padalijimai, fizinė siena, mokesčių rinkimas tam tikrame regione, vizua-
li tapatybės raiška (vėliavos, paminklai, pastatai, ceremonijos) sukuria ar 
bando paveikti tam tikros apibrėžtos bendruomenės priklausomybės su-
vokimą.

Svarstant ribų abstraktumo klausimą reikėtų pastebėti, kad daugiau 
bendrumų galima aptikti tarp bendruomenių, gyvenančių skirtinguose 
kalno šlaituose, nei tarp gyvenančiųjų papėdėje ir viršūnėje, nepaisant 
to, kad šlaitai priklauso skirtingoms šalims ir istoriškai skirtingiems re-
gionams. Apibrėžiant kultūrines, ekonomines ir intelektines ribas taip pat 
svarbi yra miesto ir nemiesto opozicija: daug daugiau panašumų aptin-
kama tarp dviejų miestų gyvenimo skirtingose šalyse, nei tarp miesto ir 
kaimo toje pačioje šalyje. 

Akivaizdu, kad vietovės reljefas veikia ribų apibrėžimą.9 Pavyzdžiui, 
pirmajame Mikulášo Teicho Čekijos istorijos skyriuje pristatoma samprata 
apie ribų ir tapatybės santykį: Įvairūs archeologiniai radiniai liudija, kad 
anksčiausi žmonių pėdsakai Bohemijos slėnyje aptinkami ankstyvojo paleo-

8 S enva it y tė ,  D. Lithuanian Ethnic Culture. In History of Lithuanian Culture, Kaunas, 
2014, p. 9–50.

9 Teich,  M. (ed.) Bohemia in History, Cambridge, 1998. 
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lito periode/.../. Geografiškai regionas išsiskiria tuo, kad yra supamas kalnų 
/.../. Iš šių nedidelių Homo sapiens medžiotojų grupelių neabejotinai kilo 
vėlyvojo paleolito kultūros, gyvenusios Bohemijos teritorijoje.10 Šioje ištrau-
koje matomi tam tikri sąlyčio tarp ribų ir istorinės tapatybės aspektai. Iš 
pirmo žvilgsnio atrodo, kad Bohemijos tapatumas susiformavo veikiamas 
teritorinių bruožų ir ten gyvenančių etninių grupių (toks požiūris būdin-
gas istorinei geografijai). Vis dėlto situacija daug sudėtingesnė. Minėtas 
tapatumo apibrėžimas nefunkcionalus, neatitinka šiuolaikinių tapatybės 
apibrėžimo poreikių. Peržvelgus įvairius istorinius darbus apie tapatumus 
ir tautas antropologinį parametrą reikia atmesti. Beveik visuomet kai ku-
rios vietinės kultūros kildinamos iš homo sapiens. Taigi, remiantis šiuo 
kriterijumi, tautinės istorijos kontekste galima būtų sukurti tiesiog vieno 
globalaus tapatumo sampratą. 

Neseniai atkurta Čekijos politinė nepriklausomybė negali būti homo-
genizuojama ir asimiliuojama su kitomis tapatybėmis. Kita vertus, vien 
tik teritorinis parametras yra per daug ribotas, nepaaiškinantis Čekijos 
egzistavimo: šalies ribos daug platesnės nei Bohemijos slėnis, iš kurio ji 
kildinama. Taigi reikalingi kiti parametrai, kurie galėtų pagrįsti čekišką 
tapatybę. Skaitytojo neturėtų suklaidinti veikalo Bohemija istorijoje pava-
dinimas. Minėtame darbe apie Bohemiją kalbama tik pirmuosiuose dvie-
juose skyriuose, o likusioje knygos dalyje rašoma apie Čekiją ir Moravijos 
regioną. 

Gamtinės ribos, kaip jau aptarėme, netinka apibūdinti šių dienų čekiš-
kos tapatybės sampratos, todėl būtina atsižvelgti į etninį parametrą, tuo 
pat metu vengiant tapatinimo su homo sapiens. Čekai dažnai priešpriešina-
mi toje pačioje teritorijoje gyvenantiems vokiečiams ir žydams; jų tautinis 
tapatumas dažnai apibūdinamas kaip neapibrėžtas, kintamas, skylantis.11 
Antropologinis principas išlaikomas, bet adaptuojamas: kalbama tik apie 
grupes, susiformavusias po indoeuropiečių migracijos. Taigi dar kartą no-
rėčiau priminti, kad ribų (o kartu ir tapatumų) apibrėžimas yra sutartinis, 

10 Ten pat, p. 23.
11 K řen,  J. Changes in identity: German in Bohemia and Moravia in the nineteenth and 

twentieth centuries’. In: Teich M. (ed.), Bohemia in History, Cambridge, 1998, p. 324–
343.
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subjektyvus ir išskirtinai formalus veiksmas. Vis dėlto egzistuoja įvairios 
aplinkybės, lemiančios ribų ir tapatybių kūrimą. 

Kodėl verta apibrėžti kultūrines, teritorines ir istorines tapatybes, o ne 
teigti, kad mūsų tapatumas politinis: čekai yra žmonės, gyvenantys Čekijos 
valstybėje? Antione’as Marès, INALCO (pranc. Institut National des Lan-
gues et Civilisations Orientales) maître de conferences ir Centre d’Études 
de l’Europe médiane direktorius, aiškiai atsako į šį klausimą:

Les Pays Tchèques et la Slovaquie sont places au cœur de l’Europe central 
et forment un ensamble continental entouré par des voisins souvent puis-
sants, toujours hostiles. Cette continentalité rarement rompue a été indiscu-
tablement un handicap dans l’affirmation et l’expansion d’un État.12

Būtent grėsmės jausmas le sentiment d’être menacés13 grindžia tapatu-
mo (ir mūsų, ir kitų) apibrėžimo svarbą. Priešingų tapatumų egzistavimas 
(priešpriešinamų pagal mūsų sugalvotus apibrėžimus ir kriterijus) ne tik 
pateisina ribų buvimą, bet tam tikrais atvejais ir leidžia jas plėsti. Ribų 
ir tapatybių apibrėžimas – tai procesas, prasidedantis už paties tapatumo. 
Patiriamas spaudimas iš kokios nors esybės, grupės ar kultūros, kuri su-
vokiama kaip kitoniška ir pavojinga, paskatina žmones kurti ir apsibrėžti 
savo tapatumo ribas. 

Apibendrinant šiuos teorinius svarstymus galima teigti, kad tapatumo 
apibrėžimas nesiejamas su ribomis. Ribos apibrėžiamos tam, kad būtų pa-
teisintas esamas tapatumas. Pavyzdžiui, Padanijos atvejis Italijoje... Aki-
vaizdu, kad tapatybių kūrimas ir įtvirtinimas gali suteikti politinių, terito-
rinių, ekonominių ar karinių privalumų. Galima sakyti, jog priklausymo 
tam tikrai bendruomenei idėja ir poreikis apginti jos ribas yra stipriausia 
masių kontrolės priemonė. Kita vertus, patiriamas spaudimas iš kažko, kas 
suvokiama kaip skirtinga ar pavojinga, taip pat skatina tapatybių kūrimo 
procesus: tapatumas ir jo ribos susiformuoja kaip atsakas į išorinį faktorių. 
Būtent tai atsispindi Franceso Remotti veikalo pavadinime: Prieš tapatu-
mą.14 Tapatumo samprata konstruojama priešpriešinant ją kitam intelek-
tiniam konstruktui – antitapatumui (galima naudoti ir Emanuelio Levino 

12 Ma rès ,  A. Histoire des Pays Tchèques et Slovaque, Paris, 1995, p. 11.
13 Ten pat, p. 12.
14 Remot t i ,  F. Contro l’identità, Roma-Bari, 1996.
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kitoniškumo terminą). Pirma apibrėžiamas kitoniškumas, o tuomet kuria-
mas priešingas jam savasis tapatumas (pasirenkant tam tikrus funkcinius 
parametrus). 

II. Istorinio laiko deformavimas 
bandant kurti nacionalinės istorijos vientisumą

Okamo skustuvas

Jeigu kas nors paklaustų, koks atstumas tarp Kauno ir Niujorko, atsaky-
mo pakaktų paieškoti internete: 6858 km. Vis dėlto geriau pagalvoję su-
prantame, kad atsakymas ne toks paprastas. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad 
besisukanti Žemė yra sferos formos, kad atstumas tarp miestų priklauso 
nuo keliavimo krypties. Jeigu skrendame, reikėtų nepamiršti aukščio, nes 
atstumas tarp dviejų sferos taškų priklauso nuo jos spindulio. Net ir ap-
svarstęs visus įmanomus parametrus nesugebėčiau atsakyti į klausimą apie 
atstumą tarp Kauno ir Niujorko. Atsakymas, nors ir ne visai tikslus, įma-
nomas tik nepaisant visos perteklinės informacijos ir nebandant suminėti 
visų kintamųjų. 

Tokio pobūdžio veiksmas formaliojoje logikoje žinomas kaip lex parsi-
moniae, arba Okamo skustuvas. Tai glaustumo ir ekonomiškumo princi-
pas, kuriuo teigiama, kad iš kelių konfrontuojančių hipotezių reikia rink-
tis turinčią mažiausiai prielaidų. Teorijos paprastumo galima atsisakyti tik 
radus geresnį paaiškinimą. Antra vertus, paprasčiausia teorija nebūtinai 
yra tiksliausia. Izaokas Niutonas teigė, kad natūraliems reiškiniams nerei-
kia priskirti daugiau savybių nei tos, kurių pakanka paaiškinti jų buvimą. 
Taigi tiems patiems natūraliems reiškiniams turi būti priskirtos tos pačios 
priežastys. Moksle Okamo skustuvo principas taikomas kaip euristinė tai-
syklė, kuria vadovaujamasi kuriant konceptus ar teorijas, apibūdinančias 
fenomeną ar problemą. Principas padeda mokslininkams plėtoti teorinius 
modelius, o ne pasirinkti iš kelių galimų. Taigi, sąmoningai ar ne, moksle 
ir apibrėžimuose laikomasi Okamo skustuvo principo net ir tuomet, kai 
apibūdiname save, savo tapatybę. Grįžtant prie tautinio tapatumo, princi-
pas taikomas ir kalbant apie lietuviškumą ar Lietuvą. 
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Tapatumas

Tapatumo klausimas gana populiari tema ne tik Rytų Europoje, kurioje 
šio termino perkūrimas susijęs su nesenais įvykiais, tapatumą bandoma iš 
naujo įvertinti ir kitose Vakarų Europos šalyse. Nuo Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo, o kartu ir atgauto tautinio tapatumo, praėjo daugiau nei 
dvidešimt metų, tačiau klausimai apie lietuvybę, lietuviškumą ar Lietuvą 
vis dar išlieka tokie pat aktualūs (žr. Algimanto Bučio veikalą15) kaip ir 
A. Šapokos laikais prieš septyniasdešimt metų. Kyla keletas klausimų. Ką 
reiškia apibrėžti tautinę tapatybę? Ar tai natūralus, ar valdančiųjų primestas 
procesas? Ar procesas teisėtas, ar dirbtinis? Kaip kuriamas tapatumas? Ki-
tais žodžiais tariant, bandysime suprasti, ką reiškia perkurti, performuluoti 
tapatumą, kai nėra politinio, teisinio ar teritorinio praeities tęstinumo. 

Tapatumas ir kitoniškumas

Tautinio tapatumo klausimas keliamas įvairiai: A. Šapoka klausė, kas yra 
tautybė? Kuo ji išsiskiria iš kitų? Zigmantui Kiaupai įdomu, kas yra lietu-
vis, o kas ne? Ar pakanka tik gimti Lietuvoje, kad būtum laikomas lietu-
viu? Ar pakanka mirti Lietuvoje, kad būtum laikomas lietuviu? – svarsto 
Mintautas Čiurinskas. A. Bučio ir M. Čiurinsko keliami klausimai perne-
lyg platūs: pastarojo knygos pavadinimas galėjo būti XVII amžiaus bio-
grafijos16, o ankstesniojo autoriaus darbas vadintis Saviti neortodoksinių 
hagiografijų pavyzdžiai (pavyzdžiui, Vaišvilko)17. Techniniai terminai būtų 
padėję išvengti daugiau kaip trisdešimties puslapių aiškinimo, kas yra lie-
tuviškumas. 

Šiuose darbuose įdomūs du klausimai: ne tik kas mes esame?, bet ir kuo 
nesame? Akivaizdu, kad tapatumas apibrėžiamas vadovaujantis ne vidi-
niais principais, o priešinant, diskutuojant. Pavyzdžiui, suomių tapatumo 
konstravimą atspindi žinomas posakis: Nesame švedai, rusais netapsime, 
taigi būkime suomiai. Antropologai pastebėjo, kad tapatumas nėra duotybė. 

15 Buč ys ,  A. Seniausioji lietuvių literatūra. Mindaugo epocha: poliparadigminė viduramžių 
kultūrinių konfliktų studija, Vilnius, 2009.

16 Čiu r i nsk a s ,  M. XVI–XVII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės biografistika, 
Vilnius, 2006.

17 Buč ys ,  A., min. veik.
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Friedrichas Waismannas teigia, kad tai intelektinis konstruktas: tapatumas 
neegzistuoja, tiesiog yra skirtingų būdų sukurti tapatumo konceptą. 

Tapatumo kūrimo procese svarbu nustatyti, kas patenka ir kas lieka 
už apibrėžimo lauko ribų. Tapatumas – tai ribų ir kontūrų nustatymas, 
kurio bruožai priklauso nuo sprendimų įtraukti kitam tapatumui ne-
būdingas ir išbraukti jam būdingas savybes. Taigi tapatumas priklauso 
ne tiek nuo objekto prigimties, kiek nuo mūsų sprendimų. Tai galioja ir 
tautinei tapatybei, mes patys sprendžiame, kokia mūsų tauta yra dabar ir 
kokia buvo praeityje. Šitaip tapatumo kūrimas virsta diachroniniu spren-
dimų procesu. 

Stabilios struktūros ir kintami reiškiniai

Antropologai išskiria du reiškinių tipus gamtoje ir kultūroje: stabilius (ar 
pastoviuosius) ir kintamus. Pastoviesiems reiškiniams galima priskirti pas-
tatus, kraštovaizdį, kalnus, o kintami reiškiniai nebūna stabilūs. Antropo-
logai teigia, kad tapatumas kuriamas stabilių formų pagrindu, nes kitimas 
suvokiamas kaip kažkas neapibrėžta ir galintis pranykti. Taigi, viena ver-
tus, tapatumas suvokiamas kaip stabili forma, nepavaldi laikui. Kita ver-
tus, jis suvokiamas kaip diachroninis procesas (kadangi tapatumą galima 
formuoti). Regimas akivaizdus neatitikimas tarp tapatumo kaip formos ir 
laiko kaip kitimo, kurį galima panaikinti priskyrus pavadinimą. 

Apibrėžus tapatumą (etimologine prasme), jam suteikiamas vardas. 
Nors tai dinamiškas ir kintantis reiškinys, žvelgiant iš diachroninės laiko 
pozicijos stabilusis tapatumo komponentas yra įvardijamas konkrečiu pa-
vadinimu. Pavyzdžiui, 2005 m. uraganas Katrina – tai ne tik gamtos reiš-
kinys, priskyrus konkretų vardą, jis įgijo tapatybę (ir paskyrą Vikipedijoje) 
ir gana dažnai jam prilyginami kiti uraganai, kadangi šis aiškiai apibrėžtas. 
Tapatumas akivaizdžiai susijęs su vardo priskyrimu. Be pavadinimo reiški-
niai, istoriniai laikotarpiai ar socialinės struktūros tiesiog neegzistuoja. 

Trys tapatumo komponentai

Apibrėždami tapatumą Franceso Remotti’o ir F. Waismanno pavyzdžiu 
išskyrėme tris tapatumo kūrimo žingsnius: dinaminį-dialektinį, statišką 
ir dinaminį-diachroninį. Dialektinis procesas įvardija intelektinę veiklą, 
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kurios metu atsisakoma ryšių su kitais tam, kad būtų sukurtas savitumas. 
Pavyzdžiui, norint apibrėžti lietuvybę ar Lietuvą sąvokos priešinamos ki-
tiems konceptams ar tapatumams. Antruoju, statiškuoju žingsniu, reiš-
kinys, objektas ar sąvoka įvardijami, jiems priskiriamas tapatumas. Šis 
atpažinimo žymuo bėgant laikui nekinta, kaip, pavyzdžiui, pavadinimai 
Lietuva ar lietuvybė. Kita vertus, apgaulinga manyti, kad tapatumas – sta-
bili ir nekintama struktūra. Tapatumas yra nuolatinių, pasikartojančių 
sprendimų apie tai, koks jis turi būti, pasekmė. Šis diachroninis procesas 
glaudžiai susijęs ir netgi apibrėžiamas kintamos laiko struktūros. Būtent 
laikas ir yra diachroninė tapatumo dalis. Kiekvienas lietuvis turi asmeninį 
Lietuvos ir lietuvybės supratimą. Nors sąvokų pavadinimai išlieka tie patys, 
jų apibrėžimai kinta. 

Būtent čia matomas lex parsimoniae principas. Norėdami naudoti vi-
suotinai priimtą lietuvybės terminą turime atsižvelgti į visus įmanomus ir 
kada nors egzistavusius termino apibrėžimus arba taikyti Okamo skustuvo 
dėsnį ir apibrėžti lietuvybę remdamiesi šiais laikais vyraujančia sąvokos 
samprata. Neįmanoma atsižvelgti į visus parametrus apibrėžiant lietuvybę: 
ar ji Lietuvos valstybės dalis? Kurios valstybės? Moderniosios ar istorinės? 
Ar tai priklauso nuo kalbos? Ar ji priklauso kokiai nors tautai? Ar tai 
reiškia kalbėjimą lietuviškai? Ar lietuvybė esmingai reiškia tą patį, ką ir 
septynioliktame amžiuje?

Atsižvelgus į visus parametrus vis tiek būtų neįmanoma apibrėžti šios 
sąvokos. Taigi Lietuva ar tėvynė turi būti suvokiami kaip ženklai, atspin-
dintys šių dienų sąvokų sampratą pagal tam tikrus gana neapibrėžtus para-
metrus. Nors tapatumo turinys kinta, jo pavadinimas išlieka: Lietuva taip 
ir liks Lietuva nepaisant kintamų apibrėžimų. 

Ženklo ir sąvokos nustatymas

Reiškinio suvokimas ar apibrėžimas gali būti klaidingi dėl įvairių elementų 
persipynimo. Toks klydimas yra sąmoningas veiksmas, padedantis sujung-
ti kelis šalia egzistuojančius apibrėžimus, t. y. taikomas lex parsimoniae 
principas. Ypač problematiškas yra santykis tarp stabiliosios, vardo, ir kin-
tamos, laiko, struktūrų. Klystama, kai ženklui priskiriamas skirtingų lai-
kotarpių tapatumo turinys. Kalbant apie Lietuvos ženklą klaidinga laikyti 
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jį statišku ir nekintamu remiantis faktu, kad pats ženklas išlieka tas pats 
(reiškinio vardas nekinta). 

 LIETUVA  LIETUVA  LIETUVA
Ženklas 
 Priešistorinės civilizacijos, 
 gyvavusios dabartinėje 
 Lietuvos teritorijoje  LDK   Modernioji Lietuvos valstybė
Politiniai 
veiksniai
    LDK teritorija
  Lietuvių gyvenama žemė
Geografiniai veiksniai
 
     Modernios Lietuvos valstybės teritorija
 Kas gyvena Lietuvoje
Civiliniai veiksniai  Lietuviai
  Lietuvos piliečiai

Laikas

Pasirinkome tik kai kuriuos aspektus, kuriuos ženklas sujungia, paver-
čia homogeniškais ir paslepia pasitelkiant lex parsimoniae principą. Kaip 
pavaizduota schemoje, stabilus ir nekintantis yra tik ženklas arba, tiksliau, 
terminas, reprezentuojantis ir sujungiantis visus įvykius, objektus, faktus 
ir subjektus, kuriuos ženklą vartojantis asmuo jam (savaip interpretuoda-
mas) priskiria. Vienintelė kita į ženklą panaši struktūra yra laikas, kuris 
schemoje pavaizduotas lygiai taip pat kaip ženklas. Dėl tos priežasties šių 
dviejų elementų savybės gali būti painiojamos arba suliejamos. Pavyzdžiui, 
rašydamas Lietuvos istoriją18 Z. Kiaupa (teisingai) pasirinko statišką, vi-
suotinai priimtą Lietuvos ženklą, sutartinai priskirdamas jam šių laikų 
apibrėžimą. Taigi remdamasis kintama laiko struktūra, istorikas praplėtė 
ne ženklą, bet šiuolaikinę sąvoką.

18 K iaupa ,  Z., et al. (eds.), The History of Lithuania before 1795, Vilnius, 2000.
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LIETUVA / LIETUVOS

 Senoji Lietuvos  LDK           I Lietuvos        Šiuolaikinė
 valstybė      ...   Respublika     ...    Lietuvos sąvoka

Aišku, kad santykis tarp tapatybės ir laiko pagrįstas abipuse kaita. Viena 
vertus, šiuolaikinis tapatumo apibrėžimas kilęs iš ankstesniųjų, antra ver-
tus, esamas apibrėžimas performuluoja ir keičia visus kitus. 

Ypač įdomi Simono Daukanto darbų interpretacija šių dienų istoriogra-
fijoje, kuriai itin aktualus sociokultūrinis ir politinis Lietuvos tapatumo 
apibrėžimas: S. Daukantas matomas kaip romantikas, domėjęsis šalies 
praeitimi ir patriotizmu. Kai pirmą kartą skaičiau Būdą senovės lietuvių, 
kalnėnų ir žemaičių19 žinojau, kad tai romantizmo epochos kūrinys, todėl 
labai nustebau beveik neradęs romantizmo bruožų ar domėjimosi tėvyne. 
Priešingai, kūrinyje akivaizdžios natūralaus žmogaus (pranc. l’homme na-
turelle) idėjos, evoliucionistiniai svarstymai, susiję su fosilijų atradimu, ir 
domėjimasis bendra indoeuropietiška Europos gyventojų kilme. Tai reiškia, 
kad užsienietis tą patį kūrinį skaito visai kitaip nei Lietuvos istorikai. Bū-
tent mūsų interesai padaro kūrinį romantiniu, o ne pats kūrinio pobūdis. 
Noras moderniai interpretuoti S. Daukanto Būdą senovės lietuvių, kalnėnų 
ir žemaičių akivaizdus ir XX a. pradžios kūrinio perleidime, pervadinant 
jį į Lietuvių būdas20. Šis modernus aiškinimas sujungė tai, ką pats autorius 
buvo atskyręs: lyginamoji indoeuropietiško konteksto analizė tapo vientiso 
lietuvių tapatumo liudijimu. 

Tautinio tapatumo formavimas 
iškreipiant laiką 

Apibendrindami tapatumą apibrėžėme tai kaip kelių komponentų junginį: 
vardo, jo apibrėžimo ir praeities bei dabarties santykio suvokimo. Vis dėlto, 
kadangi dabartis yra taškas laiko juostoje, ji neturi dimensijų ir neegzis-
tuoja. Panašiai neegzistuoja ir ateitis, nes ji yra protinės veiklos rezultatas. 

19 Dau k a nt a s ,  S. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, Kaunas, 1935.
20 Dau k a nt a s ,  S. Lietuvių būdas, Kaunas, 1935.
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Taigi kitimo elementas gali būti taikomas tik praeičiai, tai yra mūsų at-
minčiai ir laiko sampratai. Tautiniai tapatumai kuriami iškreipiant istorinį 
laiką, o tautinis naratyvas kuriamas interpretuojant kolektyvinę atmintį. 
Visų pirma pažvelkime į juos įrėminančią laiko struktūrą. 

Istorinio laiko iškreipimas

Istorinis laikas yra ne fizinė, o intelektinė, ypač lanksti konstrukcija: jos 
apibrėžimą ir vaizdavimą galima lengvai iškreipti. Tokios deformacijos 
vyksta dėl įvairių priežasčių, viena jų – tapatumo kūrimas. Taigi, kaip ga-
lima iškreipti laiką? 

A. Paprašius šių dienų europietį pavaizduoti laiką, gautume kažką pa-
našaus į tiesinį pavidalą:

O praeityje laikas vaizduotas kaip ratas: 

Kai kurie filosofai pavaizduotų jį kaip nesusijusių taškų seką, kadangi 
laikas – tai nesibaigiančių dabarčių seka:

Mintis vaizduoti laiką kaip tęstinę liniją yra religinės, o konkrečiau – 
krikščioniškos kilmės. Remiantis Karlo Löwitho mintimis galima saky-
ti, kad visa Europos istorija, net ir šių dienų (sąmoningai ar ne), pagrįsta 
krikščioniška laiko samprata21. Viduramžiais bažnyčia suformavo savo mi-
siją vesti žmoniją išsigelbėjimo keliu nuo atsiradimo iki pasaulio pabaigos. 

21 Žr.: L öw it h ,  K. Meaning in History: The Theological Implications of the Philosophy of 
History, Chicago, 1949.



130 Moreno Bonda

Taigi krikščionišku suvokimu laikas vaizduojamas kaip tęstinė linija su 
apibrėžta pradžia ir aiškia pabaiga. 

Remiantis šia tęstine struktūra istorikams buvo labai lengva kurti tau-
tinių istorijų tęstinumą. Kita vertus, regionų praeityje tęstinumo elementai 
buvo gana reti. Jeigu pažvelgtume į Italijos pusiasalio istoriją, nerastume 
institucinio, politinio, religinio, kultūrinio ar teritorinio tęstinumo. Pu-
siasalio istorija – tai tarsi tarpusavyje nesusijusių elementų popuri. Tą patį 
galima pasakyti ir apie Lietuvos istoriją.

Kalbėti apie Italijos istoriją galima tik pritaikius išorinį elementą, t. y. 
tęstinį laiko vaizdavimą. Diskusijos apie Italijos istorijos tęstinumą kilo 
XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje. Jas apibendrina B. Croce’o mintis, kad 
valstybės istorijoje tęstinumo nėra22. Kitais žodžiais tariant, valstybės is-
torija yra ne istorija, o vaizdinio apibūdinimas. Šių laikų Lietuvos isto-
riografai prieštarauja šiam požiūriui. Įdomu tai, kad Z. Kiaupos Lietuvos 
istorija prasideda ne nuo XX a., bet nuo priešistorės. Aprašyti daugybę 
kultūrų, valstybių, skirtingų politinių ir teisinių struktūrų viename tome 
įmanoma tik dėl pritaikytos tęstinio laiko struktūros. Modernus tapatumo 
apibrėžimas neturi politinio aspekto kaip A. Šapokos laiku, XX a. pirmo-
joje pusėje. 

B. Kuriant tapatumą laikas gali būti iškraipomas dar radikaliau, pri-
skiriant įvykiui, sąvokai ar objektui jo pradžią. Tai yra, kalbant Marko 
Bloko žodžiais, pasiduoti kilmės demonams23. Taip nutinka naudojant, pa-
vyzdžiui, autochtoniškumo terminą. 

Dauguma tapatumų remiasi būtent tokia laiko deformacija. Pavyzdžiui, 
Skandinavijos samių tapatumas grindžiamas autochtoniškumo idėja. Kita 
vertus, nors samiai į savo gyvenamas žemes atvyko prieš 10 000 metų, pa-

22 Žr.: Croce ,  B. Recenti controversie intorno all’unità della storia d’Italia. In La storia 
come pensiero e come azione, Bari, 1978, p. 303–314.

23 Žr.: B lock ,  M. Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, 1949.
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mirštama, kad jie kontaktavo su komsos ir fonsos kultūromis. Taip pat pa-
mirštama, kad samių kultūra ir tapatumas yra ir kitų tapatybių bei kultūrų 
mišinys. Daugybė skolinių kalboje rodo, kad samiams didelę įtaką turėjo 
ir baltiškosios kultūros. Taigi samių tapatumas paremtas laiko iškreipimu. 
Toks laiko vaizdavimas, būdingas XIX a. istorikams, ir autochtoniškumo 
samprata netaikomi šių dienų Lietuvos istorikų darbuose dėl paprastos 
priežasties: pati idėja yra per daug statiška ir neleistų iš naujo apibrėžti 
tapatumo. 

C. Dar kitas laiko iškraipymo būdas susijęs su akademine istorine 
atmintimi. Šia deformacija remiasi akademinė, o iš to kylanti ir tautinė, 
atmintis. Skirdami daugiau dėmesio tam tikram laikotarpiui (fiziškai pa-
likdami jam daugiau vietos knygose ar bibliotekose) parodome, jog kai 
kurie to laikotarpio bruožai yra būdingi šių dienų kultūrai ir yra esamo 
tapatumo atspirtis. Pavyzdžiui, Lietuvoje ypač daug dėmesio skiriama 
LDK periodui, kuris nesusijęs su šių dienų Lietuvos Respublika: politiniai 
perėjimai buvo revoliuciniai, o ne evoliuciniai; nėra teisės, kalbos, religijos 
ar teritorijos tęstinumo. Jį galime vaizduoti taip:

160 000 pr. Kr.  10 000 pr. Kr.     500   1230–1240
10 000 pr. Kr.  500      1230–1240  1795

Istoriografinis ir absoliutus laikas juda skirtingais greičiais. Absoliutų 
laiką galime apibrėžti kaip pastovų ir vientisą, tačiau, kai istoriją saugo-
me raštuose, jos mokome ar ją matome istoriniuose paminkluose plačiąja 
prasme, artėjant link šių dienų istorinis laikas ima judėti vis lėčiau. Api-
bendrintai galima sakyti, kad tam tikros šalies istorijos knygoje viename 
skyriuje aptariama priešistorė iki paskutiniojo ledynmečio (apytiksliai – 150 
tūkstančių metų), kitame pasakojama apie įvykius nuo neolito iki geležies 
amžiaus (10 tūkstančių metų), dar kitame aprašomas valstybės kūrima-
sis (1000 metų), toliau aptariami ankstyvieji naujieji laikai (400 metų), o 
paskutiniajame skyriuje rašoma apie naujausių laikų istoriją (100 metų). 
Taip mokoma: a) pajusti istorinio laiko sulėtėjimą (tarsi sakant, kad dabar 
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nutinka daugiau dalykų nei praeityje); b) naudoti paskutiniųjų trijų skyrių 
suformuotą vaizdinį (1500 metų) apibrėžiant visos knygos vienybę; c) pra-
eities atmintį pakeisti dabarties vaizdavimu.

D. Tai, kad tam tikrai erdvei ar laikui skiriama daugiau dėmesio, reiš-
kia, jog į grafinį laiko vaizdavimą turime įvesti dar vieną ašį Y. Šia ašimi 
vaizduojami egzistuojantys šaltiniai ar informacija apie tam tikrą laikotar-
pį: kiek apie jį kalbama, kiek jį norima išsaugoti atmintyje ir kiek apie jį 
rašo istorikai. Kadangi ašies amplitudę apibrėžia ne tik šaltinių kiekis, bet 
ir mūsų sprendimai, apibrėžimai ir domėjimasis, tapatumo–laiko–atmin-
ties santykis galėtų būti vaizduojamas taip:

Y ašis rodo domėjimąsi, žinojimą, tam tikram laikotarpiui skiriamą 
vietą istorijos mokyme, o X ašis ir toliau rodo iškreiptą laiką, kaip buvo 
aprašyta punkte C. Kalbant apie šių dienų Lietuvos istoriografiją ir kolek-
tyvinę atmintį (kuri yra tokia pati), daug daugiau dėmesio skiriama LDK 
ir modernios Lietuvos laikotarpiams. Akivaizdu, kad šis dvejopas laiko ir 
istorinės atminties iškreipimas veikia ženklo Lietuva apibrėžtį, kuris tokiu 
būdu labai priartėja prie sąvokos Antroji Lietuvos Respublika. Ženklas, teo-
riškai perteikęs vientisumą, diachroniniame procese tampa momentinio 
arba sinchroninio vaizdinio apibrėžimu.

Teigiama ir neigiama atmintis 

Teigiama atmintis mūsų tapatybės neapibrėžia. Ją apibrėžia ribos tarp tei-
giamos ir neigiamos atminties. Neigiama atmintis atsiskleidžia per nuty-
lėjimus ar negatyvius atsiminimus. Teiginys, kad tapatybė yra riba tarp 
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neigiamos ir teigiamos atminties, reiškia, jog visų pirma apibrėžiame, kas 
nesame, o ne kas esame. Tapatumas egzistuoja tik priešinant jį kitoniš-
kumui. Būtent šią E. Levino sukurtą kitoniškumo sąvoką reikėtų tirti at-
minties, naratyvų ir tapatybių tyrinėtojams. Prieš imantis tyrinėti, kaip 
kuriamas tapatumo naratyvas, reikėtų išsiaiškinti, kaip suprantame kito-
niškumą. Ir kitoniškumas, ir savęs suvokimas kuriami remiantis oficialiais 
ar akademiškais apibrėžimais, žmonės, net ir išlaikę atsiminimus, negali jų 
interpretuoti. Pavyzdžiui, Lecho, Bohemo ir Ruso legenda išlaikė slaviškų 
tautų vienybės atmintį, tačiau apibrėžta ir įvardyta ji buvo tik atliekant 
mokslinius tyrimus. Būtent akademikai šiai atminčiai suteikė tapatybę.

Apibendrinant dera pridurti, kad šiuolaikinėje Lietuvos istoriografijo-
je atsisakyta senųjų etninių, teritorinių ar politinių tapatumo apibrėžčių. 
Beveik visi posovietiniai Lietuvos istorikų darbai remiasi kultūriniu lietu-
viškumo apibrėžimu. Tokį perėjimą paskatino lankstesnio įrankio, kuris 
galėtų apibūdinti tapatumą, poreikis. Tapatumas nėra duotybė, jis nuolatos 
kuriamas ir perkuriamas. Jo, kaip nuolatinės apibrėžimų sekos egzistavi-
mui, įtvirtinimui ir pasitelkta lanksti kultūros sąvoka. 

III. Vienybės konstravimą veikiantys 
kognityvūs procesai 

Kaip jau aptarta dviejuose ankstesniuose poskyriuose, atrodo akivaizdu, 
kad vienybės problema nacionalinėje istorijoje neturėtų būti analizuojama 
kaip savarankiškas fenomenas, o veikiau – kaip rezultatas proceso, kurio 
metu, manipuliuojant laiko ir erdvės vaizdiniais, kuriama vientisumo idė-
ja. Šiame poskyryje, nagrinėdami Lietuvos istoriografiją, pabandysime api-
brėžti, kaip minėtas manipuliacijų procesas gali būti įgyvendinamas, t. y. 
pažvelgsime, kaip lietuviškoji istoriografija atspindi kognityvius procesus, 
susijusius su vieningo nacionalinės istorijos naratyvo kūrimu. 

Naratyvas gali būti suprantamas kaip kalbos ženklo kūrimas24, kuriuo 
siekiama apibrėžti, suformuluoti ir perduoti signifikatą (reikšmę) pasitel-

24 C oser iu ,  E. Lezioni di linguistica generale, Torino, 1976.
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kus signifikantą.25 Naratyvą, atsisakant Ferdinando de Sosiūro terminijos, 
galima būtų apibrėžti ir kaip kalbinę intelektinės veiklos suformuotų noe-
tinių aktų išraišką.26 Toks natūralus protinės veiklos konstruktas visų pir-
ma būtinas memorializacijos procesams.27Antra, jis svarbus ir perduodant 
sukauptas žinias, pavyzdžiui, norint informuoti, įtikinti, mokyti, šviesti, 
reaguoti etc.28 Kognityvūs procesai, kurie suvokimą paverčia atmintimi, 
o šią – žiniomis, ypač akivaizdūs kuriant nacionalinę praeitį, atspindimą 
akademinėje istoriografijoje (dar vadinamą atminties politika).29 Istorikų 
parengtos nacionalinės istorijos yra sąmoningų ir apgalvotų intelektinių 
aktų raiška, apibendrinanti ir formuojanti ilgalaikės atminties kūrimą ir 
sklaidą.30 Taigi šio tyrimo objektu pasirinkta šiuolaikinė lietuviškoji isto-
riografija, suvokiama kaip aptartų kognityvių procesų atspindys. 

Siekiant apibrėžti ir ištirti ryšį tarp suvokimo, atminties ir istorijos ra-
šymo kaip kalbinės išraiškos, visų pirma laikomasi nuostatos, kad atmin-
tis ir istorija – susijusios, bet skirtingos, praeities reprezentacijos; istorija 
tampa sąmoningu atminties pasirinkimu. Antra, remiantis Hanso Georgo 
Gadamerio idėjomis manoma, jog kalba nėra tik minties priemonė, bet 
ir jos supratimo terpė.31 Bandoma suvokti, kaip sąmonė, nuolatinė žinių 
forma, virsta kalba (diskrečiąja forma). Kognityvius procesus stipriai vei-
kia kalbinės struktūros, įrėminančios noetinius proto veiksmus (realybės 
sampratą), taigi kalbinė atminties raiška yra veiksmas, kurio metu sąmonė 
virsta kalba, o ne proceso rezultatas. Šiuolaikinės istoriografijos analizės 
pavyzdžiu teigiame, kad vieningos (tęstinės) Lietuvos istorijos idėja kyla 
iš tam tikro kalbinio minties įrėminimo ir, kai kuriais atvejais, sąmonin-

25 De Sau ssu re ,  F. Corso di linguistica generale, Roma-Bari, 2009. 
26 Ba mberg ,  M. Considering counter narratives. In Ba mberg ,  M. and A nd rews ,  M. 

(eds.) Considering Counter Narratives: Narrating, Resisting, Making Sense, Amsterdam, 
2004, p. 351–371. Plg.: Br u ner, J. S. Life as narrative, Social Research 43, 1987, p. 11–32.

27 Bergson,  H. Materia e memoria, Roma-Bari, 2009. 
28 Ferg u son,  A. Language, Meaning, Context, and Functional Communication, Aphasi-

ology 24 (4), 2010, p. 480–96.
29 Trumpus, bet aiškius šių terminų apibrėžimus, ypač skirtumą tarp policy of memory ir 

politics of memory aprašo Jonut y tė ,  J. Philosophy of history, Vilnius, 2013, p. 26–27.
30 Nor a ,  P. Présent, nation, mémoire, Paris, 2011.
31 G ad a mer,  H.-G. Truth and method, New York, 1982.
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go kalbos modeliavimo, kurį pasitelkus nacionalinė istorija formuluojama, 
tyrinėjama ir pasakojama, tai yra parodome, jog kalbinės išraiškos būdu 
ypač dažnai pasitelkiami daugiareikšmiai ženklai, kuriais kuriamas diach-
roninis erdvės ir laiko tęstinumas politinėje istorijoje.

Siekdami patvirtinti įvardytus teiginius, šiame poskyryje išsikėlėme 
keletą uždavinių. Pirma, apžvelgti Henrio Bergsono sąveikos tarp suprati-
mo, mąstymo ir atminties modelį, taikomą istoriografijos analizei. Antra, 
svarbu nustatyti kalbos įtaką kognityviems procesams, kurie atsiranda 
bandant formuoti sąmoningą atmintį, t. y. proto veikla formuoti žinias.32 
Trečia, suprasti, kaip šie lingvistiškai sukonstruoti vaizdiniai naudojami 
pasakojant, informuojant ar šviečiant. Ketvirta, teorines prielaidas pagrįsti 
nagrinėjant vieningos Lietuvos istorijos sąvoką. Įvairių šiuolaikinių moks-
linių tekstų retorinėse konstrukcijose bus ieškoma įrėminančių kognityvių 
struktūrų pėdsakų (H. G. Gadamerio įvardijamų kaip prejudices, M. Hei-
deggerio – fore-structures).33 

Šiame poskyryje pristatomą tyrimą galima skirti į dvi dalis. Pirmojoje 
kognityviu požiūriu aptariamas santykis tarp sąmonės, atminties ir isto-
rijos rašymo. Ši diskusija padės suformuoti istorinių naratyvų tyrimo me-
todą, apimantį skirtingų disciplinų (ypač kognityvios retorikos) požiūrius 
ir atspindintį humanitarinių mokslų įvairovę istorijos disciplinoje.34 Toliau 
pristatoma įvairių tekstų analizė, siekiama nustatyti kalbinių-kognityvių 
procesų įtaką istorikų formuojamiems praeities vaizdiniams. 

Ypač svarbu pagrįsti tyrimo objektą ir analizės metodus. Renkantis ty-
rimo objektą norėta, kad pasirinktieji kalbiniai ženklai ir juos generuojan-
tys kognityvūs procesai būtų kuo akivaizdesni. Taigi buvo svarbu išskirti 
rašytinius tekstus, kurių autoriai sąmoningai suvoktų (tam tikru požiūriu) 
šiuos procesus ir siektų perteikti skaitytojui šiek tiek daugiau, nei akivaiz-
džią reikšmę. Kitaip tariant, ieškota tokių tekstų, kurie ne tik informuotų, 
bet ir mokytų skaitytoją suvokti realybę. Šių tikslų siekiama visuose aka-
deminiuose tekstuose: informacija patalpinama į platesnius kognityvius 

32 Bet te l l ,  O. Processi cognitivi, Bologna, 2000. 
33 G ad a mer,  H.-G., min. veik., p. 347.
34 Mor a z é ,  C. La storia e l’unità delle scienze dell’uomo. In: Br audel ,  F. (ed.) Problemi 

di metodo storico, Bari, 1973, p. 512–22.
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rėmus, sumodeliuotus teksto autoriaus.35 Taigi šie svarstymai ir chrono-
loginiai tyrimo rėmai, apibrėžti projekto tikslų, ir paskatino tirti būtent 
akademinius darbus reprezentuojančius, konstruojančius ir pasakojančius 
atminties naratyvus, t. y. šiuolaikinę Lietuvos istoriografiją. Siekiant ištirti 
intelektinius procesus, formuojančius laiko idėją, nagrinėjami tik tie dar-
bai, kuriuose (dėl būdingų temų) autoriai turi lingvistiškai išreikšti laiko 
sąvoką (dažniausiai laikomą svarbiausia kognityvine struktūra). Vienijanti 
pasirinktų naratyvų tema – vieningos Lietuvos istorijos kūrimas. 

Tyrimo metodas grindžiamas teiginiu, kad istoriniai darbai visų pirma 
yra kalbiniai, literatūriniai kūriniai,36 kuriuos galima tirti kaip retorinius 
tekstus. Savo ruožtu retorika suvokiama kaip teksto kūrimo metodas.37 
Kognityviąją samprata, retorinis kūrimas regimas kaip vertimo veiksmas 
tarp dvejų pasaulio vaizdavimo sistemų, sąmonės ir kalbos, o ne formalus 
diskurso konstravimas.38 Taigi antrojoje straipsnio dalyje tyrinėjami teks-
tai suvokiami kaip retoriniai darbai, jiems taikomas hermeneutinis tekstų 
interpretacijos metodas. Kadangi hermeneutinė tekstų analizė yra tarsi at-
virkštinė retorinio teksto konstravimo procedūra, ji ypač tinka nustatant 
procesus, vykstančius kalbinio atminties kūrimo ir rašymo metu.

Į hermeneutinę tekstų interpretaciją nežiūrima iš filologijos perspek-
tyvos ar kaip į instrumentą, padedantį rekonstruoti mens auctoris (kaip 
tai suprato Friedrichas Schleiermacheris ar Wilhelmas Dilthey’us). Sekama 
H. G. Gadamerio, neigusio, kad hermeneutika galima nustatyti originalias 
autoriaus intencijas, požiūriu. Kita vertus, toks metodas gali padėti atpa-
žinti svarbiausias kognityvių procesų struktūras. 

Kognityvūs procesai, santykis tarp atminties ir suvokimo sulaukė dau-
gelio tyrėjų dėmesio. Hermeneutikos, kaip minties dimensijos klausimas, 
taip pat turi ilgas tyrimų tradicijas, pradedant Martino Heideggerio darbais. 
Ypač įdomus yra H. G. Gadamerio požiūris į M. Heideggerio hermeneuti-

35 Žr.: Bet te l l i ,  O., min. veik. Plg.: Z a n long h i ,  G. La psicologia e il teatro nella rifles-
sione gesuitica europea del Cinque-Seicento, Memorandum 4, 2003, p. 61–85, 66.

36 Žr.: R ice ,  D., Schofer,  P. Rhetorical poetics: theory and practice of figural and sym-
bolic reading in modern French literature, Madison, 1983. 

37 R ice ,  D., Schofer,  P. Tropes and Figures: Symbolization and Figuration, Semiotica 35, 
1981, p. 93–124.

38 Ten pat, p. 95.
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ką, pabrėžiant istorinės, kalbinės dimensijos svarbą visų kitų žinių formų 
atžvilgiu. Jo nuomone, humanitarinių mokslų tyrėjų pastangos perimti 
gamtos mokslų tyrimo modelius ir dėmesys intersubjektyviai reikšmės es-
mei yra abejotini.39 Vietoj to H. G. Gadameris humanitariniams mokslams 
siūlo taikyti hermeneutinį požiūrį, tačiau retai šito paisoma. Žvelgiant į 
istoriografiją akivaizdu, kad nacionalinių naratyvų konstrukcijų tyrimai 
dažniausiai nagrinėjami kritinės diskurso analizės ar filologinės tekstų in-
terpretacijos požiūriais. Taigi dialoginei minties dimensijai kaip individu-
alaus hermeneutinio rato daliai neskiriama pakankamai dėmesio, tai yra 
nacionaliniai naratyvai dažniausiai tyrinėjami kaip istoriniai, kultūriniai, 
socialiniai ar politiniai, o ne intelekto, vyksmai.

Minėta situacija būdinga daugumai Lietuvos istoriografijai skirtų darbų, 
arba, kitais žodžiais tariant, Lietuvos istorijos istoriografijai. Sociopoliti-
nė Lietuvos istorikų perspektyva akivaizdi ir terminų lietuvių istorija bei 
Lietuvos istorija vartosenoje.40 Dar prieš A. Šapokos kvietimą rasti lietu-
vius Lietuvos istorijoje 41 Lietuvos istoriografijos tyrimus formavo politinio 
apibrėžtumo42 ir tautinės tapatybės klausimai. Taip pat galima pastebėti, 
kad tapatumo apibrėžimas Lietuvos istoriografijoje reiškė iššluoti visas vo-
kiškas, rusiškas ir lenkiškas šiukšles, tam, kad būtų sukurta tikra lietuviška 
istorija.43

39 G ad a mer,  H.-G., min. veik., žr. antrą dalį: The extension of the question of truth to 
understanding in the human sciences, ir skyrių – Language as the medium of herme-
neutical experience, p. 345–365. Plg.: M. Heideggerio laikinumo samprata, Being and 
Time, Oxford, 1962.   

40 Plg. S e len i s ,  V., Adolfas Šapoka ir nepriklausomos Lietuvos istorijos mokslo progra-
ma: Raskim lietuvius Lietuvos istorijoje, Istorija. Mokslo darbai, 2008, t. 71, p. 13–21. 

41 Ten pat, p. 15.
42 Apie istorines priežastis, kodėl Lietuvos istoriografija yra iš esmės politinė, kalbėta kny-

goje: Bond a ,  M. History of Lithuanian historiography, Vilnius, 2013. Benedetto Croce’as 
Italijos pavyzdžiu labai aiškiai pristato idėją, kad visi istorijos darbai, atspindintys vals-
tybės įvaizdį, yra ir politinės istorijos: Prieš 1860, /…/ Italijos istorijos nėra. /…/ Kalbama 
tik apie politinę istoriją /…/, kadangi, kai nenorima apibrėžti išorinių geografinių ribų, 

„Italija“ (kaip „Prancūzija“, „Anglija“, „Vokietija“ ir t. t.) yra tiesiog politinė sąvoka. Žr.: 
Croce ,  B., min. veik., p. 303–314, 305. 

43 Mat u s a s ,  J. Vytautas Didysis, Židinys, 1930, nr. 9, p. 212. Plg.: S e len i s ,  V., min. veik, 
p. 13.
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Tikriausiai būtent noras reaguoti į šį metodologiškai klaidingą, tačiau 
itin paplitusį požiūrį į tautinę praeitį, keliantį tikslą dar prieš istorinės pro-
blemos suformulavimą, paskatino Alfredą Bumblauską sukurti baltofilijos 
terminą, pasiūlyti naują Lietuvos istorijos skirstymą ir atrasti kitokius Lie-
tuvos istoriografijos tyrimo metodus.44 Kita vertus, nors A. Bumblauskas 
ir siekia taikyti poliparadigminį požiūrį45, jo darbuose iš esmės naudojami 
du tyrimo metodai: filologinė teksto analizė ir sociopolitinis autorių ir jų 
darbų kontekstualizavimas. Ir mažai dėmesio skiriama tekstams kaip ko-
gnityviems ir komunikaciniams aktams. 

O Egidijaus Aleksandravičiaus ir Antano Kulakausko darbuose į isto-
riografiją žiūrima kaip į naratyvo formą.46 Naratyvas suprantamas kaip 
komunikacijos aktas, sąlygojamas istorinio, epistemologinio ir politinio 
kontekstų. Jų darbuose istorikai pristatomi ir aptariami tik kaip savojo 
laiko asmenybės. Pavyzdžiui, toks požiūris atsispindi tyrime apie Adomo 
Mickevičiaus tapatybę lietuviškoje istoriografijoje47, nors pats darbas rašo-
mas politinės istoriografijos tyrimų rėmuose. 

Kognityvus, komunikacinis aktas, ypač svarbus istorijos rašymo proce-
se, visų pirma yra asmeninė ir individuali hermeneutinė praktika. Auto-
rius ir jo in fieri oeuvre yra nuolat siejami komunikacinio akto, vykstan-
čio tarp sąmonės ir atminties. Šie proto procesai veikia istorikus daugiau 
nei istorinis ar socialinis kontekstas: prieš tapdami savojo laiko tarpsnio 
asmenybėmis istorikai visų pirma buvo ir yra savo minčių konstruktai. 
Kognityvūs procesai, svarbūs atminties formavimui, turėtų būti aptarti 
detaliau, tačiau, kaip man žinoma, hermeneutinių Lietuvos istoriografijos 
tyrimų nėra. Daugeliu atvejų, tokie tyrimai galėtų atskleisti išankstinių 
nuostatų (vok. Vorverständnis), formuojančių istorikų realybės vaizdavimą, 

44 Bu mblau sk a s ,  A. Lietuvos istorijos periodizacijos modeliai socialinės istorijos požiū-
riu, Lietuvos istorijos studijos, 2006, t. 17, p. 9–26. Taip pat žr.: Bu mblau sk a s ,  A. ir kt. 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai, Vilnius, 2009.

45 Bu mblau sk a s ,  A. Periodizacijos modeliai..., p. 26. Plg.: Buč ys ,  A., min. veik., p. 18–25. 
46 A lek sa nd r av ič iu s ,  E., Ku la k au sk a s ,  A. Nuo amžių slenksčio: naujausia Lietuvos 

XIX amžiaus istoriografija, Kaunas, 2001; A lek s a nd r av ič iu s ,  E. Praeitis, istorija ir 
istorikai, Vilnius, 2000.

47 A l e k s a n d r a v i č i u s, E., K u l a k a u s k a s, A., min. veik.
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veiksnius.48 Intelektinių veiklų, tarp jų ir istoriografijos, tyrimuose svarbu 
suvokti šių išankstinių prasmių svarbą.

Kognityvūs procesai ir istorijos rašymas

Šio poskyrio įvade minėta, kad naratyvas suprantamas kaip kalbinis kons-
truktas. Konstravimo procesas prasideda noetiniu aktu, kuris racionaliai 
suformuluojamas, įsimenamas ir, paskiausiai, perduodamas. Tokią schemą 
apibrėžė H. Bergsonas, bandydamas pavaizduoti protinę veiklą nuo suvo-
kimo iki veiksmo, perduodamo atmintimi.49

Nors nesiekiame nagrinėti santykio tarp realybės, jos žmogiško suvo-
kimo ir atminties, kaip tai darė prancūzų filosofas savo garsiajame veikale 
Matter and Memory, ypač svarbu pavaizduoti vertimo procesą, sąmonės 
aktą paverčiantį kalbine žinute, pavyzdžiui, parašytu istoriniu tekstu. Taigi 
mūsų tyrimo tikslams galima pritaikyti H. Bergsono kūgio schemą, vaiz-
duojančią santykį tarp suvokimo ir atminties. Ypač įdomu, kaip H. Berg-
sonas apibrėžia atminties svarbą ir veiklą bei nuolatinį judėjimą sąmonėje 
nuo suvokimo iki atminties. Kalbėdamas apie atmintį H. Bergsonas išskiria 
tarpusavy susijusius grynąją atmintį, atminties vaizdinį ir suvokimą. Suvo-
kimas niekada nėra tik kontaktas tarp proto ir objekto: jis pilnas prasmes 
kuriančių atminties vaizdinių.50 Kitais žodžiais tariant, šie vaizdiniai yra 
sąmoningi, naudojami naujam suvokimui suprasti lyginant (ar rėminant) 
jį su senuoju (ar senąjį). 

Mūsų tikslams taip pat svarbūs H. Bergsono nuolatinio judėjimo api-
brėžimas ir atrankos samprata, t. y. proto elgsenos, veikiančios metaforinį 
praeities vaizdavimą rašytiniuose tekstuose.51 Nuolatinį judėjimą H. Berg-
sonas pateikia kaip sąvoką, kad tarp veiksmo ir grynosios atminties projek-
cijų visuomet vyksta judėjimas. Bendra mintis nuolat keliauja tarp viršūnės 
ir pagrindo. Būtent viršūnėje ji įgyja aiškiai apibrėžtą formą, t. y. fizinę 

48 Žr. H. G. Gadamerio išankstinių nuostatų apibrėžimą. G ad a mer,  H.-G.,  min. veik., 
p. 235–244. 

49 Bergson,  H. Materia e memoria: saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito, Bari, 
2009.

50 Bergson,  H., min. veik., p. 142.
51 Ten pat, p. 148–151.
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ar žodinę raišką. Atitinkamai žodis (tekstas) yra išgrynintas šio judėjimo 
rezultatas duotuoju momentu. 

H. Bergsono atrankos samprata pateikiama šioje citatoje: 
Kūnas, visuomet linkęs į veiksmą, turi esminę ribojimo funkciją, vyks-

tančią veiksmo, sielos gyvavimo, labui. Jis /kūnas/ yra atrankos įrankis /.../. 
O kaip dėl atminties? Kūno funkcija yra ne kaupti atsiminimus, bet tiesiog 
parinkti /.../ tinkamus. Tokia /.../ atranka /.../ yra švelnesnė, kadangi remiasi 
individualia patirtimi /.../; taigi vaizduotei garantuojama tam tikra laisvė.52

Akivaizdu, kad H. Bergsonas supranta vaizduotę kaip savotiškas proto 
pasirinktinai naudojamas schemas (laiko, erdvės, prasmių, atsiminimų) 
įrėminant ir formuojant suvokimą. Šia prasme sąvoka sutampa su Vorvers-
tändnis (liet. išankstinės nuostatos) idėja, kurią H. G. Gadameris apibrėžia 
kaip natūralų ir neišvengtiną supratimą, esantį dar prieš suvokimą. 

Savo ruožtu H. G. Gadameris mato išankstines nuostatas kaip natūralią 
minties tendenciją, kuri, bandydama kažką žinoti, priskiria tam žinojimui 
išankstines prasmes. Toks asmeninis prasmės priskyrimas (vok. Weltan-
sicht) yra kognityvių procesų pagrindas, nes nuovoka sąmoningai įgyja 
kiekvieną suvokimą, kai tik jis įrėminamas į išankstinių žinių schemą.53 
Pasak H. G. Gadamerio (ir H. Bergsono), žinojimas yra nuolatinės sąveikos 
procesas su jau turimomis rėminančiomis struktūromis ir atmintimi. Tiek 
H. Bergsonas, tiek H. G. Gadameris pabrėžia faktą, kad mūsų sąmonė yra 
veikiama istorijos.54

Ši idėja nėra nauja, ją galima aptikti M. Heideggerio išankstinio projek-
to (angl. fore-project) ir išankstinių prasmių (angl. fore-meanings) aiškini-
muose. Siekdamas pritaikyti praktiškai H. G. Gadameris ją aiškiai perteikė 
interpretuodamas M. Heideggerio hermeneutinį ratą, kuriame slepiasi tei-
giama pirmapradžio žinojimo galimybė. Tam, kad įsitikintume, mes tikrai 
remiamės šia galimybe, kai savo interpretacijoje suprantame, kad pirma, 
paskutinė ir nuolatinė užduotis – niekada neleisti fantazijoms ar popu-
liariosioms koncepcijoms pateikti mūsų išankstinius turėjimus, įžvalgas, 

52 Ten pat, p. 152.
53 G ad a mer,  H.-G.,  min. veik., p. 235.
54 Ten pat.
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sampratas, bet bandyti apsaugoti mokslinę giją patiems, išsiaiškinant šias 
išankstines struktūras per pačius daiktus. 55 

H. G. Gadameris pažymi, kad M. Heideggerio hermeneutinio mąstymo 
esmė yra ne tiek įrodyti, kad ratas yra, kiek parodyti, kad šis ratas turi on-
tologiškai teigiamą reikšmę.56 Tiriant bent kokią proto veiklos raišką būtina 
atsižvelgti į šios nepastebimos minties elgsenos 57 įtaką ir apraišką tyrimo 
objektui, tokiam pat svarbiam kaip ir analizuojama tema. 

Galima būtų pridurti, kad, žvelgiant iš istorijos rašymo perspektyvos, 
ši elgsena ir struktūros nenuginčijamai tampa ženklu, t. y. rašytais ar iš-
tartais hermeneutinio rato posakiais. Perfrazuojant Th. S. Elioto žodžius 
galima teigti, kad istorikai dažnai ieško tyrimų ir darbų beasmeniškumo. 
Tačiau būtent dėl to, kad laiko save tarpininkais, o ne asmenybėmis, jie 
kuria ženklus (tekstus), deformuotus interpretaciją veikiančių mechaniz-
mų. Taigi rašytiniai istoriniai tekstai visuomet yra tarpininko (istoriko 
proto) atlikto vertimo proceso rezultatas, kuriame įspūdžiai ir patirtys 
siejasi ypatingais ir netikėtais būdais.58 Kalbant apie nacionalinius nara-
tyvus tai reiškia, kad kiekviena pastanga formuluoti, perteikti ir suprasti 
praeitį yra veikiama daugelio išankstinių nuostatų, formuojančių (nes yra 
įtrauktos į...) tekstus ir skatinančių skaitytojus jas perimti, šitaip bandant 
įrėminti individo realybės suvokimą.59 Be to, tai reiškia, kad, bandant api-
brėžti tam tikros istoriografinės tradicijos ypatybes, šios minties elgsenos 
(įrėminančios struktūros) turi būti tyrinėjamos kartu su pačia tema, nes 
yra lygiavertės. 

Tyrinėdami istoriografiją kaip sąmonės išraišką turėtume taikyti šiuos 
kognityvius procesus. Pirma, galima glaustai apibūdinti istorikų sampra-
tos virsmo tekstu procesus. Antra, galima tyrinėti Lietuvos istoriografiją, 
bandant individualizuoti schemas ir apibūdinti, kaip jos veikia ir formuoja 
perduodamą informaciją. 

55 Heideg ger,  M. Being and Time, Oxford, 1983, p. 153. Plg.: G ad a mer,  H.-G.,  min. 
veik., p. 235–38.

56 G ad a mer,  H.-G.,  min. veik., p. 236.
57 Ten pat.
58 E l iot ,  T. S. Selected Prose, London, 1987, p. 42.
59 Plg:. Bergson,  H., min. veik., p. 65–66.
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H. Bergsono teigimu, (istorinės) minties konstravimo procesas prasi-
deda realybės suvokimu ir baigiasi suprantamu simboliu, kuris gali būti 
veiksmas ar tekstas. Sutinkant su prancūzų filosofu šį vaizdavimą galima 
aiškinti ir detalizuoti taip: žmogiškasis intelektas yra intuityvus ir neri-
bojamas a priori formų, taigi galintis suvokti visus dinaminius realybės 
procesus. Tačiau, turint galvoje, kad realybė yra neribota ir nedaloma, 
žmogaus sąmonė negali jos atkartoti, tik pavaizduoti. Tokio vaizdavimo 
proceso rezultatas vadinamas nesuformuluota atmintimi (angl. non formu-
lated memory),60 tai yra vaizdinys kuriamas mūsų sąmonėje, kurio dar 
negalime perduoti kitam asmeniui, kadangi jis vis dar yra tęstinė žinių 
forma. Norėdami išsaugoti ar perduoti šias naujai įgytas žinias turime 
jas racionaliai suformuoti, t. y. paversti kalba. Tik tuomet suvokimą ga-
lima perteikti kalba. Akivaizdu, kad pati atmintis nėra grynas realybės 
atspindys – tai sąveikos proceso tarp senos ir naujos informacijos rezulta-
tas. Pastaroji kartais naudojama kaip įrėminanti struktūra, sujungianti ir 
įvardijanti ankstesniąją. 

Nemažai tyrimų rodo, kad svarbiausios yra erdvės ir laiko išankstinio 
formavimo struktūros. Pats teiginys yra akivaizdus ir gausiai ištyrinėtas 
tiek filosofų, tiek istorikų.61 Galima pastebėti, kad tuštumoje, supančioje 
René Descartes’o cogito ergo sum, esamasis veiksmažodžio laikas atsklei-
džia subjekto pozicionavimą laike: esu dabar. Apibrėžiant kognityvius pro-
cesus, susijusius su istorijos rašymu, svarbu skirti patirto ir istorinio laiko 
sąvokas.62 Kadangi protas, kaip jau minėta, negali atkurti patirties, istori-
nis laikas gali būti tik patirto laiko metafora. Būtent šis suformuotas laiko 
vaizdavimas ir yra naudojamas kaip išankstinė nuostata kuriant istorinius 
naratyvus.63 Istorikų laikas yra abstrakti, vienalytė ir nematoma, tačiau 
intelektualiai suformuota struktūra, būtina norint susieti kiekvieną naujos 
informacijos detalę.64 

60 Ten pat, p. 65.
61 Heideg ger,  M., min. veik. Plg.: Mu l ha l l ,  S. Heidegger’s (Re)visionary Moment: Time 

as the Human Horizon, Heidegger and Being and Time, London, 2005, p. 152–80.  
62 Diskusijos apibendrinimą galima rasti: Jonut y tė ,  J., min. veik., p. 1–14.
63 Bergson,  H. Creative Evolution, New York, 1914. 
64 Ten pat, p. 332. Plg.: Jonut y tė ,  J., min. veik., p. 14.
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Akivaizdu, kad piešiama schema siejasi su kognityvios retorikos požiū-
riu. Pasak šios srities tyrėjų Peterio Schoferio ir Donaldo Rice’o, kiekvieno 
teksto retorinė konstrukcija yra ne daugiau nei vertimo procesas.65 Aišku, 
kad tai vertimo procesas, tiksliai sutampantis su etapais, aprašytais perfor-
muluojant H. Bergsono kūgį. P. Schoferis ir D. Rice’as teigia, kad retorika – 
tai vertimo veiksmas tarp dviejų pasaulio vaizdavimo sistemų: sąmonės 
ir kalbos. Vertimas, pačių sistemų labui, neapibrėžtas ir neaiškus: sąmonė 
yra tęstinė žinių forma, o kalba – diskrečioji. Taigi kalba gali pateikti tik 
dalinį sąmonės vaizdavimą. Vis dėlto toks nereguliarus vertimas yra kie-
kvienos kūrybinės minties esmė. Retorika regima kaip kūrimas būtent dėl 
to, kad generuoja nereguliarias semantines opozicijas, galinčias išreikšti ži-
nias, pranokstančias kalbos galimybes. Tropas yra kūrybinės minties esmė, 
galimybė atkurti sąmonės sistemą naudojant kalbą, kuri taip pat apima 
iracionalumo komponentą. 

Sutapimas tarp kognityvių procesų, analizuojančių atmintį (ir kalbą), ir 
retorinio konstravimo praktikos nėra stebinantis. Poskyrio pradžioje tei-
gėme, kad kiekviena naratyvo forma yra kalbinis konstruktas. Remiantis 
retorikos kaip vertimo priemonės samprata galima pridurti, kad kiekviena 
kalbinė išraiška yra retorinis konstravimas. 

Manome, kad teisingai taikoma retorinio konstravimo analizė skirtin-
gų formų naratyvams, atliekantiems komunikacinę funkciją, gali padėti 
atskleisti kai kurias įrėminančias struktūras ar išankstinius nusistatymus. 
Istoriografijoje tokia analizė gali paaiškinti, kaip jie sąveikauja su istorikų 
atmintimi. Analizę reikėtų pradėti nuo išgryninto kognityvaus proceso 
rezultato ir pereiti prie hermeneutinės tekstų analizės. 

Idėja interpretuoti simbolių analizę kaip sąmonėje vykstančių procesų 
apraiškas nėra nauja, ją galima laikyti vienu pagrindinių hermeneutikos 
tikslų. Paulas Ricoeur’as labai aiškiai išdėstė, kaip galima nustatyti kin-
tamų ir subjektyvių kognityvių procesų istoriškumą, tyrinėjant ženklą.66 
Jeigu istorijos rašymo procese įrėminančios struktūros yra būtinos for-
muluojant realybės vaizdavimą (žinutę, istoriją, naratyvą), tuomet visai 
įmanoma, kad šie asmeniniai rėminančių struktūrų suvokimai yra tylo-

65 Žr.: R ice ,  D., Schofer,  P. Rhetorical poetics.
66 Žr.: R icoeu r,  P. Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II, Paris, 1990.
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mis perduodami, atkuriami ir įtraukiami į aiškias kalbines išraiškas, taip 
skatinant skaitytojus perimti minėtas struktūras. 

Taigi mokslininkai, jei ir ne atvirai, neakivaizdžiai, bet sąmoningai 
moko suvokti pasaulį ar formuoti atmintį iš tam tikros perspektyvos. Tai 
visų pirma reiškia, kad perduodamos (mokomos perimti) tam tikros er-
dvės ir laiko kategorijos. 

Apibendrinant galima teigti:
a) Kiekvienas realybės suvokimas visuomet verčiamas atmintimi, o 

vėliau ir išraiška, pasitelkiant įrėminimo, nuolat sąveikaujančio su 
atmintimi, procesą; 

b) Įrėminimo pasirinkimas kyla iš nuolatinio proto judėjimo tarp 
jau įgytų įrėminančių struktūrų (atminties, išankstinių nusista-
tymų, Vorverständnis ar išankstinių sąvokų) ir dabarties; 

c) Istoriografija – komunikacijos aktas, lingvistiškai formuluojantis 
kiekvieno noetinio veiksmo vertimą į žinias ir siekiantis šviesti ar 
pasakoti – yra viena iš kognityvių procesų apraiškų, verta toles-
nių tyrimų. 

d) Gali būti, kad prote įsitvirtinusios įrėminančios struktūros yra iš-
saugomos tam, kad, naudojant lingvistines struktūras, būtų sklei-
džiamos, iliustruojamos ir šviestų. Lingvistinėms struktūroms 
būdingi sąmoningi elementai, t. y. nutylėjimai, kurie ir sudaro 
retorinio teksto konstravimo esmę. Šie nutylėjimai ypač svarbūs 
(retoriniuose) tropuose. 

Laiko rėminimo struktūra posovietinėje 
Lietuvos istoriografijoje

Kalbant apie tylųjį mokymą dera pažymėti, jog kartais nutylėjimą lemia 
tam tikros aplinkybės, pavyzdžiui, valstybinė cenzūra. Kita vertus, regisi, 
kad cenzūra kaip tik skatina autoriaus supratimą apie paslėptų prasmių 
perdavimo būtinybę. Šią idėją, kalbėdamas apie Baltijos valstybes aiškiai 
išdėstė Raimondas Briedis: 

Cenzorius, kuris, manoma, supranta tik tiesiogines žodžių reikšmes, tam-
pa trečiuoju kūrybiniu partneriu autoriaus ir skaitytojo bendravimo santy-
kiuose. Autorius kuria tekstą dviem tikslinėms auditorijoms – skaitytojui ir 
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cenzoriui. Cenzorius tampa stebėtoju, o tekstą metaforiškai galima suvokti 
kaip foninį triukšmą, kuris turi perduoti paslėptas prasmes.67

Atitinkamai svarbus ir skirtumas tarp to, kas nutylėjimu perduodama, 
esant cenzūrai ir ją panaikinus. Sovietmečiu nutylėjimai komunikacijos 
aktuose perduodavo žinias. Anneli Mihkelev teigia:

Viena svarbių šio laikotarpio /sovietmečio/ poetinės kalbos technikų buvo 
daugybinių pauzių taikymas. Poetai kalbėjo /.../ per tylą. /.../ Sovietų laikais 
autoriai užpildydavo tokias pauzes socialinėmis ir politinėmis žinutėmis.68 

Galima pridurti, kad ne tik poetai buvo priversti bendrauti tyla, kie-
kvienas intelektualas daugiau ar mažiau naudojosi šia strategija.

Šiais laikais – atvirkščiai, kadangi slėpti ar maskuoti žinių nėra būtiny-
bės, ir prasmingos pauzės ar tyla naudojamos norint atvaizduoti sąmonės 
sistemą lingvistine išraiška, turinčia ne informacinį, bet „edukacinį kompo-
nentą“, minėtas rėminančias struktūras, ir, istoriografijos atžvilgiu, erdvės ir 
laiko sąvokas.69 Diskusijos apie laiko sampratą, ypač populiarios pirmojoje 
XX a. pusėje, nėra tokios aktualios šiais laikais. Vis dėlto mokslininkai ty-
lomis apibrėžia istorinį laiką, ypač kai diskutuojamos tam tikros politinės 
sąvokos. Tai akivaizdu žvelgiant į implikuojamus ir dažnai neįvardijamus 
chronologinius tam tikrų fenomenų ir tyrimų ribų apibrėžimus. 

Kaip pavyzdį galime paanalizuoti vienos iš VDU tyrėjų organizuo-
tos konferencijos pavadinimą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų 
vienuolijos: istorija ir dabartis. Pavadinime, gali būti, kad nesąmoningai, 
pavartota retorinė figūra – zeugma, kai vienas žodis naudojamas dviem 
sakinio dalims sujungti, nors gramatiškai ir logiškai siejasi tik su viena. 
Dviejų terminų istorija ir dabartis sąsaja su teisine politine struktūra, kuri 
nebeegzistuoja (LDK), gali būti laikoma zeugma. LDK logiškai siejasi su 
istorija, o terminas dabartis skatina skaitytoją surasti trūkstamą sąsają. 

67 Br ied i s ,  R. Censorship and the Aesopic Language: An Analysis of Censorship Docu-
ments (1940–1980)’. In Ba l iut y tė ,  E. i r  k t ., Baltic Memory, Vilnius, 2011, p. 15–24, 18.

68 M i h kele v,  A. Secret Innovations in Estonian Poetry after the 1960s. In Ba l iut y tė ,  E. 
i r  k t ., min. veik., p. 135–144, 139.

69 R ice ,  D., Schofer,  P. Tropes and Figures, p. 93–124.
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Taip (sąmoningai, ar ne) skaitytojas visų pirma suvokia laiką kaip tęstinį 
susijusių įvykių ir egzistavimo procesą. Antra, remiantis šia laiko sampra-
ta70 tęstinumas ir vienybė priskiriami teisinėms politinėms struktūroms, 
nepaisant to, kad politiniu, teritoriniu, kultūriniu ar įstatyminiu požiūriu 
jos nėra pastovios. Kitaip tariant, skaitytojas mokomas priimti performu-
luotą laiko apibrėžtį, kai kalbama apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės ir šiuolaikinės Lietuvos Respublikos santykį. Savo ruožtu galima teigti, 
kad ir patys autoriai buvo išmokyti perimti tokį požiūrį, kuris veikia kaip 
išankstinė nuostata (angl. prejudice) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
ir šiuolaikinės Lietuvos Respublikos, dviejų politinių struktūrų, santykių 
tyrimuose ar aprašymuose.

Įsivaizduojamos bendruomenės71 vienybės ir tęstinumo istorijoje proble-
ma aktuali kiekvienam istorikui.72 Vienybę šios idėjos šalininkai suvokia 
kaip tam tikrą funkcionuojančios politinės struktūros istorijos tąsą. Būtent 
vienybė sieja esamą politinę struktūrą su daugeliu kitų praeities politinių, 
etninių, administracinių ar kultūrinių struktūrų. Taip formuojamas tam ti-
kras istorinis kelias, kuris pagrindžia esamą dabarties situaciją. Kai kuriose 
šalyse (Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje) vienybės idėjos šalininkai pagrindė 
(ir vis dar grindžia) nacionalinės istorijos vientisumą geografiškai apibrėž-
dami politinį objektą.73 Pavyzdžiui, istorikų darbų įvaduose Italijos terminas 
visuomet taikytas išskirtinai Italijos pusiasaliui, taip priskiriant ir priešisto-
rinių laikų įvykius. Kita vertus, šių Italijos istorijų dėstyme terminas Italija 
apibrėžia ir naujųjų laikų Italijos karalystę ar Italijos Respubliką. Taip Italijos 
pusiasalio senovės istorija bendru sutarimu transformavosi į šiuolaikinės po-
litinės struktūros istoriją, ar vorgeschichte.74 Kitaip tariant, erdvės kaip vien-
tiso geografinio rėmo suvokimas leido sukurti ir vieningą istorinį laiką. 

70 Ši sąvoka nėra vienintelė ar dominuojanti. Plg.: Bace v ič iūtė .  D. Laiko sampratos tran-
sformacija šiuolaikinėje filosofijoje: E. Husserlis ir E. Levinas. (Daktaro disertacija, ap-
ginta Vytauto Didžiojo universitete), Kaunas, 2005.

71 Bened ic t ,  A. R. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism, London, 1986. Plg.: Ti r ya k ia n,  E. A. (ed.) Imagined Communities in the 
21st Century, Thousand Oaks, 2011. 

72 Croce ,  B., min. veik., p. 303–314.
73 Žr., pavyzdžiui, C olpio,  A . , min. veik.  
74 Croce ,  B., min. veik., p. 305.
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Daugelio Rytų Europos šalių istoriografijose, priešingai, geografinė 
erdvė (ar teritorija) retai įrėmina politines istorijas. Kultūrinei, istorinei, 
etninei ar politinei erdvei įrėminti dažniausiai taikoma laiko tęstinumo 
sąvoka. Kaip jau aptarta skyriaus pradžioje, šiame regione teritorijos kaip 
geografinio koncepto idėja negali būti lengvai pritaikoma nei apibrėžiant 
įsivaizduojamų bendruomenių ribas, nei formuojant politinių istorijų tąsą. 
Antra vertus, kultūriškai, ekonomiškai, tautiškai ar lingvistiškai75 skirtin-
gas bendruomenes individualizuoti (pačiais bendriausiais bruožais) įma-
noma visų pirma dėl gamtinių teritorijų ypatumų (pvz., kalnų, dykumų)76 
ar klimato įtakos.77 Lietuvos istoriografijoje būta bandymų remtis upių, ir 
ypač miškų, ribomis apibrėžiant kultūrinę, politinę Lietuvą,78 tačiau, su-

75 Teorija, kad geografinė izoliacija veikia kalbų vystymąsi ir skirtumus, ypač populiari. 
Plg.: Ba rbi na ,  G., Geografia delle lingue: lingue, etnie e nazioni nel mondo contempo-
raneo, Roma, 2005.

76 Massimo Firpo, Turino unviversiteto profesorius, pirmasis atkreipė dėmesį į teritorijos 
ypatumų poveikį intelektinio ir materialiojo gyvenimo panašumams ir skirtumams 
bendruomenėse, gyvenusiose skirtinguose kalno šlaituose, kalno viršūnėje ir slėnyje, 
nepaisant to, kad šlaitai priklausė skirtingoms šalims ir istoriškai skirtingiems regio-
nams. Jau skyriaus pradžioje užsiminta, kad taip pat svarbi, apibrėžiant kultūrines, eko-
nomines ir intelektines ribas, yra miesto ir ne miesto opozicija: daug daugiau panašumų 
randama tarp dviejų miestų gyvenimo skirtingose šalyse nei tarp miesto ir kaimo toje 
pačioje. Apie miesto ir civilizacijos sąsajas žr.: Cr acco Rug g ia n i ,  L. La città imperia-
le. In Storia di Roma, vol. 4, Torino, 1989, p. 201–266. Cf. Apie miesto-civilizacijos laiko 
tęstinumą žr.: V. Ner i , I marginali nell’occidente tardoantico, Bari, 1998, p. 143–151. Nuo 
antikos laikų geografiniai teritorijos ypatumai, veikiantys bendruomenių atsiskyrimą, 
taikyti pgrindžiant politinius atsiskyrimus: Roma /.../ suteikė Alpėms draudžiamos sie-
nos reikšmę /.../. Matome sąmoningą semantinę šventumo transpoziciją /.../ politine pra-
sme. Giorce l l i  Bers a n i /  S. (ed.) Gli antichi e la montagna, Torino, 2001, p. 12. Plg.: 
Wa l lace-Had r i l l ,  A. Pliny the Elder and Man’s Unnatural History, G&R 37, 1986, 
p. 80–96. Taip pat žr.: Sha ma ,  S. Landscape and Memory, New York, 1995.

77 Klimato ir civilizacijos ryšys svarstytas senesniais laikais, tačiau tam tikrais atžvilgiais 
šia teorija vis dar vadovaujamasi. Žr., pavyzdžiui, teorinius Giu a ,  M. A. svarstymus: 
Contesti ambientali e azione umana nella storiografia di Tacito, Como, 1988, p. 37. Svarią 
diskusiją apie klimato ir istorijos ryšį pateikia Emmanuelis Le Roy L adu r ie : Storia 
e clima, in in Br audel  F. (ed.), min. veik., p. 140–182. Taip pat žr.: Schu l ma n,  E. 
Tree ring and History in the Western United States, Smithsonian Report for 1955, 1956, 
p. 459–473.

78 Br u k a s ,  A. ir kt. (sudarytojai), Radviliškio krašto miškai: Aukštaitijos, Žemaitijos ir 
Žiemgalos sandūros miškų istorija, ūkininkavimas, gamtinės ir socialinės vertybės, 
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vokus pavojų aprėpti ne visą bendruomenę, šio požiūrio atsisakyta. Kai 
gamtiniai faktoriai nėra reikšmingi, erdvės apibrėžimas laiko požiūriu 
konstruojant politines struktūras daug veiksmingesnis.79

Pavyzdžiui, retoriškai terminas Baltijos valstybės yra sinekdocha: trys 
Baltijos valstybės įvardijamos žodžių samplaika, kuri turėtų apimti visas 
valstybes, esančias prie Baltijos jūros krantų. Dalis identifikuojama su vi-
suma. Taigi tokia tyli ir beveik visuotinai priimta sinekdocha skleidžia po-
litinį ar, kaip dabar populiaru sakyti, geopolitinį erdvės apibrėžimą. Toks 
pasakymas taip pat apima ir perduoda laiko sampratą. Terminas Baltijos 
turi daug prasmių, tačiau retai kada naudojamas grynai geografine reikš-
me, dažniausios yra politinės–kalbinės–etninės sąvokos asociacijos.80 Iki 
Pirmojo pasaulinio karo terminas neapėmė teritorijų, priklausančių šių 
dienų Lietuvai, LDK, Abiejų Tautų Respublikai ar Kauno, Vilniaus, Gar-
dino gubernijoms.81 Pavyzdžiui, Edwardas C. Thadenas terminą Baltijos 
taiko išskirtinai Estijai, Livonijai, Kuršui (Kurlandijai) ir Suomijai. Suo-
mija buvo Baltijos valstybė iki 1918.82 Tačiau šių dienų istorikai naudoja 
Baltijos valstybių ar Baltijos šalių terminus net kalbėdami apie Lietuvos 
istoriją, ir tik retais atvejais – apie Suomiją.83 Nors Baltijos valstybių ter-
minas taikomas keturioms šalims prie Baltijos jūros, išsivadavusioms iš 
Rusijos imperijos Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse, šių valstybių istorija 

Kaunas, 2007. Plg.: Sn it k ienė ,  L., B a r a u s k a s, R. (sudarytojai), Lietuvos valstybi-
niai miškai. Gamtai ir žmonėms, Kaunas, 2006.

79 Senuosiuose šaltiniuose pateikiamos automatiškos sąsajos tarp žmonių bendruomenių 
vystymosi ir natūralių gyvenimo sąlygų. Žr.: Giorce l l i  Bers a n i ,  S., min. veik. Taip 
pat žr.: Giorce l l i  Bers a n i ,  S. Gli antichi e la montagna, Aosta, 2001, p. 27–44, 37. 
Kultūrinius, kalbinius ir ekonominius grupės bruožus apibrėžia miesto ir kaimo opozi-
cija. Klimato sąlygos taip pat svarbios tapatumo apibrėžimui. Ten pat, p. 37. Plg:. Gia r-
d i na ,  A. Uomini e spazi aperti. In Gia rd i na A.,  L’Italia romana. Storie di un’identità 
incompiuta, Roma-Bari, 1997, p. 193–232.  

80 Mat t hews ,  W. K. Nationality and Language in the East Baltic Area, American Slavic 
and East European Review 6 (2), 1947, p. 62–78.

81 Žr.: T haden,  E. C. Russification in the Baltic Provinces and Finland, 1855–1914, Prin-
ceton, 1981.

82 Žr.: Maude ,  G. Aspects of the Governing of the Finns, New York, 2010.
83 Žr., pavyzdžiui, Bojt á r,  E. Foreword to the Past: A Cultural History of the Baltic People, 

Budapest and New York, 1999.
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siejama su šiuo terminu net ir kalbant apie tolimą praeitį. Tuo pasako-
ma, kad šių dienų valstybių panašumai atsirado dėl bendro istorinio kelio, 
sukūrusio šiuolaikines politiškai nepriklausomas šalis. Laikas netiesiogiai 
pristatomas kaip besitęsiantis kelias, apibrėžiamas ne ištakų, bet esamos 
situacijos. Kaip bus parodyta, šiuolaikinėje Lietuvos istoriografijoje ši idėja 
įrėmina nacionalinės istorijos sampratą. Toks kognityvus procesas ypač 
akivaizdus nacionalinių istorijų formuluotėse, pvz., tautos šaknų, ištakų ar 
kelio metaforose. 

Kaip pavyzdį tam teiginiui galima patyrinėti Tomo Baranausko darbą 
Lietuvos valstybės ištakos.84 Šio tyrimo pavadinimas gali patraukti dėmesį 
mokslininkų, pripažįstančių B. Croce’o85 ar Marco Blocho École des An-
nales idėjas. Nepaisant to, ar T. Baranauskas pasidavė kilmės demonams86, 
ar ne, įdomu palyginti šią monografiją su jo darbais apie Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės ištakas87 žurnale Voruta ir 1995 m. pasirodžiusiu tyrėjo 
straipsniu Kada susivienijo Lietuva?88 Svyravimai nuo Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštystės, Lietuvos iki Lietuvos valstybės, įvardijant tyrimus apie tą 
patį objektą, atskleidžia paslėptus kognityvius aktus. 

Pirma, Lietuva yra labai daugiareikšmis terminas. Minėtuose darbuo-
se, kaip ir daugybėje kitų istorinių tyrimų, juo įvardijami priešistoriniai 
laikai,89 Pirmoji Lietuvos Valstybė,90 laikotarpis nuo 1795 m. iki 1918 m.,91 

84 Ba r a nau sk a s ,  T. Lietuvos valstybės ištakos, Vilnius, 2000.
85 Turime mintyje vandens kibirų teoriją, suformuluotą Benedetto Croce’o: klaidinga 

manyti, kad tam tikra istorinė situacija turi pradžią ar pabaigą, nuo kurios prasideda 
kitas istorinis laikas. Taip pat pavojinga apibrėžti skirtingus istorijos periodus manant, 
kad vienas pakeičia kitą (pavyzdžiui, teigti, kad viduramžių pabaigoje prasidėjo 
humanistinis periodas). Žr.: Croce ,  B. Teoria e storia della storiografia, Bari, 1920, 
p. 183–204.

86 Esama reikšme kilmė yra aiški pradžia. Net blogiau, pradžia, kurią pakanka paaiškinti. 
Iš čia kyla dviprasmybė. Čia glūdi pavojus. Žr.: B loch,  M. Apologie pour l’histoire ou 
métier d’historien, Paris, p. 6.

87 Ba r a nau sk a s ,  T. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ištakos, Voruta, 1994, nr. 4 (142). 
Žr. antrą ir trečią skyrius: Voruta, 1994, nr. 5 (143); Voruta, 1994, nr. 6 (144).

88 Ba r a nau sk a s ,  T. Kada susivienijo Lietuva? Voruta, 1994, nr. 4 (142).
89 Plg. K iaupa ,  Z., min. veik.
90 Plg. Ba r a nau sk a s ,  T. Lietuvos valstybės ištakos. 
91 Žr., pavyzdžiui: Šapok a ,  A., min. veik. Plg.: Vilniaus generalgubernatorija. In: Tarybų 

Lietuvos enciklopedija, 1988, t. 4.
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Pirmoji Lietuvos Respublika, Lietuvos TSR ar Antroji Lietuvos Respublika. 
Terminas daugiaprasmis, nes šias laikais naudojamas tuo pat metu įvardyti 
valstybei (Lietuvos valstybei, kad ir kokia ji buvo ar yra), teritorijai (pri-
klausančiai Lietuvai), ir, įdomiausia, patiems lietuviams. Tokias prasmes 
iliustruoja sinoniminė įvardijimų lietuvių žemė, lietuviai ir Lietuva varto-
sena, pristatant senuosius tekstus.92 Taip pat iliustratyvus yra XX a. per-
spausdintas minėtas S. Daukanto Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemai-
čių, dažniausiai žinomas Lietuvių būdo antrašte.93 Trijų tapatumų vienybė, 
kuriuos autorius tam tikru požiūriu laikė skirtingais, yra sukonstruota ją 
įvardijančios kalbinės išraiškos daugiareikšmiškumo pagrindu. Politinėse 
istorijose etninė, politinė, kalbinė ir teritorinė reikšmės susilieja ir išnyksta 
bendrame Lietuvos(ių) termine.

Antra, ieškant kokios nors kilmės, žvelgiama iš praeities į dabartį. Bū-
tent dabartinė situacija formuoja ir kreipia mūsų žvilgsnį į praeitį. Kitaip 
tariant, modernios Lietuvos valstybės egzistavimas skatina tyrėjus ieškoti 
jos kilmės. Akivaizdu, kad nesugebama suvokti laiko kaip kažko atskiro 
nuo dabarties; laiko tąsą apibrėžia ne praeitis, o dabartis.  

Lietuvos istoriografijoje, kai istorikai vietoj vietinių (regioninių ar mies-
to) imasi nacionalinės istorijos tyrimų, įrėminanti erdvės struktūra neten-
ka geografinės konotacijos. Kiekviename tyrime – akivaizdus klausimas: 
kur? Vis dėlto nacionalinėse istorijose atsakymas beveik visuomet pateikia-
mas žvelgiant iš politinės perspektyvos. 

Geografiniai veiksniai nedaro įtakos nacionalinės istorijos suvokimui 
ar vaizdavimui, erdvė visuomet siejama su diachroniniu politinės, etninės, 
socialinės ar kultūrinės realybės vaizdavimu.94 Šiuolaikinėje istoriografijoje 
apie Lietuvos valstybės kilmę nėra aiškių geografinių Lietuvos apibrėžčių.95 
Tai leidžia suvokti laiką kaip nuolatinę, nenutrūkstamą tėkmę ir šios sam-
pratos pagrindu kurti vientisos tautinės istorijos pasakojimą. Sukurtojo ir 

92 Ba r a nau sk a s ,  T., min. veik., p. 249.
93 Dau k a nt a s ,  S. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių. Plg.: Dau k a nt a s ,  S. Lie-

tuvių būdas.
94 Plg.: Buč ys ,  A., min. veik.
95 Kilmės paieškos būdingos ne tik T. Baranausko, bet ir kitiems šiuolaikinės Lietuvos 

istoriografijos darbams. Pvz.: Gi r i n i n k a s ,  A. Baltų kultūros ištakos, Vilnius, 1998. 
Šiuose tekstuose teritorija – kultūrinė, o ne geografinė erdvė. 
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istorinio laiko skyrimas skatina galvoti apie tautos kūrimą ir vystymąsi 
kaip apie tęstinį ir vieningą diachroninį procesą. 

Po S. Daukanto geografiniai veiksniai Lietuvos istoriografijoje retai tai-
kyti apibrėžiant šalį. Ypač dažni tapo kultūriniai, kalbiniai, politiniai ar 
teisiniai rėmai, o teritorijos sąvoka paprastai vartojama apibūdinant regio-
ninius ar lokalius darinius. Idėja, kad teritorija nėra geografinė erdvė, ypač 
kai kalbama apie tautinę istoriją, perduodama skaitytojui ir be kalbinio 
koncepto vertimo. Tokiu pavyzdžiu gali būti projekto Vidurio Rytų Europa: 
nacionalinių naratyvų ir atminties politikos konstravimo procesų tyrimas 
(1989–2011), kurio rėmuose rašomas šis monografijos skyrius, formuluo-
tė. Vidurio Rytų Europa yra teritorija, apibrėžiama chronologinių tyrimo 
rėmų, apimanti Europos dalį, buvusią Sovietų Sąjungos įtakos sferoje ar 
patyrusią jos poveikį. Sąvoka, kad Vidurio Rytų Europa yra ne geografinė, 
bet istorinė erdvė, perteikiama tyla. 

Teritorijos sąvokos perteikimas, tiesiogiai neminint paties termino, įma-
nomas taikant retorinę elipsę (ir sinekdochą, kaip elipsės formą). Rašant 
istoriją ši retorinė figūra naudojama žaidžiant kalbinio simbolio daugia-
reikšmiškumu. Pavyzdžiui, M. Čiurinskas tyrimo apie biografijos žanrą 
LDK įvade atvirai pripažįsta, kad neįmanoma taikyti griežtų kriterijų, kaip, 
pavyzdžiui, autorių tautybė ar etninė grupė, apibrėžiant LDK tekstus. Taigi 
surinktą medžiagą tyrėjas vadina lietuviška plačiąja prasme, t. y. apiman-
čią visa, kas susiję su kultūrine LDK erdve.96 Elipsė ne tik atmeta, bet ir 
panaikina teritorinį Lietuvos apibrėžimą; erdvė neturi kultūrinės reikšmės 
ar kultūros, taigi kultūrinė erdvė yra lingvistinis intelektinio erdvės vaizda-
vimo konstruktas. Tai grynai kalbinė išraiška, kurioje, taikant F. de Sosiū-
ro terminiją, santykis tarp signifikato ir signifikanto labai silpnas. Kitaip 
tariant, kalbinė išraiška nesisieja su signifikatu per reikšmę, bet nurodo 
reikšmę reikšme. Šiuo atveju rėminimo struktūros ne verčia sąvoką, bet at-
spindi atminties vaizdinyje jau egzistuojantį konceptą. Linija, vaizduojanti 
nenutrūkstamą idėjos judėjimą, susiaurinama iki atkarpos, jungiančios 
žodžius su lingvistiškai suformuluota atmintimi ir neturinčios sąsajos su 
realybe. Formuluojant istorinę problemą pagrindinis dėmesys skiriamas 

96 Čiu r i nsk a s ,  M., min. veik., p. 14.
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kalbai ir politinio žymeklio daugiareikšmiškumui, t. y. kalbinis konceptas 
perteikiamas kalba. Kita vertus, jeigu:

Viskas yra kalboje, tuomet pati kalba yra niekas, t. y. ji atskiriama nuo 
realybės. Tačiau, jei kalba nesiskirtų nuo to, apie ką ji kalba, ji nieko ne-
perduotų, nieko nereikštų. Teksto kaip savarankiškos monadinės / vienalytės 
esybės vaizdavimas taip pat prieštarauja pagrindiniam komunikacijos teori-
jos dėsniui: prasmė galima tik esant skirtumui.97

Nors šios Emigo Rainer’io mintys taikytos modernizmo poetams, jos 
tinka ir šiuolaikinei istoriografijai. Izoldos G. Geniušienės (iš kurios darbo 
paimta ir ši citata) pastaba gali būti taikoma Lietuvos istoriografijai: tyrėja 
teigia, kad modernieji autoriai labai neaiškiai sieja signifikatą ir signifikan-
tą. Ryšys tampa dar labiau dviprasmis arba susiaurinimas iki santykio tarp 
kelių signifikantų be jokios sąsajos su realybe.98

Kalba, įrėminanti erdvę ir laiką: 
Algimanto Bučio Senesnė už seniausią lietuvių literatūra

Teorinėje tyrimo dalyje teigėme, kad laikas ir erdvė yra dvi svarbiausios 
įrėminančios struktūros kognityviame istorijos rašymo procese. Antroje 
dalyje, kalbėdami apie nacionalinės istorijos istoriografiją, nustatėme, kad 
erdvė – ne tiek įrėminanti struktūra, kiek laiko sąvokos apibrėžiamas kon-
ceptas. Taip pat pastebėjome, kad erdvę galima įrėminti laike (ir taip kurti 
nacionalinės istorijos tęstinumą) žaidžiant tam tikrų posakių daugiareikš-
miškumu ir retorinėmis figūromis. Šių kognityvių procesų hierarchiją ir jų 
atspindį istoriografijoje iliustruoja jau minėta A. Bučio knyga Seniausioji 
lietuvių literatūra. Mindaugo epocha: poliparadigminė viduramžių kultūri-
nių konfliktų studija.99

Knygos pavadinimas stulbina, nes, remiantis tyrimo objektu, galėtų 
būti formuojamas kaip, pavyzdžiui, Tyrimas apie tris tryliktojo amžiaus 

97 R a i ne ,  E. Modernism in Poetry: Motivation, Structures and Limits, London and New 
York, 1995, p. 130. Žr.: G en iu š ienė ,  I. G. Our Concern Was Speech, Darbai ir dienos, 
1997, t. 5 (14), p. 53–76.

98 G en iu š ienė ,  I. G., min. veik., p. 63.
99 Buč ys ,  A., min. veik.
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sakralinius tekstus.100 Skaitant provokuojantį knygos pavadinimą kyla keli 
klausimai. Kodėl autorius vietoje aiškaus sakraliniai naudoja daugiareikš-
mį ir nespecializuotą terminą lietuvių? Kodėl neginčijamas tryliktasis am-
žius pakeistas Mindaugo epocha? Kas yra kultūrinis konfliktas? 

Sąmoningai provokuojantis yra ir žodžio seniausioji pasirinkimas, reiš-
kiančio senesnė nei seniausia, vietoj senoji literatūra. Toks terminų pasirin-
kimas klaidina, nes nagrinėjami ne naujai atrasti tekstai, kurie teisėtai leis-
tų paankstinti lietuvių literatūros ištakas, o seniai žinomi kūriniai, kurie 
lietuvių literatūrai nebuvo priskiriami tiesiog dėl vietų ir žemių, kur buvo 
parašyti, kalbos, manuskriptų bruožų ir pasakojamų faktų. 

Įdomu ir tai, kad autorius nusprendė sieti šiuos tekstus ne su Lietuvos 
istorija, bet lietuvių literatūros istorija. Termino lietuvių vietoj aiškaus sa-
kraliniai pasirinkimą paaiškina tai, kad A. Bučio knyga išleista Lietuvos 
vardo tūkstantmečio minėjimo proga. Kita vertus, yra ir kita priežastis: lie-
tuvių terminas gali būti greitai (ir tyliai) susietas su Lietuva, taip sukuriant 
kalbinę dviprasmybę, kuria remiasi vieningumas ir tęstinumas daugelyje 
nacionalinių istorijų.101 Akivaizdu, kad A. Bučys siekia ne tik perteikti in-
formaciją (supažindinti skaitytojus su keliais naujais literatūros tekstais), 
bet ir moko skaitytojus sieti šiuos tekstus su išankstiniu konceptualiuoju 
rėmu (kas yra lietuvių, ir nuo kada galima kalbėti apie lietuvių kultūrą). 

Knyga visų prima moko kurti tautinį tapatumą permąstant istorinio 
laiko nacionalinėje istorijoje sąvoką. Laikas ir tapatumas yra kertiniai 
klausimai A. Bučio darbe. Kalbant apie laiką ir atsakant į antrąjį klau-
simą Mindaugo epochos pasirinkimas vietoje tryliktojo amžiaus yra svar-
bus. Akivaizdu, kad pastarasis pasakymas būtų siejamas su literatūra ir jos 
skirstymu. O Mindaugo epocha tiesiogiai siejama su lietuviais ir, atitinka-

100 Pats A. Bučys taiko šį apibūdinimą visam tyrimui, tik ne tokioje pastebimoje vietoje 
kaip pavadinimas. Žr.: Buč ys ,  A., min. veik., p. 17.

101 Galima priešinti šią kalbinę dviprasmybę ir jos taikymą kuriant Estijos vieningumą, pa-
vyzdžiui: Etninės ir pilietinės tautų sąvokos negali būti atskirtos. /.../ Estiškame diskurse 
šis ryšys matomas iš skirtumo tarp „rahvas“ (etninės grupės /.../) ir „rahvus“ (tautos). Šiuo 

„skirtumu“ naudojasi nacionalinės istorijos. Žr.: Hack ma n n,  J. Narrating the Building 
of a Small Nation: Divergence and Convergence in the Historiography of Estonian 

“National Awakening”, 1868–2005. In: Berger,  S., L oren z C. (eds.) Nationalizing the 
Past Historians as Nation Builders in Modern Europe, Basingstoke, 2010, p. 170–191. 
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mai, Lietuva. Toks terminų pasirinkimas tylomis perša mintį, kad daugia-
etninės šalies valdytojas iš tiesų buvo lietuvių karalius. Taip pat dviprasmis 
ir terminas seniausioji, kurį galima sieti ir su lietuvių literatūra, ir su lietu-
vių istorija (atsižvelgiant į tai, kad istorinė Mindaugo figūra neturi didelės 
reikšmės literatūros istorijai). Taip implikuojama, kad yra ne toks senas, 
taigi, modernus Lietuvos / lietuvių istorijos periodas. Istorijos tęstinumas 
konstruojamas kartu su tapatumu, pasitelkiant kalbines išraiškas.

Siekis stiprinti ir skleisti tautinį tapatumą akivaizdus ir dviejų nerei-
kalingų ir neinformatyvių terminų seniausioji ir lietuvių vartosenoje, sie-
jamų su beprasme kultūros etikete. Knygoje tarsi bandoma performuluoti 
lietuvių kultūros sąvoką. Pavyzdžiui, Apšvietos epochos stiliumi kalbama 
apie besitraukiančią nežinomybės ribą.102 Pirma, autorius pripažįsta, kad 
jis ne surado naujus tekstus, bet įtraukė juos į lietuvių literatūrą.103 Kitais 
žodžiais tariant, autoriaus tikslas – apibrėžti lietuvių kultūrą taip, kad į ją 
galima būtų įtraukti naujus tekstus. Antra, tam, kad įtrauktų šiuos tekstus, 
autorius kategoriškai neigia teritorinį rėmą, kurį taikė kiti tyrėjai (pvz., 
Albinas Jovaišas).104 Taip pat atsisakoma etninio parametro (tokio svarbaus 
A. Šapokai).105 Analogiškai, ir teisingai, teigiama, kad ypatingą svarbą įrė-
minant Lietuvių literatūrą turi administracinis kriterijus. Itin neįprastas 
A. Bučio sprendimas atsisakyti kalbos kriterijaus.106 Šis parametras įprastai 
būna pagrindinis (ir dažnai vienintelis) apibrėžiant kitas literatūras (ter-
minai prancūzų, italų, anglų, lotynų literatūra visuomet reiškia tekstų kal-
bą). Specialus, konkretus ir beveik visuotinai priimtinas kalbos kriterijus 
neleistų įtraukti pasirinktų tekstų į lietuvių literatūrą, todėl jo atsisakyta 
ir pasirinktas kultūrinis parametras. Dėl to taikomas poliparadigminis po-
žiūris, kuris įvardijamas kaip sunkus, reikalaujantis daug pastangų ir be-
veik trisdešimties puslapių aiškinimo.107 Tai yra kalbinis konstruktas, ku-
riuo teigiama, kad visa, kas kultūriškai lietuviška, reikėtų įtraukti į lietuvių 

102 Buč ys ,  A., min. veik., p. 10. 
103 Ten pat.
104 Ten pat.
105 Ten pat. Plg.: Šapok a A. Ar lietuviška buvo senoji Lietuvos valstybė? Šviesos keliai, 1932, 

nr. 4, p. 202. 
106 Buč ys ,  A., min. veik., p. 10–11.
107 Ten pat, p. 9–35.



155Apie vienybę nacionalinėse istorijose

literatūrą ir kad buvo būtina taikyti naują paradigmą apibrėžiant lietuvių 
kultūrą, kuri leistų įtraukti tuos tekstus.108

A. Bučys atvirai aptaria tokių pastangų priežastis. Patys tekstai nerei-
kalauja kažkokių ypatingų metodų. Tiesiog autorius norėjo įtraukti nau-
jus tekstus į lietuvių literatūros istoriją nepaisydamas to, kad jie sukurti 
ne lietuvių kalba, kad parašyti asmenų, kurie negyveno teritorijose, pri-
klausančiose lietuvių kunigaikščiams109 ir kurie kartkartėmis įvardija save 
tekstuose lenkais.110 Tyrimo tikslas yra A. Bučio noras įtraukti į lietuvių 
literatūros istoriją tekstus, kurių anksčiau nebuvo.111 Galima paminėti, kad 
termino lietuviai pasirinkimas ypač įdomus, jei jį priešpriešintume A. Ša-
pokos kvietimui rasti lietuvius Lietuvos istorijoje.112

Laiko linija, ant kurios kuriama lietuvių literatūros istorija, taip vysto-
ma iki tryliktojo amžiaus. Remiantis šiuo laiko ir literatūros ryšiu kultū-
rinė lietuvių istorija pristatoma kaip vieninga ir tęstinė. Taigi taikydamas 
kultūrinę paradigmą autorius lingvistinę problemos formuluotę apibrėžia 
iš naujo: Lietuva tampa lietuviais, kurie susiejami su istorine Mindaugo 
figūra tam, kad būtų praplėsta nacionalinės istorijos chronologija. Kalbinė 
raiška taip pat padeda išplėsti geografines Lietuvos kultūros sienas. 

Taip terminų panašumą išnaudojanti raiška dar vadinama klaidinga 
argumentacija. Nors loginės mąstymo formuluotės teisingos, gaunama 
nepagrįsta (nors ir nebūtinai klaidinga) išvada, išplaukianti iš tam tikrų 
veiksnių apibrėžimų, kurie nepriklauso loginėms konstrukcijoms (šiuo 
atveju – pasirinktiems terminams). Analizuojamu atveju klaidinga argu-
mentacija paremta dviprasmybe: neteisėtu termino prasmės pakeitimu (lie-
tuvių ir lietuviai lietuvių literatūros apibrėžime).113

108 Pasakymai kultūrinis požiūris ir kultūros įvykis sutinkami visoje knygoje. Plg. ten pat, 
p. 12. Tačiau ką gi kita reiškia kultūra, jei ne sutartinį jos apibrėžimą. Kultūra – ne 
bruožas, o kalbinis apibrėžimas. Žr.: Remot t i ,  F.,  min. veik.

109 Buč ys ,  A., min. veik., p. 9–35.
110 Ten pat, p. 18.
111 Ten pat, p. 11.
112 Šapok a ,  A. Ar lietuviška buvo senoji Lietuvos valstybė?
113 Žr. įrašą Fallacy: Internet Encyclopaedia of Philosophy, http://www.iep.utm.edu/

fallacy/#Equivocation 
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Išanalizavus detaliau A. Bučio darbą matyti, kad nuorodų į tyrinėjamus 
tekstus nėra daug. Beveik visoje knygoje daugiausia dėmesio skiriama kal-
biniam erdvės ir laiko kūrimui kultūrinėje lietuvių istorijoje. Laikas ir er-
dvė sujungiami į bendrą kultūros sąvoką. Kita vertus, pati kultūra yra kal-
binė metafora. Ji atspindi pasirinkimo procesus, vykstančius apibrėžiant 
kultūrą, kai tam tikri sąvokos elementai įtraukiami arba išbraukiami.

Dar reikėtų pridurti, kad tuo pačiu anksčiau minėtu paralogizmu re-
miamasi ir M. Čiurinsko Lietuvos biografistikos apžvalgoje.114 Panašių kal-
binės polisemijos manipuliacijų randama ir kituose šiuolaikiniuose tautos 
kultūros istorijos tyrimuose.115

Išvados

Ištyrus įvairius Lietuvos istoriografijos tekstus paaiškėjo, kad teorinius ko-
gnityvius procesus rėminančių struktūrų vaizdavime erdvė nėra rėminanti 
struktūra, kai kalbama apie tautą ar tautinius aspektus. Dažniausiai ji api-
brėžiama per istorinio laiko prizmę. 

Savo ruožtu istorinis laikas yra ne išgyvento laiko, bet atminties su-
formuotų diachroninių veiksnių metafora. Kartais laikas įrėmina tokius 
kalbinius konceptus kaip tautinė istorija, etninių grupių veikla, kultūriniai 
aspektai ir kultūra tout court. Kitaip tariant, bendros idėjos judesys turė-
tų būti susiaurintas iki žodžio ir rėminančių struktūrų, naudojamų sufor-
muotai atminčiai išreikšti. Ir priešingai, sąveika su realybės suvokimu yra 
labai silpna. Tai akivaizdu, kai tyrėjai atmeta kiekvieną žymiklį, tiesiogiai 
susijusį su žyminiu (terminus, įvardijančius kalbą, sienas, geografinius ele-
mentus, administracines struktūras etc.) ir renkasi jau esančias kalbines 
reikšmes (tauta, tapatumas, kultūra etc.). Toks pasirinkimas yra dviem laip-
teliais žemesnis už suvokimą, vaizduojamą kognityvioje schemoje. Dažnai 
referentas visai išnyksta, ir kalbinės konstrukcijos taip pasidaro istorinių 
tyrimų objektu. Tokia situacija dažna nacionaliniuose naratyvuose, ypač 
kuriant vieningos tautinės istorijos pasakojimą: tyrėjai išbraukia referentą 

114 Čiu r i nsk a s ,  M., min. veik.
115 Va na ga s ,  V. Lietuvių rašytojų sąvadas, Vilnius, 1996.
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net iš rėminančių laiko ir erdvės struktūrų. Emigas Raineris teigia, kad 
istorikų kalba tampa atskirta nuo realybės. Taigi istoriografijos kalba su-
panašėja su tuo, apie ką rašoma, nes žyminio ir žymiklio santykis virsta 
santykiu tarp kelių žymiklių, atskirtų nuo realybės. 

Kalba maitina ir formuoja istoriko sampratą ir tuo pačiu yra akivaiz-
džiausia išankstinė nuostata, veikianti kognityvius procesus istoriografijoje. 
Ši išvada pagrįsta keliais įrodymais. Pirma, istorikai, atliekdami tyrimus, 
yra veikiami išankstinių nuostatų, žaidžia tam tikrų pasakymų daugia-
reikšmiškumu ir retorinėmis figūromis, siekdami įgyvendinti esminę šiuo-
laikinės Lietuvos istoriografijos užduotį – rasti lietuvius Lietuvos istorijoje. 
Taip bandoma sukurti tautinį tapatumą, eliminuojant kitus, primestus 
tapatumus. Taigi tautinis Lietuvos naratyvas galėtų būti laikomas potrau-
miniu akademiniu atminties kūrimo pavyzdžiu.116 Tai paaiškintų būtinybę 
plėsti chronologijos ir erdvines tapatumo ribas.117

Antra, teigiame, jog kalba tampa svariausia išankstine nuostata ir rėmi-
nančia struktūra, kadangi dėl savo lankstumo gali pakeisti teritorinę (geo-
grafinę, morfologinę) išankstinę nuostatą. Manoma, kad tam tikrų mor-
fologinių darinių stoka regione veikia kognityvius ten gyvenančių žmonių 
procesus. Darosi itin sunku įrėminti sąvoką ir kurti atmintį už erdvės ribų, 
ypač jei minties veiksmas ir yra sienų apibrėžimas, apsprendžiantis tautinį 
tapatumą. Taigi ryšiai tarp nacionalinio naratyvo, teritorijos morfologijos 
ir tapatumo Rytų Europoje turėtų susilaukti didesnio tyrėjų dėmesio. 

116 Plg.: Trauma as a source of past construction. Žr.: Jonut y tė ,  J., min. veik., p. 19.
117 Tapatumas visuomet patvirtinamas priešpriešinant save kitiems, taigi reikia užkariauti 

erdves, kadaise priklausiusias kitiems tapatumams. Žr.: Remot t i ,  E., min. veik., p. 72. 
Plg.: Kartu su lietuvių kultūrinių sienų plitimu, Va na ga s ,  V., min. veik.  
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On the Unity in National Histories

Moreno Bonda

Summary

This chapter investigates the unity in national histories. More precisely, it investigates 
the means adopted in historiographical works to construe and transmit the idea of a 
continuum in the history of a nation. Our study focuses particularly, but not exclusively, 
on the historical (rather than spatial, institutional, ethnical, etc.) continuity in national 
histories. In other words, we mainly investigate the construction of historical time 
as a continuous form on which national histories are construed as unitary. We do 
not intend to discuss the concept of historical time even though we have to debate 
the interpretations of this concept as formulated by other researchers. At the same 
time, this study is an empirical analysis of the linguistic, literary, rhetorical and logical 
means adopted by those involved in history-writing to transmit or create the idea of a 
sort of continuity in their national histories. In other words, the subject of this research 
is the investigation of various aspects of the cognitive and educative procedure meant 
to logically construe national histories. 

Delivering speeches about the contemporary philosophy of history and historiography, 
and being aware of the modern interest in the narrative aspect of history-writing, it 
became evident to me that several aspects of the narrative construction had not been 
satisfactorily investigated. There are several elements involved in the writing of a 
narrative work: the hero or anti-hero, the plot, the sequence and order of the events, the 
setting or environment, the language, etc. It seems to us that contemporary historians 
are studying almost exclusively the hero and the plot forgetting the importance of the 
language and of the manner events are chronologically, logically, or spatially connected. 
We decided to investigate specifically these neglected aspects by the means of an 
empirical analysis of a number of national histories and focusing mainly on works 
narrating the unity of Lithuanian history. 

We have individuated four types or methods for the construction of historical time 
continuity: religious (is probably the only extinct method since it is obsolete according 
to the modern perception of history); ethnic-genetic; spatial; factual. However, all of the 
approaches mentioned above could just be sub-categories of a general method to create 
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continuity in national histries which can be defined by the label Logical construction of 
the unity. It is a way to create the idea of continuity in national histories that is based 
on linguistic and logic procedures influencing our cognitive function. We individuated 
three main types of such logic-linguistic artifices: 1. The implementation and abuse 
of the Occam’s Razor; 2. A process of deduction, logically inferring general laws; 
3. Interpolation or induction, fitting new elements in already existing paradigms or 
models. It is precisely this logical processes and their influence on cognitive processes 
that we investigate in this study.  

On the Unity in National Histories
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Andrius Švarplys

Lietuvių nacionalinis naratyvas šiandien: 
kultūrinė mobilizacija į globalius iššūkius 
ar provinciali modernybės baimė?

Įvadas. Lietuvių nacionalinio naratyvo 
politinė charakteristika šiuolaikinėje Lietuvoje

Lietuvoje jau pasirodė ne viena studija, bandant suvokti Nepriklausomy-
bės nueitą 25 metų kelią. Jose neišvengiamai paliečiami ekonominiai, 

politiniai, kultūriniai, tapatybės aspektai. Pažymėtinas Zenono Norkaus, 
Egidijaus Aleksandravičiaus, Leonido Donskio, Alvydo Jokubaičio, Vytau-
to Rubavičiaus, Nerijos Putinaitės ir kitų indėlis. Diskusija apie šiuolaikinį 
lietuvių tapatumą Europos integracijos šviesoje dar tik įsibėgėja.

Ankstesniame šio projekto straipsnyje teigta1, kad lietuvių nacionalinio 
naratyvo pobūdžio negalima nagrinėti atsietai nuo socialinės ir politinės 
atskirties įsigalėjimo Lietuvoje. Susiformavusi ir gilėjanti atskirtis tarp vi-
suomenės ir valdžios politinių institucijų yra pagrindinis arba vienas svar-
biausių nepriklausomos Lietuvos pokomunistinio vystymosi bruožų. Jį lydi 
sėkmingas tebesitęsiančios transantlantinės integracijos (į ES ir NATO) 
procesas, kuriame didžiausią reikšmę turi geopolitinis saugumas.

Mums kilo didelis iššūkis: paaiškinti šį neatitikimą. Kaip sėkminga po-
litinė integracija į Vakarus gali būti lydima vidinio nacionalinio pasitikėji-
mo krizės? Ar tai rinkos išlaisvinimo sukeltų skaudžių socialinių padari-
nių pasekmė, ar laikinas epizodas demokratijos brandos procese, kuriam 
pasibaigus laukiama konsoliduota savarankiška demokratija?

Svarbu pažymėti, kad pati šios atskirties reikšmė ir taip suvokiamas 
ar formuluojamas iššūkis yra gana retai aptinkami tiek akademinėje, tiek 

1 Š v a r p l y s, A. Who is telling to whom? Economical, political, and cultural conditions 
for national narrative in after-post-communist Lithuania, Darbai ir dienos, 2014, t. 60, 
p. 265–280.
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apžvalginėje literatūroje. Iš dalies šią problemą užgožia jau minėta užsie-
nio politikos sėkmė. Taip pat galima linkti visus vidinius nesklandumus 
nurašyti į pereinamojo pobūdžio demokratijos brandos problemas ar pri-
skirti sovietmečio palikimo įtakai, pokomunistinio regiono specifikai. Be 
to, akivaizdu, kad šalys, nestojusios ar uždelsusios stoti į europinės in-
tegracijos kelią, susiduria su gerokai didesniais sunkumais, nei tokį kelią 
pasirinkusi Lietuva. Tai irgi verčia vidines bėdas traktuoti kaip kitokios 
rūšies negerumus: jau verčiau didelės problemos demokratijoje, negu ma-
žos autoritariniame–oligarchiniame režime. Galiausiai Rusijos grėsmės 
veiksnys Lietuvos politikoje ir viešajame lauke lengvai užgožia realias vi-
daus problemas ir neretai viešojoje retorikoje tam ir naudojamas. Visi šie 
veiksniai nurodo didesnes problemas nei tam tikri atskirties epizodai jau-
nos demokratijos gyvenime.

Vis dėlto toks traktavimas jau nebetinkamas. Vien todėl, kad ši nuos-
tata neutralizuoja visus bandymus pamatyti ir apsvarstyti naujas domi-
navimo ir atsako jam formas lietuviškosios demokratijos viduje. Virš 
sėkmingos Lietuvos integracijos į Vakarų pasaulį laurų susiformavo 
Sėkmės, Pažangos naratyvas, palaikomas viešojoje erdvėje dominuojan-
čios visuomenės dalies (daugiausia iš to tiesiogiai laiminčios) ir politinio 
establishmento. Sykiu jis įtvirtina pernelyg supaprastintą Lietuvos situ-
acijos vaizdą. Atskirtą antrąją Lietuvą“ jis linkęs traktuoti kaip šalies 
progresui tiesiog trukdantį segmentą, kurio pažiūras lemia sovietmečiu 
įgytas deformuotas mentalitetas. Ši visuomenės dalis neva nesugeba ver-
tinti laisvės ir demokratijos, simpatizuoja tvirtos rankos šeimininko po-
litikai ir pasiduoda Rusijos propagandai bei lietuviškoms populistinėms 
partijoms, todėl yra vidinis pavojus valstybei. Tas visuomenės segmentas 
pastaruoju metu mobilizuojasi, ypač ryškiai – Žemės referendumo metu 
2014 m., taip pat – antiskalūnio protesto laikotarpiu 2013 m., dar anks-
čiau tas pats protesto segmentas buvo regimas pedofilijos istorijoje. Jį lydi 
tautinė retorika ir reikalavimai gerbti tautinį suverenitetą, teisingumo, 
skaidrumo motyvai, kad valdžia atsižvelgtų į paprastų žmonių atskirtį. 
Prie šio protesto pastaruoju metu prisijungė ir buvę Sąjūdžio lyderiai, kiti 
kultūrinio ir akademinio pasaulio žinomi žmonės. Pažangos naratyvas 
linkęs sujungti tai ir patalpinti į nesusipratusio, tamsybinio, provincialaus 
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protesto rėmus. Kad ir koks bruzdėjimas apačioje kyla, viską linkstama 
suvesti į proeuropietiškas ir antieuropietiškas jėgas, į pažangią vakarie-
tišką stovyklą ir į jai besipriešinančią (prorusišką) tamsiųjų masių sto-
vyklą. Bet kuris žymesnis protestas Lietuvos visuomenėje gali būti ar jau 
yra jėga, ir suvedamas į šią politinę schemą. Visa tai jau įgavo dominavi-
mo atspalvį ir represavimo funkciją viešoje erdvėje.

Geopolitinės kortos taip pat krenta Progreso naratyvo naudai. Rusijai 
demonstratyviai ginant tradicines vertybes ir įstatymiškai ribojant homo-
seksualų teises lietuviškos Tradicijos pažiūras labai lengva pastūmėti link 
rusiškos vertybinės erdvės ir kontrastuoti su pažangiais vakarietiškais stan-
dartais. Po Tradicijos vėliava vienaip ar kitaip besiburiančios socialinės 
grupės ne tiktai gina tradicines vertybes, bet ir išsako rūpestį dėl valstybės 
elitizacijos ir Lietuvos piliečių teisių ignoravimo. Tačiau Progreso naraty-
vas sistemingai vengia elitizacijos ir atskirties temos, todėl net ir svarbios 
Tradicijos keliamos šalies valdymo problemos lengva ranka uždengiamos 
ir nurašomos į marginalinių balsų paribius, prie jau minėtų tamsybinių 
visuomenės jėgų. Tai palanku toms viešojo administravimo institucijoms, 
kurios suinteresuotos biurokratiniu keliu diegti vakarietiškus standartus 
visuomenei, tuo sukeldamos dar didesnį nepasitikėjimą.

Pažangos naratyvas taip pat naudojasi Sąjūdžio metu susikonsolida-
vusiu elitų ir masių konsensusu dėl Europos integracijos kurso. Tauta 
tuomet pritarė šiai krypčiai, todėl politinis elitas neva tęsia darbus pagal 
tautos išreikštą valią. Tačiau pastaruoju metu išryškėjusi takoskyra tarp 
dviejų Lietuvų rodo, kad šis konsensusas pasibaigė. Tik daug tiksliau 
kalbėti ne apie konsensuso dėl Europos integracijos pabaigą, bet elitų 
ir tautos konsensuso dėl pasitikėjimo pabaigą (turint galvoje socioeko-
nominę ir politinę atskirtį). Didėjant atskirčiai, žlunga ir konsensusas. 
Vis dėlto greičiausiai to priežastis ir taikinys nėra Europos integracija, 
o valstybės elitizacija (plg. 3.3 ir 3.4 šio straipsnio skirsnius). Progreso 
naratyvo bandymas tai traktuoti kaip antieuropinį protestą yra klaidi-
nantis. Jis tik patvirtina susiformavusios konjunktūros pastangą tęsti 
elito prisitaikymą prie europinės globalizacijos nesprendžiant atskirties 
problemų šalies viduje.
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Regis, jau įsitvirtino nuostata, kad lietuvių tapatybę išreiškia du isto-
riniai ir kultūriniai modeliai: tautinis ir liberalusis.2 Jos jau nebegali likti 
vien akademinėmis, intelektinėmis perspektyvomis ir turi vienaip ar ki-
taip reaguoti į šį politinį, socialinį kontekstą. Tautinė intelektualų stovyk la3 
akivaizdžiai suaktyvėjo ir tiesiogiai atliepia elitizacijos ir atskirties pro-
blemas. Liberaliųjų stovykloje yra ir atskrities problemą reflektuojančių 
autorių (Darius Kuolys, Egidijus Aleksandravičius), ir su Progreso naraty-
vu besiribojančiųjų (tarkim, Leonidas Donskis, Tomas Venclova). Idėjinis, 
vertybinis konfliktas tarp tautiškumo ir pažangos naratyvų yra akivaizdus, 
ir jis įtraukia abi lietuviškos tapatybės stovyklas. 

Šis straipsnis tai bandymas geriau suprasti lietuviško naratyvo forma-
vimąsi bendrame dabartinės Lietuvos politiniame kontekste. Ką gali ir ko 
negali tautiškas ir liberalusis lietuvių naratyvas? Kaip suprasti suaktyvėju-
sią konservatyviojo tautiškumo mobilizaciją? Ar lietuviškoji Tradicija yra 
antimodernus protestas, anksčiau ar vėliau turintis paklusti galingesnių 
europinės globalizacijos jėgų formuojamiems standartams? Ar lietuviškas 
Pažangos naratyvas yra taikaus, liberalaus, multikultūrinio pasaulio pra-
našas? Į šiuos klausimus negalima turėti jokių gautinių atsakymų, nes jie 
priklauso nuo politinio ir pasaulėžiūrų konflikto, vykstančio ne tik lietu-
vių visuomenėje, bet ir globaliu mastu. Šio ginčo metu formuojasi šiuolai-
kinis lietuvių nacionalinis naratyvas.

2 Galima priskirti ir trečiąjį – katalikiškąjį – lietuvybės naratyvą, kuriame yra ir labiau į 
tautiškumo stovyklą palinkusių idėjų, ir daugiau liberalumą demonstruojančių autorių 
(pastarieji telkiasi aplink interneto portalą bernardinai.lt).

3 Tautiškumo stovyklai priskirtinos tokių intelektualų kaip konkrečiai A. Jokubaičio, 
V. Rubavičiaus, V. Radžvilo nuostatos ir joms prijaučiančių kitų politikų, intelektua-
lų, viešų nuomonės formuotojų idėjos. Pavyzdžiui, buvę Sąjūdžio politiniai veikėjai 
B. Genzelis, A. Juozaitis ar nesenai mirę R. Ozolas, A. Patackas priskirtini tautinei 
stovyklai. Žinoma, tai visiškai nereiškia, kad tautiškumo motyvų nėra ar jiems vienokiu 
ar kitokiu būdu neatstovaujama kitose nacionalinio naratyvo stovyk lose – liberaliojo-
je ar krikščioniškoje, katalikiškoje. Vis dėlto tik šiame naratyve tauta ir tautiškumas 
yra dominuojantys, pirmaeiliai principai, ko nebūtų galima pasakyti apie kitas likusias 
stovyklas, kuriose viršenybę turi asmens laisvės, krikščioniška žmogaus ar politikos 
samprata.
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1. Tautiškumas ir globalizacija – 
platesni teoriniai rėmai

Yra daug analitinių kampų, apibūdinančių šiuolaikinės visuomenės bruo-
žus: refleksyvi modernybė ir rizikos visuomenė (Anthony Giddensas ir 
Ulrichas Beckas), likvidi modernybė (Zygmuntas Baumanas), narcisistinė 
kultūra (Cristopheris Laschas), vartotojiška visuomenė (Georgas Ritzeris ir 
Jeanas Baudrillardas), postemocinė spektaklio visuomenė (Stjepanas Mes-
trovicius) ir kt. Jie pateikia labai įdomių įžvalgų apie šiuolaikinio pasaulio 
pobūdį, kuriame formuojasi asmens, socialinių grupių, socialinių judėjimų, 
visuomenių, valstybių, tarptautinių institucijų gyvenimas ir veikla.

Analizuoti šiuolaikinę lietuvių tapatybę ir nacionalinį naratyvą galima, o 
gal ir reikia, globalių procesų akivaizdoje. Kad ir kokia tvirta būtų nuomonė 
apie lietuvių provincializmą bei uždarumą, Lietuvą neišvengiamai paveikė 
globalesnėje erdvėje vykstantys procesai, ir ne tiek politinio, kas yra savaime 
akivaizdžiai susiję su įstojimu į Europos Sąjungą 2004 m., kiek socialinio ir 
kultūrinio pobūdžio. Todėl reikia tokių konceptualių teorijų, kurios leistų 
paaiškinti suintensyvėjusią kultūrinę tautiškumo mobilizaciją.

Globalesnį vaizdą aprėpiančiuose tyrimuose tautiškumas tėra viena 
iš bendruomeniškumo formų. Pasaulyje egzistuoja daug kitų bendruo-
meniškumo mobilizacijos būdų – jungiamasi ir kovojama dėl įvairiausių 
tapatumų ir pasaulėžiūros vertybių. Kokia tautiškumo reikšmė vykstant 
šiuolaikiniams globaliems procesams? Kuo pasižymi bendruomeniškumo 
mobilizacija kituose pasaulio regionuose? Kokia apskritai tautiškumo, ben-
druomeniškumo reikšmė šių dienų pasaulyje?

Gerai žinoma marksistinės kilmės tezė, kad tautiškumas susiformavo 
industrinėje XIX a. epochoje kaip šalutinis kapitalo akumuliavimo pada-
rinys teritorinės nacionalinės valstybės rėmuose. Šią tezę pratęsia Ericas 
Hobsbawmas teigdamas, kad lygiai taip pat dabar globalaus kapitalo sis-
temos formavimosi metu nacionalizmo reikšmė turėtų mažėti, kadangi 
nyksta jį iškėlusios sąlygos (nacionalinė valstybė).4 Formuojasi globalesnė 

4 H o b s b a w m, E. J. Nations and Nationalism since 1780, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1990, p. 192.
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ekonominė sistema, reikalaujanti kitokių asmens ir kolektyvinių tapatumo 
formų nei prie teritorijos, istorinės atminties ir lokalių kultūrinių saitų 
prisirišęs tautiškumas ar kitos panašios bendruomeniškumo formos. Glo-
balizuotame pasaulyje nacionalizmas tiesiog netenka socialinio adresato. 
Regis, senoji marksistinė tezė apie kapitalo ardomąjį poveikį vietinėms 
bendruomeninėms gyvenimo formoms globalizuotame pasaulyje randa 
dar didesnio masto patvirtinimą. Vis dėlto egzistuoja ir kiti šio proceso 
paaiškinimai. Jie yra tiek normatyvinio, tiek empirinio pobūdžio.

1.1 Charlesas Tayloras: 
pilietinis bendruomeniškumas ir savivalda

Ch. Tayloro studijoje Autentiškumo etika (1996) nurodoma, kad pagrindinė 
šių dienų Vakarų visuomenės politinė problema – demokratijos pagimdytas 
atomizuotas individualistinis liberalizmas. Kapitalo sukurtas komfortiškas 
vartotojiškumas, viena vertus, ir visuomenės atomizacija savirealizacijos 
siekiui, kita vertus, sukuria iššūkį pačios demokratijos politiniams pagrin-
dams. Valstybės elitas suinteresuotas patenkinti šią tendenciją, užimti ma-
ses, kad jos kuo mažiau reikštųsi kaip savarankiškas politinis subjektas. Tai 
atveria kelius naujo, specifiškai šiuolaikinės formos despotizmo pavojui, – 
despotizmo, kurį Tocqueville’is vadino „švelniuoju despotizmu“. Tai jau ne-
bus ankstesniųjų teroro ir priespaudos laikų tironija. Valdžia bus švelni ir 
paternalistinė. Ji gal net išlaikys demokratines formas, periodiškai skelbs 
rinkimus. Tačiau tikrovėje viską valdys „begalinė globojanti valdžia“, kurią 
menkai kontroliuos žmonės. /.../ Jeigu taip, tai prieš mus iškyla pavojus pra-
rasti politinę savo likimo kontrolę, tai, ką mes bendrai galime atlikti kaip 
piliečiai. O būtent tai Tocqueville’is ir vadino „politine laisve“. Grėsmė iš-
kyla mūsų kaip piliečių orumui. Anksčiau minėti beasmeniai mechanizmai 
gali sumažinti mūsų kaip visuomenės laisvės mastą, tačiau politinės lais-
vės praradimas reikštų, kad net mums likę pasirinkimai jau būtų ne mūsų 
kaip piliečių, o už nieką neatsakingos paternalistinės valdžios pasirinkimai.5 
(Kaip matysime vėliau, lietuviškos protesto formos išreikš beveik identišką 
susirūpinimą padėtimi Lietuvoje).

5 T a y l o r,  Ch. Autentiškumo etika, Aidai, 1996, p. 32–33.
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Ch. Tayloras taip pat pastebi demokratinio lygiateisiškumo principo dvi-
prasmybę. Jis dažnai nurodomas kaip vienas intensyviausių demokratijos 
standartų ir Lietuvoje. Skirtingumų lygybė Ch. Taylorui nėra pakankama 
vertybė, nes galutiniame taške nurodo tik į (gyvenimo stiliaus) pasirinkimo 
laisvę. Skirtingumų lygiateisiškumas – tiktai dar vienas pasistūmėjimas ge-
ležiniame narve, kuriame siautėja centralizuotos biurokratų ir kitos galios 
struktūros, pasinaudodamos piliečių sulindimu į privačius gyvenimus ir 
negalėjimu kooperuotai daryti politinio spaudimo. Svarbu dar ir tai, kad 
piliečių politinė galia yra silpninama sisteminės pasaulėžiūrų konjunktū-
ros demokratijos sąlygomis: demokratija tarsi įtvirtina procedūrinį neutra-
lumą (visi yra lygūs, ir valstybė nieko negali privelegijuoti kitų sąskaita), 
jam į pagalbą ateina scientistinis pozityvizmas (viską reikia traktuoti kaip 
instrumentišką ekspertinį problemų sprendimą) ir pritaria egoatomistinė 
pasaulėžiūra.6 Taip lygiateisiškumas ne tik neduoda pilietinės demokrati-
jos efekto, bet dar labiau pagilina piliečių apolitiškumą ir tuo pačiu atveria 
erdvę biurokratizuotam paternalistiniam valdžios veikimui.

Ch. Tayloro politinės etikos receptas – ne kolektyvus bendro visuome-
nės tikslo siekimas (tai būtų tiesiog neįmanoma pliuralizuotoje, individua-
listinėje visuomenėje), bet piliečių grupių kooperacija siekti tam tikro poli-
tinio tikslo, piliečių politinės galios atstatymas. Skirtingai nuo pesimistinių 
šiuolaikinio individualizmo ir narcisizmo vertinimų, Ch. Tayloro teorija 
siūlo teigiamai žiūrėti į savirealizacijos poreikį – jis turi didelę energiją, ir 
tik ji gali būti nukreipta ne vien į solipsistinį ego pasaulį, bet ir į bendrą 
kolektyvinį veiksmą. Žinoma, tai reikalauja aš peržengiančios moralinės 
projekcijos, bet čia svarbu yra tai, kad savikūra neatsiejama nuo bendres-
nių tikslų siekio. Savirealizacijos instinktas, taip esmiškai būdingas šiuo-
laikinei postindustrinei visuomenei, susijungęs su kolektyviniu veiksmu, 
gimdo politinę bendruomenę. Tai pilietinis politinės erdvės atsikovojimas 
iš valstybės saugomo geležinio narvo. Čia ir yra ta autentiškumo etika – 
pilietinės aistros nukreipimas politiniam veiksmui, kad ir kokią moralinę 
vertybę jis gintų. Svarbiausia politinė laisvė yra piliečių galia daryti įtaką 
jų likimą lemiantiems politiniams sprendimams.

6 Ten pat, p. 118.
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Ch. Tayloras nesvarsto problemos, ką daryti, kai dvi reikšmingo dy-
džio piliečių grupės kovoja ir siūlo kardinaliai priešingas politines verty-
bes. Kitaip tariant, jo teorija nieko nesako apie situaciją, kai susiduria dvi 
skirtingos ir net priešingos autentiškumo etikos. Regis, jam svarbiausia 
užtikrinti, jog politiniame lauke kuo aktyviau dalyvautų piliečių grupės 
tam, kad valstybė nesinaudotų piliečių palikta tuščia erdve, o pilietišku-
mas nenuskęstų lėkštoje, vartotojiškoje fragmentacijoje ir neįsivyrautų pa-
ternalistinis politinis veikimas.

Ch. Tayloro idėjos susišaukia su prancūzų politikos filosofo Pierre’o 
Manento mintimis apie savivaldos pabaigą Europoje.7 Jis taip pat įžvel-
gia didžiulę grėsmę demokratijai ten, kur valdžios sprendimai nutolsta 
nuo piliečių kontrolės. Taip atsitiko Europos Sąjungoje: vietoj realaus de-
mokratinio vadovavimo vis labiau įsigali biurokratizuotas valdymas, kai 
reikšmingus politinius sprendimus priima žmonių nerenkamos instituci-
jos. Piliečių savivaldos mažėjimui yra tiesiog proporcingas biurokratinių 
politinių centrų galios didėjimas.

Šis pavojus nėra ką tik pastebėtas. Jau Alexis de Tocqueville’is, kaip ma-
tėme, perspėjo apie švelnųjį despotizmą, o Maxas Weberis valstybės cen-
tralizacijoje, racionalizacijoje ir biurokratizacijoje įžvelgė modernų geležinį 
narvą ir numatė demokratijos elitizacijos pavojų, kai elito grupės atsto-
vaujamosios demokratijos mechanizmuose keičia realų tautos atstovavimą. 
Robertas Michelsas šiai sampratai suteikė konkretų pavidalą suformulavęs 
geležinį oligarchijos dėsnį – net ir pati demokratiškiausia politinė partija il-
gainiui išsikristalizuoja į vidines partinio elito ir įtakos neturinčios partinės 
masės stovyklas. Trumpai tariant, elitizacija yra bendras socialinis dėsnin-
gumas masinėje demokratijoje. Politinei galiai koncentruojantis viršnacio-
nalinėje erdvėje ir taip nutolstant nuo pilietinės savivaldos politinis valdy-
mas įklimpsta į chronišką teisėtumo krizę. Tą ir matome Europos Sąjungos 
atveju. Šitokiame kontekste Lietuvos pilietinių jėgų šūkis sugrąžinkime vals-
tybę piliečiams8 jau nebeatrodo toks tamsybiškas ir provincialus.

7 M a n e n t, P. Demokratija be tautų. Apie savivaldos pabaigą Europoje, Vilnius, 2008.
8 Plg. http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/pilieciu-sueigos-susirinkusios- 
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1.2 Craigas Calhounas: 
dar per anksti atsisakyti tautiškumo

Nacionalizmas nėra moralinė klaida – tokiu sakiniu savo knygą Nations 
matter pradeda C. Calhounas. Jį dominanti tema labai panaši į gvildenamą 
šiame straipsnyje: kaip reikėtų suprasti nacionalizmą šių dienų globalizuo-
tame pasaulyje?

C. Calhounas didelį dėmesį skiria nuostatai dėl blogojo nacionalizmo, 
parodydamas, kad XX a. nacionalizmo sukelti žiaurumai ir nusikaltimai 
turėjo įtakos susiformavusiam kosmopolitiniam požiūriui bet kurios for-
mos nacionalizmą ar net apskritai socialinio solidarumo pasireiškimą 
vertinti išimtinai neigiamai – kaip potencialiai kraugerišką Kitiems.9 Na-
cionalizmo gyvybingumas pokolonijinėse trečiojo pasaulio valstybėse ir 
įvairiapusiškesnis žvilgsnis į globalizaciją, nacionalinį solidarumą verčia 
suvokti visai kitoje perspektyvoje.

C. Calhounas nesiekia reabilituoti gerojo nacionalizmo, jis tiesiog nori 
parodyti, kad nacionalizmas išlieka kaip žmones telkianti jėga ir geriems, 
ir blogiems veiksmams, dėl to kosmopolitinis liberalus požiūris, kai nacio-
nalizmas kvalifikuojamas kaip praeities blogas sapnas, yra klaidingas.

Postnacionalinis liberalizmas yra perdėm optimistinis ir dėl sėkmės ver-
tinimo. Šaltojo karo pabaiga 1989 m. suteikė pagrįstų vilčių, kad liberalioji 
demokratija liko vienintelis žaidimas mieste, kad žlugo paskutinis barjeras, 
ir Vakarų Modernybei bei Progresui dabar galutinai atsivėrė vartai įsiga-
lėti pasaulyje. Vis dėlto netruko pasimatyti ir tamsioji globalizacijos pusė: 
valstybės nekontroliuoja aplinkosaugos ir infekcijų ligų grėsmių, nusikals-

9 Tačiau šiandien nacionalizmas dažniausiai suvokiamas – bent jau kosmopolitiniuose glo-
baliuose sluoksniuose – kaip moraliai nelegitimi (ir turbūt prasčiokiška, netgi neskoninga) 
nuostata, priveligijuojanti asmens šalį ar kultūrą prieš viso likusio pasaulio kultūras. /.../ 
Jie dažnai nacionalizmą traktuoja kaip tam tikrą klaidą, kurios protingi žmonės greitai 
turėtų atsikratyti, arba kaip blogį, kurį geri žmonės turėtų atmesti. Jie daro bendras 
išvadas iš fašizmo, etninio valymo ir karo „blogojo nacionalizmo“ ir nepastebi daugelio 
kitų nacionalinio solidarumo dimensijų. Tai, kas kliūva nacionalizmui, tam tikru lygiu 
taikoma ir etniškumui, religijai bei kitoms solidarumo formoms, tapatybei ir kultūri-
nei vertei, – kas iš kosmopolitinio vantažinio taško atrodo grynai antrinis dalykas. Žr.: 
C a l h o u n, C. Nations matter: Culture, History, and the Cosmopolitan Dream, Rout-
ledge, 2007, p. 7.
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tamumo, imigracijos. Neoliberalios ekonominės sėkmės, demokratijos ir 
žmogaus teisių entuziazmą greitai atšaldė globalios rinkų krizės, etniniai 
valymai Centrinėje Afrikoje ir pačioje Europoje – Balkanuose, Bosnijos 
karo metu. Dabar šalia to pridėtumėm ir Rusijos agresiją Ukrainoje 2014–
2015 m., kuri sugriovė po šaltojo karo nusistovėjusią pasaulio tvarką ir aps-
kritai meta iššūkį taikos, demokratijos, žmogaus teisių, postnacionalumo 
įsigalėjimo, nacionalinio suvereniteto ambicijų palaidojimo sapnui, kuriuo 
Vakarai jau buvo patikėję. Rusijos barbarizmas meta šokiruojantį iššūkį ir 
kai kurioms postmodernioms idėjoms.10

Maža to, modernios (XVIII–XX a.) Respublikos tik išoriškai pakeitė im-
perijas, bet joms nepavyko įveikti imperinių galių savo viduje. Modernios 
nacionalinės valstybės centralizacija viduje atitiko valstybės imperialistinę 
ekspansiją kolonijose. Paradigminė nacionalinė valstybė Prancūzija, bū-
dama Respublika, represavo Haičio nepriklausomybės siekius, o XX a. – 
Alžyro. Didžioji Britanija po Antrojo pasaulinio karo iš pradžių priešinosi 
planui išardyti savo kolonijinę imperiją ir tik JAV įtikinta, kad globali lais-
vos prekybos sistema bus naudingesnė nei kolonijinė, ryžosi paleisti kolo-
nijas į laisvę ir nepriklausomybę.

Visiškai neaišku, tvirtina C. Calhounas, kuo Europos Sąjungos post-
nacionalumas yra naujas, nes veikiausiai tai yra panašaus pobūdžio ga-
lios konsolidacijos procesas, kurį atliko nacionalinė valstybė, savo viduje 
sujungdama mažesnius teritorinius vienetus. Gal tai yra to paties nacio-
nalizmo reprodukcija, tik aukštesniuose – europiniuose – rėmuose, su pi-
lietinio nacionalizmo vėliava.11 Anot australų antropologo Criso Shore’o, 
emancipaciniai idealai, išreikšti Žmonių Europos kampanijoje, yra sugre-

10 Pvz., šiaip nepaprastai įžvalgus šiuolaikinio pasaulio tyrinėtojas Z. Baumanas rašė, kad 
ateities kare nereikės tankų, nes galios centras nebus koncentruotas kažkokioje terito-
rinėje kontoroje, kurią reikėtų fiziškai užimti. Žr.: B a u m a n, Z. Liquid Modernity, 
Cambridge: Polity Press, 2000, p. 1–14. O Rusijos kare prieš Ukrainą, kaip matome, 
svarbus kiekvienas kilometras aplink Slavianską, Donecką, Mariupolį. Teoriškai išva-
ryta teritorija, grįžta su didžiausiu brutalumu.

11 Plačiau šią temą aptariau disertacijoje, ypač skyriuose apie ES kultūros politiką (visas 
4.1 skyrius) ir J. Habermaso konstitucinį patriotizmą (4.3 skyrius). Žr.: Š v a r p l y s, A. 
Europinės tapatybės formavimasis Europos Sąjungoje, Disertacija, Kaunas, 2010.
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tintini prieš didėjančią biurokratinės valstybės intervencijos tendenciją eu-
ropiniame lygmenyje.12

Dar didesnis iššūkis kosmopolitinės pasaulio tvarkos idėjai kyla iš tam-
siosios globalizacijos pusės. Globalizacija neateina pati savaime. Ji didžia 
dalimi yra įgyvendinama.13 Tai, kas kosmopolitiniame liberaliajame vaiz-
dinyje yra civilizacijos plėtra, demokratijos, žmogaus teisių įsigalėjimas ar 
globali ekonominė rinka, tuo pačiu metu kažkam yra praradimai, nelygybė, 
primetama tvarka, tradicijų varžymas. Globalizacija nėra faktinė istorinė 
būtinybė, prie kurios asmuo ar valstybė turi arba prisitaikyti, arba žlugti. 
C. Calhounas remiasi Pierre’o Bourdieu tyrimu apie Prancūzijos Alžyro 
kolonizaciją ir ypač pastarojo išvada, kad /ekonominė/ unifikacija naudin-
ga dominuojančiajam.14 Globalizacijos teikiamo dominavimo kontekste 
C. Calhounas, praktiškai taip pat kaip ir M. Castellsas, vertina socialinio 
solidarumo (įkaitant ir nacionalizmą) apraišką: tai kultūrinė mobilizaci-
ja prieš globalizacijos kuriamą nelygybę. Skirtingos žmonių grupės kovoja 
kartu ir dėl savo autonomijos išlaikymo, ir dėl savo balso didesnės apimties 
integracijos procese (jei ne jo kontrolės). Idėja, kad šiose kovose esama aki-
vaizdžiai progresyvių ir akivaizdžiai reakcingų nuostatų, yra klaidinanti.15

Kosmopolitinė liberalizmo retorika (o šioje temoje kosmopolitizmas 
labai glaudžiai susijęs su liberalizmu, kuris remiasi individualiomis žmo-
gaus teisėmis, atgrasiu požiūriu į kultūrinius bendruomeninius poreikius 
ir todėl parankus gloabalaus kapitalo interesams bei rinkai) dažnai atsiri-
boja nuo Tradicijos. Mokslininkas ją traktuoja kaip progreso stabdį, kaip 
praeityje užsilikusių jėgų iracionalų prisirišimą prie religijos, savo kultūros, 
papročių, gyvenimo būdo, vietos, bendruomenės. Naujas komunikacinis, 
informacinis, žinių kapitalizmas reikalauja naujo darbuotojo asmenybės 
tipo: jis turi būti pasirengęs pritapti prie mobilaus gyvenimo būdo, uni-
fikuojančių globalių taisyklių, įsisavinti tarptautinius technologinius, ko-

12 S h o r e, C. Transcending the Nation-State? The European Commission and the (Re)-
Discovery of Europe, Journal of Historical Sociology, 1996, vol. 9, no. 4, p. 483. Jo tyrimo 
rezultatai apibendrinti knygoje: S h o r e, C.  Building Europe: The Cultural Politics of 
European Integration, London: Routledge, 2000.

13 C a l h o u n, C., min. veik., p. 17.
14 Ten pat, p. 20.
15 Ten pat, p. 24.
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munikacinius, elgesio ir politinius standartus. Tradicija savaime nurodo 
į kultūrinį partikuliarumą ir unikalumą, todėl trukdo vis labiau globa-
lėjančiam ekonominiam, o vėliau ir politiniam, teisiniam, kultūriniam, 
vartotojiškam standartizavimui. Kaip įsigalėjus industriniam kapitalizmui 
XIX a. buvo manoma, kad religija išnyks sekuliarizuotame pasaulyje, taip 
šiandien tikima, kad vietinės tradicijos yra atsilikimo, antiprogresyvumo, 
tamsos šaltinis. Kosmopolitinis liberalizmas Tradiciją traktuoja selekty-
viai – gali nedrausti ir net vertinti tradicinius folklorinius elementus, bet 
reikalauja pašalinti politiškai ir ekonomiškai nenaudingas ideologijas an-
tidiskriminacijos ir lygybės vardu. Jie linkę traktuoti /tradicinę kultūrą/ iš 
pozicijos, kuri leidžia atskirti jos blogus elementus nuo gerų – galbūt pasi-
laikykit tą folklorinį meną, bet panaikinkite patriarchatą.16 Šiame susidūri-
me su Tradicija praleidžiama tai, kad kultūra turi reikšmingą kuriančiąją 
galią. Jis praleidžia tą aplinkybę, kad įsišaknijimas tradicinėje kultūroje ir 
bendruomeniniuose socialiniuose ryšiuose yra esminis dalykas, suteikiantis 
gebėjimą telktis į kolektyvinį pasipriešinimą nelygybę atnešančiai socialinei 
kaitai.17

Šiame kontekste Europos Sąjungos moto unity in diversity gali įgauti 
visai kitokią prasmę. Įprasta, kad ši Maastrichto sutarties (1992) 128 str. 
užfiksuota formulė18 reiškia optimistinį nacionalinių valstybių įvairovės 
sutaikymą su vieninga Europos Sąjunga, balansą tarp kultūrinių skirty-
bių, šalių narių suvereniteto gerbimo ir politinės vienybės. Bet jeigu mes 
pakreipsime šią mintį Progreso ir Tradicijos pusėn, tuomet ES principas 
įgauna kiek kitokią prasmę. ES, būdama regioninės globalizacijos procesas, 
realizuoja unifikuojantį ekonominį, o vėliau (pagal neofunkcionalią spill-
over logiką19) teisinį, politinį ir kultūrinį projektą (toje formulėje unity), 

16 Ten pat, p. 23.
17 Ten pat, p. 23.
18 Bendrija prisideda prie valstybių narių kultūrų klestėjimo, gerbdama jų nacionalinę ir re-

gioninę įvairovę ir kartu iškeldama bendrą kultūros paveldą, Maastrichto sutartis (1992), 
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=32156

19 Neofunkcionalizmas, kartu su jam oponuojančiu tarpvyriausybiškumu, iki pat Maas-
trichto sutarties buvo pagrindinės Europos integracijos teorijos. Pagal pirmųjų spill-
over koncepciją europinė integracija yra laipsniškas interesų reguliavimo perkėlimas 
į europines institucijas, kai bendradarbiavimas vienoje srityje šalis nares funkciškai 
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tačiau kultūrinius partikuliarumus, vietinių bendruomenių moralinę tvar-
ką (formulėje diversity) toleruoja tik tokią, kuri neprieštarauja ekonomi-
niam ir politiniam standartizavimui. Žiūrint globaliau, rinkos unifikacija 
ir standartizacija (o tai neišvengiamai ir sudaro globalizacijos esmę) pri-
vilegijuoja dominuojantįjį, kalbant P. Bourdieu terminais, todėl šioje euro-
pietiškoje formulėje yra aiški kryptis link vieningumo skirtingumų sąskaita. 
Toleruojama kultūrinė tradicija šioje perspektyvoje iš esmės tampa panaši 
į rezervatinį etnografijos puoselėjimą, kartu nukenksminus visus rinkos 
unifikacijai politiškai neparankius tradicijos kampus.

Kas rūpi C. Calhounui, ir kas galėtų būti naudinga vertinant lietuviš-
kas realijas, tai ir yra tie daugiabriaunio Progreso ir Tradicijos sankirtos 
taškai. Būtent tai, ką Progreso diskursas linkęs uždengti – telkiančiąją ta-
patybių reikšmę vietinių bendruomenių kovoje už savo pasaulėžiūrą, pava-
dindamas tai atsilikimu, regresu, stabdžiu. Pažangos naratyvas Lietuvoje 
atkartoja C. Calhouno minimą kosmopolitinį liberalizmą, kuris visiškai 
ignoruoja, o gal net ir pateisina, dominavimo strategiją išrauti provincia-
lius kultūrinius elementus.

Panašiame kontekste, konsoliduojamą tapatumų galią šiuolaikiniame 
pasaulyje tyrinėja M. Castellsas.

1.3 Manuelis Castells’as: bendruomeninis tapatumas 
kaip atsakas į globalizacijos sukuriamą nelygybę 

Šio autoriaus tritomis opus magnum20 teikia kolosalią empirinę ir norma-
tyvinę medžiagą globalizacijos vertinimui. Jame suformuluojama garsioji 
tinklaveikos visuomenės samprata. Atraminėmis prielaidomis apie bendrą 
industrinės visuomenės kaitą M. Castellsas įsiterpia į žymiausių tyrinėto-
jų galeriją, kurioje yra Anthony Giddensas, Ulrichas Beckas, Zygmuntas 
Baumanas, Scottas Lashas, Ronaldas Inglehartas, Georgas Ritzeris, Jeanas 

privers bendradarbiauti ir kitose srityse, kol galų gale savitarpio susisaistymas bus ne-
atšaukiamas ir virs į kvazifederacinę Europos valstybę. Plačiau žr.: R o s a m o n d, B. 
Theories of European Integration, Basingstok: Palgrave, 2000.

20 C a s t e l l s, M. Informacijos amžius: ekonomika, visuomenė, kultūra, Kaunas: Poli-
grafija ir infomatika. Trys tomai: Tinklaveikos visuomenės raida, 2005; Tapatumo galia, 
2006; Tūkstantmečio pabaiga, 2007.
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Baudrillardas ir kt. Visi jie sutaria, kad svarbiausias šiuolaikinės socialinės 
kaitos bruožas yra ekonomikos, politikos ir kultūros išsiveržimas iš teri-
torinės nacionalinės valstybės rėmų.21 M. Castellso pasiūlytos tinklaveikos 
visuomenės sampratos pagrindinis bruožas yra tas, kad tiek valstybės, tiek 
socialinės organizacijos (tautos, socialinės grupės, judėjimai), tiek pavieniai 
individai tampa vis labiau priklausomi nuo globalių kapitalo, informacijos 
ir komunikacijos srautų. Dominavimo ir pasipriešinimo resursai jau nebė-
ra vien tik nacionalinės teritorinės valstybės prerogatyva, jie akumuliuo-
jami iš naujai kuriamų ir nuolat perkuriamų tarptautinių tinklų (organi-
zacijų, institucijų, ryšių, komunikacinių tinklų). Tinklaveikos visuomenėje 
gyvenimas ir veikla vyksta persipynusiuose socialiniuose kontekstuose, iš-
nyksta stabilūs socialiniai (vaidmenų priskyrimo) rėmai. Tinklas – tai ga-
lios, vaidmens, tapatybės, apskritai įvairaus pobūdžio centro išsiskaidymas 
ir priklausomybė nuo kitų socialinių centrų. Tai galimybė mobilizuoti ir 
naudotis įvairių skirtingų tinklų teikiamais resursais.

Antrajame tome Tapatumo galia M. Castellsas analizuoja daugybę šių 
dienų socialinių judėjimų ir juos supranta kaip reakciją į globalizacijos su-
keliamus padarinius. Globalizaciją jis, kaip ir ką tik aptartas C. Calhou-
nas ir daugelis kitų autorių, suvokia per dominavimo prizmę: globalizacija 
nebūna neutrali. M. Castellso akiratyje atsiduria religinio (islamiškojo ir 
krikščioniškojo) fundamentalizmo judėjimai, nacionalizmas Sovietų Są-
jungoje, Katalonijos nacionalizmas, teritoriniai (didžiųjų miestų priemies-
čių) bendruomenės, Meksikos Zapatista judėjimas, JAV savanorių Patriotų 

21 Industrinėje epochoje socialinė kaita vystėsi nacionalinės valstybės rėmuose, sukelda-
ma socialinį konfliktą dėl darbininkų, moterų, afroamerikiečių politinio pripažinimo, 
kuris pasibaigė demokratinių, pilietinių laisvių ir teisių įsigalėjimu. Pats konfliktas tiek 
iš apačios, tiek iš represuojančio viršaus akumuliavo tradicinius tapatumo šaltinius: 
etninį-tautinį tapatumą, prigimtines žmogaus teises, religiją, autoritetą, tačiau visa kova 
klostėsi valstybės institucinėje erdvėje. Kolektyvinė mobilizacija vyko dėl valstybės pri-
pažinimo, naudojami tapatybių, kultūriniai, socialiniai, ekonominiai resursai. Sociali-
nis konfliktas rėmėsi stabiliu klasiniu, tautiniu, lytiniu pagrindu – buvo aiškus asmens 
priskyrimas tam tikrai socialinei grupei ir apibrėžiamas socialinis vaidmuo. Antrosios, 
vėlyvosios ar postindustrinės, modernybės (pavadinimai čia nėra labai svarbūs) laikais 
ekonominė globalizacija pralaužė teritorinės valstybės rėmus, sukėlė technologinę ko-
munikacijos revoliuciją, įtvirtino Vakarų kapitalo ir politinės valios dominavimą, sukėlė 
aplinkosaugos, terorizmo grėsmes, formuoja unifikuotą vartotojišką globalią kultūrą.
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judėjimas, teroristinės organizacijos (Japonijos Aum Shinrikyo ir islamiš-
koji Al Qaeda), antiglobalistinis ir žaliųjų aplinkosauginis judėjimai, femi-
nistinis ir gėjų sambūriai.

Tinklinėje visuomenėje tapatumą, kaip individualios ir kolektyvinės 
prasmės šaltinio konstravimą, M. Castellsas siūlo analizuoti naudojant tre-
jopą modelį: įteisinamasis tapatumas, pasipriešinimo tapatumas, kuriama-
sis tapatumas. Ne visi socialiniai judėjimai yra pasipriešinimo pobūdžio, 
bet visus juos vienaip ar kitaip veikia globalizacijos sukelti pokyčiai.22

Svarbu pabrėžti, jog M. Castellsas, taip pat kaip ir C. Calhounas, pa-
brėžtinai vengia Progreso ir Regreso sampratos. Tai, jog vieni judėjimai iš 
pasipriešinimo strategijos ilgainiui gali įsivyrauti visuomenėje, anot auto-
riaus, rodo, kad joks tapatumas per se neturi nei progresyvios, nei regresy-
vios reikšmės kitapus savo istorinio konteksto“.23 Čia tarsi noras pabrėžti, 
kad nėra jokio kito metaetinio vertinimo, kaip tik siūlomos tapatybės pro-
jekto priimtinumas žmonėms. Jeigu griūva įsiteisėjęs tapatumas ar įsigali 
pasipriešinimo arba kuriamasis tapatumas, vadinasi, pirmasis ir antrojo 
oponentai neatitiko savo istorinio konteksto. Galbūt, o tai būtų logiška vi-
sam M. Castellso samprotavimų karkasui, autorius čia tylomis remiasi pi-
liečių savivaldos principu, tik prie jo prieina per tam tikras kolektyvines 
tapatybes siūlančius socialinius judėjimus. Nėra jokio kito išorinio būdo 
nuspręsti tapatumų vertės, išskyrus pačių žmonių priėmimo arba atmeti-
mo būdą.

Besiformuojanti naujoji pasaulio tvarka M. Castellsui toli gražu nėra 
vienakryptė Vakarų modernybės įsitvirtinimo sėkmės istorija. Globalizaci-

22 Pavyzdžiui, žaliųjų judėjimas Vokietijoje iš pasipriešinimą generuojančio tapatumo virto 
įteisinančiu ir kuriamuoju, kai buvo priimtas į šalies politinę sistemą. Pagrindine tapatu-
mo forma autorius laiko pasipriešinimo strategiją, ji skatina kurtis bendruomenes, prie-
šintis patiriamai priespaudai. Religinis fundamentalizmas, teritorinės (pvz., San Paulo 
lūšnynų) bendruomenės, nacionalizmas ar kai kurios gėjų judėjimo srovės priskirtinos 
šiai bendruomeninės tapatybės formai. Kuriamojo tapatumo bruožas tas, kad jis siūlo 
kitokio gyvenimo projektą, pvz., feministinis judėjimas ar kai kurie religiniai judėjimai 
numato kitokią visuomenės būklę po problemos išsprendimo. Žr.: C a s t e l l s, M. Infor-
macijos amžius: ekonomika, visuomenė, kultūra, t. 2: Tapatumo galia, Kaunas: Poligrafija 
ir infomatika, 2006, p. 22–28. 

23 Ten pat, p. 24.
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ja formuoja tinklaveikos visuomenę, tai yra neoliberali demokratinė tvarka 
nepasiekia vienakryptės internalizacijos (vidinio nuostatų priėmimo), bet 
iškelia įvairius resursų mobilizavimo tinklus, kuriuos skirtingi žmonių su-
sivienijimai naudoja kaip reakciją į globalizaciją dėl labai skirtingų tikslų. 
Globalizacijos teikiamos tvarkos nepriėmimas aiškiau nei sėkmė apibūdina 
globalizaciją. Ne istorijos pabaiga (Francis Fukuyama), t. y. ne liberaliosios 
demokratijos įsigalėjimas pasaulyje charakterizuoja neoliberaliąją tvarką, 
remiamą JAV, o pasipriešinimas jai. Kosmopolitinis liberalizmas, pasau-
linė pažangos idėja ar globalios demokratijos plėtros diskursas vienaip ar 
kitaip atkartoja kapitalui parankų unifikacijos ir standartizacijos poreikį. 
(Savo pobūdžiu ir politine funkcija jis labai panašus į Lietuvoje pastebimą 
Progreso diskurso susidūrimą su liekančia už borto Tradicija).

Sykiu su globalizacijos plėtra paraleliai klostosi demokratijos krizė na-
cionalinių valstybių viduje. Ji reiškiasi keliais tarpusavyje susijusiais po-
žymiais (vėlgi – pastebimais Lietuvoje): žiniasklaidos ir politikos subul-
varėjimas, supanašėjimas su vadybiniais rinkodaros ir pop šou kultūros 
dėsningumais, augančiu piliečių nepasitikėjimu savo politinėmis institu-
cijomis, elitizacija (požiūris, kad jų šaliai vadovauja ne žmonių valia, o 
keletas stambių interesų grupių). Šie pastebėjimai leidžia daryti išvadą: vi-
same pasaulyje didėja trintis tarp politinio dalyvavimo, socialinių poreikių 
ir demokratinių institucinių palankumo. /.../ Tačiau bendra tendencija yra 
tokia: demokratinės politinės sistemos gebėjimo tinkamai raguoti į sociali-
nius poreikius bei vertybių pokyčius erozija. /.../ Politinė demokratija – tokia, 
kokia ji figūravo liberalių XVIII a. revoliucijų vizijose ir kokia forma jis 
pasklido po pasaulį XX amžiuje – tapo tuščiu kevalu. Nenoriu sakyti, kad ji 
buvo „formali demokratija“: demokratija išauga iš tų savo „formų“, kaip an-
tai slapto visuotinio balsavimo ar piliečių laisvių. /.../ Žmonės tai žino, jau-
čia, tačiau jų kolektyvinėje atmintyje taip pat gajus prisiminimas, kad labai 
svarbu neleisti tironams užimti mažėjančios demokratinės politikos erd vės. 
Piliečiai tebėra piliečiai, tačiau jie patys tiksliai nežino – kokio miesto ir kie-
no miesto piliečiai jie yra.24 Ši susidariusi tuštuma tarp piliečių ir valdžios 
ir yra ta lokali globalizacijos terpė, kurioje kyla nauji piliečių judėjimai. 

24 Ten pat, 391–392.
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Tik jau ne tiek dėl įtakos valstybės institucijoms, o kiek dėl savo tapa-
tybės išsaugojimo. Kaip matysime toliau, lietuviškoji tautiškumo stovykla 
pagrindiniais savo argumentais tiksliai atitinka šį situacijos apibūdinimą: 
siekiama restauruoti Tautos kaip politinio suvereno principą,25 valstybin-
gumą orientuoti į tautos kultūrinius ir politinius išlikimo poreikius, taip 
pat – didinti savivaldžios, o ne administruojamos, bendruomenės gebėji-
mus apskritai, siekiama priversti valdžią rūpintis Lietuvos piliečiais, o ne 
įtikti europinėms institucijoms ar kitoms draugiškoms šalims. Lietuviškos 
tautinės stovyklos išsakomas rūpestis yra reakcija į to paties pobūdžio pro-
cesus, pastebimus globalioje aplinkoje.

Iš M. Castellso tyrimų matyti, kad Lietuvoje kylantis tautiškumo mo-
bilizavimas – tiktai lokalus epizodas bendrame globalizacijos paskatinta-
me kolektyvinių tapatybių aktulizavimo lauke. Lietuvos sąjūdžio lyderių, 
intelektualų išsakomą ir platesnių visuomenės sluoksnių jaučiamą rūpestį, 
kad valstybės politika ir elitas yra nutolę nuo piliečių poreikių, galima su-
prasti kaip tokio pat pobūdžio reakciją į nekontroliuojamą politinį proce-
są, vykstantį kaip valstybės globalėjimas (integracija į Vakarus). Lyginant 
su kitomis pasaulio nacionalizmo, religinio fundamentalizmo reakcijomis, 
lietuviškoji reakcija yra švelni ir nuosaiki. Didžia dalimi ji – intelektinio 
pobūdžio, neįgavusi socialinio organizuotumo.

Taigi netikslu šį rūpestį traktuoti kaip sovietinio palikimo provincializ-
mą, kuris anachronistiškai reiškiasi mūsų dienomis susidūrus su globalia 
erdve. Ir lygiai taip pat netikslu traktuoti tai kaip tradicinį lietuvių anti-
modernumą, kaip, regis, linksta tą daryti T. Venclova ir kiti liberaliosios 
pozicijos atstovai. (Plačiau apie tai 2.4 skyriuje). Tokie vertinimai atsiduria 
C. Calhouno minėtoje tapatybių vertintojų pozicijoje, kuri leidžia nuspręs-
ti, kokia tapatybė yra geresnė ir pažangesnė. Jau nekalbant apie Progreso 
naratyvo siekį traktuoti lietuvių visuomenę kaip homofobišką arba kai ku-
rių biurokratinių jėgų viešą retoriką apie Vakarų standartų neatitinkantį 
vaikų auklėjimo būdą (plg. 95 išnašą). Net jei viešojoje erdvėje reiškiasi 
atvirai homofobinių nuostatų politiniai veikėjai ir netgi jei visuomenėje 
yra paplitusi buitinė homofobija ir antisemitizmas, vargu ar būtų tikslu 

25 Plg.: J o k u b a i t i s, A., L o p a t a, R. Lietuva kaip problema. Filosofiniai istoriniai 
politikos tyrinėjimai, Vilnius, 2014, p. 347–353.
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tokį vertinimą paversti centriniu lietuviškos tapatybės aiškinimu. Neabe-
jotina, kad didele dalimi tradicijos šalininkai tiesiog neturi nieko bendra 
su homofobija ar diskriminacija.26

Galiausiai M. Castellsas daro tokią išvadą apie kultūrinę mobilizaci-
ją globalizacijos akivaizdoje: Socialiniams veikėjams, atskirtiems ar besi-
priešinantiems tapatumo individualizavimui, susijusiam su gyvenimu glo-
baliniuose galios ir turto tinkluose, kultūrinės bendruomenės, veikiančios 
religiniu, tautiniu ar teritoriniu pagrindu, yra bene pagrindinė prasmės 
konstravimo alternatyva mūsų visuomenėje. /.../ Kai pasaulis tampa per 
didelis jį suvaldyti, socialiniai veikėjai siekia vėl jį sumažinti iki savo pačių 
dydžio ir pasiekiamumo. Kai tinklai ištirpdo laiką ir erdvę, žmonės prisiriša 
prie vietų ir atgaivina savo istorinę atmintį. Kai sulaužomi patriarchaliniai 
asmenybės ramsčiai, žmonės ima teigti transcendentinę šeimos ir bendruo-
menės vertę kaip Dievo valią.27

Ar yra kokių nors metaetinių kriterijų įvertinti į transcendentinę pras-
mę apeliuojančias tapatybes? Ar jos gali būti taip paprastai pakeistos biu-
rokratine intervencine Progreso politika? Kiek ironiška, kad lietuviško-
ji Tradicija, anksčiau, XIX–XX a., buvusi valstybės nepriklausomybės ir 
demokratijos lygiateisiškumo laidas, dabar priversta gintis nuo kaltinimų 
neatitinkant demokratijos standartų dėl homofobijos, diskriminavimo ar 
vaikų auklėjimo. Net jeigu kosmopolitinis liberalizmas yra teisus, kad tau-

26 Neaišku, kiek toks atviras tautiškumas yra paplitęs, tačiau pats jo egzistavimas rodo, 
kad tradicijos (tautiškumo) išsaugojimas yra elementarus egzistencinis poreikis, nie-
ko bendra neturintis su provincialumu, tamsybiškumu ar antimodernumu: Aš kilęs iš 
dabartinio Lietuvos centro – Kėdainių. Esu ketvirtos kartos miestietis iš matininkų ir 
verslininkų šeimos. /.../ Tėvai tarmiškai nekalbėjo, seneliai – taip pat. Su kaimynais daž-
niausiai kalbėjo kiekvienas savo kalba ir pakankamai suprasdavo. Tėvas lenkiškai ne-
kalbėjo. Kitomis kalbomis kalbėjo. Senelis, atrodo, suprato ir žydiškai. Žmona – iš senos 
lietuvių bajorų giminės, kalba gimtąja lietuvių kalba, moka anglų, lenkų, rusų kalbas. 
Dukra – lietuvių, anglų, vokiečių, latvių, lenkų, rusų kalbas. Kita dukra – lietuvių, ang-
lų, prancūzų, rusų, lenkų, hebrajų kalbas. Dar kita dukra sukūrusi mišrią šeimą. Kalba 
lietuvių, suomių, anglų, rusų kalbomis. Su vaikais kalbasi lietuvių kalba, tėvas – suomių, 
prancūzų. Tarpusavyje kalbasi suomių, lietuvių ir anglų kalbomis. (iš pokalbio su Lietu-
vos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotoju informacijai ir muziejininkystei 
dr. Eligijumi Juvencijumi Morkūnu, Kauno diena“, 2015 m. birželio 5d., Santaka, p. 8.)

27 Ten pat, p. 80–81.
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tinė demokratija išaugo savo rūbus ir neatitinka laiko reikalavimų, kol kas, 
atrodo, nėra kuo jos pakeisti – vargu ar civilizacijos nuleidimo kaktomu-
šos būdas gali sustabdyti tą vidinę demokratinio pasitikėjimo eroziją, grei-
čiau – tik ją padidinti, nes realizuojamas biurokratiniu, elitistiniu būdu.

1.4 Multiple modernities: kova ne prieš Modernybę, 
bet už savąją jos versiją

Shmuelis Noahas Eisenstadtas vienas pirmųjų pateikė alternatyvų požiūrį 
į Vakarų modernybės įsitvirtinimą likusiame pasaulyje.28 Panašu, kad ši 
problema yra didesnė negu tik požiūris, kad susidūrusi su Vakarų moder-
nybe kiekviena kultūra siekia išlikti savita. Šis požiūris turi kur kas dides-
nio masto implikacijas. Jis ne tik atskleidžia Vakarų etnocentrizmo prielai-
das klasikinėje sociologijoje, kaip matome iš S. N. Eisenstatdo citatos, bet 
ir nurodo, kad vakarietiška modernybė nėra vienintelis autentiškas mo-
dernizavimosi būdas. O tai kelia didžiulės reikšmės debatus dėl vienapolio 

28 „Įvairių modernybių“ samprata nurodo tam tikrą požiūrį į šiuolaikinį pasaulį – iš tiesų į 
modernios epochos istoriją ir charakteristikas – kuris prieštarauja ilgai dominavusioms 
mokslinėms pažiūroms ir bendram diskursui. Ji prieštarauja „klasikinėms“ modernizaci-
jos teorijoms... Jos visos teigė, net jeigu tik implicitiškai, kad modernioje Europoje išsivys-
čiusi kultūrinė modernybės programa ir ten iškilusios pagrindinės institucijų struktūros 
galiausiai nugalės visose moderniose ir dar tik patiriančiose modernizaciją visuomenėse; 
su modernybės ekspansija jos įsigalės visame pasaulyje. /.../ Realūs visuomenių modernė-
jimo procesai paneigė homogenizuojančias ir hegemonines Vakarų modernybės progra-
mos prielaidas. Nors bendra struktūrinės diferenciacijos tendencija išsivystė daugelyje šių 
visuomenių institucijų, šeimos gyvenime, ekonominėse ir politinėse struktūrose, urbani-
zacijoje, moderniame švietime, masinėje komunikacijoje ir individualiose orientacijose, 
būdai, kaip šie laukai buvo apibrėžti ir organizuojami, labai skyrėsi, įvairiuose vystymosi 
perioduose jie iškėlė daugialypius institucinius ir ideologinius modelius. Svarbu, kad šie 
modeliai nebuvo vien tik paprastas jų visuomenių tradicijų tęsimas modernioje eroje. Šie 
modeliai buvo išskirtinai modernūs, nors ir labai paveikti specifinių kultūrinių sąlygų, 
tradicijų ir istorinių patirčių. /.../ Daugialypių modernybių idėja preziumuoja, kad ge-
riausias būdas suvokti šiuolaikinį pasaulį – iš tiesų paaiškinti modernybės istoriją, tai yra 
matyti jį kaip nuolatinio kultūrinių programų sudarymo ir perdarymo istoriją. /.../ Viena 
iš svarbiausių termino „daugialypės modernybės“ implikacijų yra ta, kad modernybė ir 
vesternizacija nėra identiškos; Vakarų modernybės kryptys nėra vienintelės „autentiškai“ 
modernios, nors jos ir istoriškai ankstesnės, ir išlieka pagrindiniu atskaitos tašku kitoms 
/modernybės kryptims/. Žr.:  E i s e n s t a d t, S. N. Comparative Civilizations and 
Multiple Modernities, 2003, vol. 2, Koninklijke Brill nv, Leiden, p. 535–537.
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pasaulio įteisinimo tarptautiniuose santykiuose, aštrina vakarietiškos de-
mokratijos ir net žmogaus teisių universalumo ir ribotumo problematiką, 
religijos ir sekuliarumo, autoriteto, liberalumo, kultūrinių tapatumų įtam-
pas.29 Ir, žinoma, tai neatsiejama nuo vakarietiškų institucijų globalaus 
dominavimo temos, vakarietiško Progreso ir vietinės Tradicijos sankirtos. 
Anot Zenono Norkaus, lyginamosios sociologijos požiūriu vyksta diskusija 
dėl Vakarų modernybės bei kitų civilizacijų konvergencijos ir divergenci-
jos: kiek kiekvienoje civilizacijoje vykstanti savos Tradicijos revizija lemia 
supanašėjimą su Vakarų modernybe, o kiek – savitus variantus.30

Žymiojoje Samuelio Huntingtono knygoje The Clash of Civilizations 
kaip centrinė tema svarstoma kultūrinių tapatumų reikšmė didiesiems 
geopolitiniams centrams. Istorinės ir kultūrinės tradicijos (civilizacijos) 
funkcionuoja kaip resursas politiniams strateginiams tikslams – didžio-
sios valstybės jas mobilizuoja kaip politinės tapatybės dalį ir prisideda prie 
geopolitinių interesų demarkacijos, o visa pamažu, anot autoriaus, veda 
į makrokonfliktus. Tai ir yra viena pagrindinių S. Huntingtono veikalo 
minčių.31 Tiesioginė jos implikacija ta, kad Vakarų modernybės univer-
salizmas susiduria su civilizacijos tapatybių pasipriešinimu. Šia prasme 
globalizacija nereiškia vienakryptės vesternizacijos, nepaisannt to, kad 
dabartinė pasaulio tvarka remiasi į vakarietiškos civilizacijos hegemoniją, 
savo ruožtu paremtą JAV karine ir technologine galia. Globalizacija reiš-
kiasi kaip vesternizacija, tačiau gilūs istoriniai ir kultūriniai (civilizacijos) 
tapatumai formuoja į tai savitus atsakus. S. Huntingtonas atmeta nuomo-
nę, kad pasaulis, priimdamas vakarietiškąją modernizaciją, keičiasi pagal 
vakarietiškos kultūros standartus: individualizmo ir politinių laisvių sam-

29 Plg.: W a l z e r,  M. Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad, University 
of Notre Dame Press, 1994.

30 N o r k u s, Z. Kokia demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė transformacija Lie-
tuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu, Vilniaus universiteto leidykla, 2008, 
p. 102–105.

31 Pagrindinė šios knygos tema yra kultūra ir kultūrinės tapatybės, kurios suprantamos pla-
čiausia prasme, yra civilizacijų tapatybės, suteikiančios pasauliui po Šaltojo karo sąryšių, 
skaidymųsi ir konfliktų. Žr,:, H u n t i n g t o n, S. P. Civilizacijų susidūrimas ir pasaulio 
pertvarka, UAB Metodika, 2011, p. 12.
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pratas. Modernizavimas tik stiprina šias kultūras ir sumažina Vakarų galią. 
Iš esmės pasaulis tampa šiuolaikiškesnis ir mažiau panašus į Vakarus.32 

Šie požiūriai kontrastuoja su Jungtinių Tautų Organizacijos kelis de-
šimtmečius vykdomu World Values Survey tyrimu, vadovaujamu Ronaldo 
Ingleharto. Jo pasiūlyta modernizacijos teorija numato socioekonominės 
pažangos savitarpio ryšį, kultūrinių nuostatų perėjimą nuo išlikimo iki 
saviraiškos vertybių bei demokratinių institucijų, – ir jis tai vadina žmo-
nijos vystymosi dėsniu. R. Inglehartas pripažįsta, kad klasikinėje moder-
nizacijos teorijoje klaidingai teigiama, jog likusiame pasaulyje visuomenės 
atkartos Vakaruose įvykusį procesą ir atsisakys tradicijų, religijos, o vietoj 
to įsivyraus racionalus instrumentalizmas, individualizmas. Jo teorijoje iš 
tiesų pateikiamas labiau kompleksinis aiškinimas: socialinę kaitą inicijuo-
ja socialinį saugumą (darbą, pajamas, apskritai – išlikimą) garantuojantis 
ekonominis pokytis, tai lemia postmaterialių vertybių įsigalėjimą, o visa 
nulemia paramą demokratiškoms institucijoms, nes jos garantuoja laisvės 
ir saviraiškos vertybes. Vis dėlto R. Ingleharto teorijoje linkstama šią socia-
linę kaitą laikyti universaliu žmonijos kaitos dėsniu.33 Jo išvados suponuoja 
mintį, kad pasaulio visuomenę (ar visuomenes) veikia tas pats liberalėji-
mas, didėjantis individo teisių suvokimas, poreikis ginti demokratiją. Įvai-
rios visuomenės tai patiria skirtingu mastu ir skirtingu laiku (kai kurios 
vėluoja), bet iš esmės jas visas veikia to paties pobūdžio procesas. Multiple 
modernities kontekste R. Ingleharto teorija, priešingai nei S. Huntingtono, 
turbūt palaikytų skirtingų civilizacijų konvergencijos perspektyvą. 

Būtent šis universalumo, unifikacijos, suvienodėjimo aspektas ir kon-
trastuoja su tomis koncepcijomis, kuriose atkreipiamas dėmesys į sudėtin-
gesnį tradicijos ir globalizacijos, Vakarų modernybės ir socialinės protesto 
mobilizacijos santykį.

Pavyzdžiui, M. Castellso manymu, globalizacija pirmiausia reiškiasi 
vakarietiško (kapitalo) dominavimu ir jo sukuriama nelygybe, asimetrija. 
Tačiau kapitalas tuo pačiu sukuria finansinius, komunikacijos, informaci-

32 Ten pat, p. 68.
33 I n g l e h a r t, R. Modernization and Postmodernization, Princeton University Press, 

1997; I n g l e h a r t, R., W e l z e l, Ch. Modernization, Cultural Change and Democracy: 
The Human Development Sequence, New York: Cambridge University Press, 2005.



182 Andrius Švarplys

nius kanalus, kuriais naudojasi įvairios žmonių grupės, siekiančios apginti 
savo interesus ir, kas ypač svarbu Castellsui, – tapatumą. Nauji judėjimai 
kuriasi ne kaip natūralaus proceso taiki išdava, bet priešingai – jie kyla 
kaip vietinių bendruomenių pasipriešinimas. Tai ne R. Ingleharto tylioji 
revoliucija, o greičiau garsusis maištas. Nuo to, kokius tikslus puoselėja ir 
kokias galimybes tinklaveikoje mato šios žmonių grupės, priklauso, kokias 
formas įgaus naujieji globalizaciniai tapatumai – ar jie liks pasipriešinimo 
bastionuose (kaip, tarkim, krikščioniškas fundamentalizmas ar, sakytume, 
kai kurie lietuviškojo tradicionalizmo aspektai), ar bus kuriantieji adapta-
ciniai tapatumai.

M. Castellso tinklaveikos visuomenės koncepcija labai artima daugialy-
pių modernybių sampratai. Ji numato tinklinėje visuomenėje vykstančias 
kultūrines konsteliacijas (maišymąsi): Tradicijos ir globalizuoto Moder-
numo susidūrimo metu gimstančius bendruomeninius projektus – pasi-
priešinimo ar siekiančius išnaudoti naujas galimybes geresnio gyvenimo 
projektui įtvirtinti.

Kokį bendruomeninį projektą siūlo lietuviškoji tradicijos stovykla?

2. Lietuviškasis tautinis naratyvas šiandien

2.1 Alvydas Jokubaitis: 
tuštėjanti tautinės valstybės politika

Per pastaruosius kelerius metus pasirodė gausus šio autoriaus straipsnių 
ir knygų spiečius, kuriose įvairiais rakursais analizuojamos tautos, ver-
tybinės sąmonės, istorijos, politikos, mokslo, liberalizmo, demokratijos, 
moralės sąsajos. Visas temas ir potemes jungia aiškiai išreikštas autoriaus 
rūpestis apmąstyti tautinės bendrijos ir tautinės valstybės likimą dabar-
ties politinėje situacijoje. Pati bendroji tendencija – tautinė valstybė yra 
neutralizuojama, silpsta jos pagrindai. A. Jokubaičiui būdingas filosofinis 
požiūris į tautiškumą, dominuoja ideologinių tautinės valstybės išplovimo 
sąlygų analizė.

Galbūt geriausia A. Jokubaičio idėjas analizuoti išskiriant būtent tris 
reikšmingiausias neutralizavimo tendencijas: mokslo, arba pozityvistinė 
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neutralizacija, liberalizmo ideologijos atliekama neutralizacija ir tautinės 
kultūros neutralizacija. Visos jos formuluojamos kaip iššūkiai tautinei sa-
vimonei, nors tam tikroje istorinėje atkarpoje, nacionalizmų iškilimo, tautų 
prabudimo XIX a. epochoje, visi trys reiškiniai, visi trys ryškūs modernio-
sios Vakarų istorijos faktai – pozityvizmas, demokratija ir kultūra – buvo 
tautiškumo sąjungininkai. Mokslą tautinio sąjūdžio lyderiai traktavo kaip 
priemonę budinti tautą, atskleisti gilias istorines jos šaknis, didingą istoriją 
ir taip formuoti kolektyvinę tautinę tapatybę, suteikti istorinį įteisinimą 
naujai prisikeliančiai tautinei bendrijai. Liberalizmas tapo laisvės, demo-
kratijos, kiekvieno asmens lygybės prieš įstatymą idėjų generatoriumi – tai 
buvo tautos išsilaisvinimo iš imperinio jungo pažadas. Kultūrinis kriteri-
jus tautai apibrėžti tapo esminiu politiniu kriterijumi tiek tautos vidiniam 
tapatumui, tiek išoriniam atpažinimui ir, vadovaujantis tarptautine teise, 
gauti tautų apsisprendimo teisę, o kartu ir savo politinius namus, valstybę. 
Sykiu su moksliniu autoritetu, bendra istorija ir demokratijos pažadu kul-
tūra formavo tautinės valstybės idėją, 

Vis dėlto ilgainiui visos trys tautinį sąmoningumą remiančios kryptys 
nustojo būti tautos sąjungininkės. Tautinė savimonė daugiau nebegauna 
jų paramos. Atvirkščiai, tiek pozityvistinių standartų vystymasis XX a., 
tiek liberalizmo ideologiniai principai savaime ir tautinės kultūros reikš-
mės nusilpimas tiesiogiai griauna tautinės valstybės idealus. Dėl tam tik-
ros šių trijų ideologinių – pozityvistinio, liberalaus ir tautinės kultūros 
erozijos – principų šiuolaikinės konjunktūros (susiliejimo) tauta, kaip ver-
tybiniais, moraliniais ir metafiziniais principais jungianti bendruomenė, 
patiria fundamentalią išformavimo ir dezintegracijos grėsmę. Tautai kyla 
fundamentalus vertybinis neutralizavimas.

Pozityvistinis istorijos neutralizavimas
XIX a. pradėję formuotis pozityvistiniai mokslinio pasaulėvaizdžio prin-
cipai perėmė Švietimo epochos nustatytą idealą atkerėti pasaulį nuo re-
liginių, mitinių, antgamtinių aiškinimų ir pereiti prie natūralių pasaulio 
sandaros priežasčių ieškojimo. Istorijos tyrinėjimuose šis sumokslintas 
požiūris virto metodiniu tyrimu apie tai, kaip viskas buvo iš tikrųjų, ži-
nomu istorizmo vardu. Tautiniams sąjūdžiams istorizmas atrodė kaip 
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rimtas autoritetingas metodas ne tik savosios tautos istoriškumui, bet ir 
politinėms pretenzijoms į teisę turėti savo valstybę, pagrįsti. Besivystantis 
istorijos mokslas tuo metu, XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pirmojoje pusėje, 
buvo besiformuojančių tautinių valstybių sąjungininkas. Istorijos mokslas 
bundančioms tautoms teikė tai, ko joms gyvybiškai reikėjo – iš istorijos 
gelmių kylantį legitimumą, parodant, kad politiniai tautos reikalavimai 
yra pagrįsti, kad tauta nėra atsitiktinis, tik šiandien užgimstantis darinys. 
Praeities duomenys suteikė atgimstančioms tautoms jų taip akcentuojamo 
savarankiškumo, išskirtinumo, autonomiškumo pagrindimą, tačiau ilgai-
niui pozityvistiniai mokslo standartai iškėlė nešališkumo, objektyvumo, 
atsiribojimo nuo bet kokių vertybinių nuostatų principus. Mokslinis mąs-
tymas šalina tautą, bet šioji visomis išgalėmis siekia būtent mokslo.34

Tai nulėmė įsitikinimą, kad tauta savaime nėra sau pakankamas, vertin-
gas istorinis faktas, o greičiau to meto aplinkybių, ypač kapitalizmo, indus-
trializacijos, ir spausdinto žodžio (laikraščių, knygų), pagimdytas politinio 
mobilizavimo padarinys. Įvyksta konfliktas tarp tautos, kaip vertybėmis, 
metafizika bei tikėjimu besiremiančios bendrijos, ir neutralaus, iš niekieno 
pozicijų žvelgiančio, abejojančio ir visas vertybines nuostatas metodiškai 
naikinančio istorijos mokslo. Anot A. Jokubaičio, istoriškai galime ste-
bėti mokslo ir tautiškumo dialektiką: tautinės valstybės idėjai prieš šimtą 
ir daugiau metų reikėjo tautos kaip absoliutaus atskaitos taško. Mokslinis 
mąstymas ją pavertė viena iš teorinių hipotezių. Tautinio atgimimo lyderiai 
rodė pagarbą mokslui, bet jam sustiprėjus paaiškėjo, kad tauta yra istori-
nių aplinkybių, industrializacijos, moderniųjų komunikacijos priemonių ir 
kapitalizmo padarinys. /.../ Tautinio atgimimo laikais buvo manoma, kad 
tauta apibrėžia kultūrą, ekonomiką ir kitas visuomeninės gyvenimo sritis. 
Įsigalėjus pozityvizmui manoma, kad kultūra, ekonomika ir kitos visuome-
nės gyvenimo sritys apibrėžia tautą.35 Taip mokslinis požiūris istoriją paver-
čia nepatikimu tautinio sąjūdžio sąjungininku.36

34 J o k u b a i t i s, A., L o p a t a, R., min. veik., p. 56.
35 Ten pat, p. 46–47.
36 J o k u b a i t i s, A. Istorijos neutralizacija ir depolitizacija. In: L o p a t a, R., D e m e n- 

t a v i č i u s, J., G u d ž i n s k as, L., J o k u b a i t i s, A., L a u r i n a v i č i u s, Č., 
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Liberalusis istorijos neutralizavimas
Liberalizmo keliami iššūkiai tautinei valstybei A. Jokubaičio mintyje turi 
kelias trajektorijas. Viena iš jų – filosofinė, vertybinė. Pačios pamatinės, 
filosofinės liberalizmo prielaidos yra nepalankios tautinės valstybės prin-
cipams. Moralinis individualizmas, politinis atomizmas, metodologinis 
skepticizmas ryškiai kontrastuoja su tautiniu kolektyviškumu, bendru 
gėriu, moraliniu įsipareigojimu, atsakomybe ir ištikimybe tautai, tautinei 
valstybei. Šis neatitikimas savaime griauna tautinę savimonę ir istorijos 
politinę reikšmę. Modernioji tautinė valstybė pabrėžia individą pranokstan-
čių dalykų – istorijos, kultūros, tautos ir bendruomenės – reikšmę. Liberaliz-
mo politinė filosofija sunkiai suderinama su tautinio atgimimo veikėjų meile 
istorijai. Ši filosofija gina žmogaus teises, negatyviąją laisvę, teisės valdymą, 
demokratines procedūras ir laisvąją rinką. Tautinės valstybės idėja reikalau-
ja ištikimybės tautai, jos istorijai ir kultūrai.37 

Kita trajektorija yra liberalizmo sąjunga su pozityvizmu, kurio kvinte-
senciją autorius randa René Descartes’o metode. Liberalizmui, siekiančiam 
demistifikuoti visapusišką totalizuojantį kolektyviškumą individo naudai, 
pozityvizmas parankus tuo, kad čia – moksliniame metode – reikalau-
jama atsisakyti visų vertybinių principų, kuriais dažniausiai ir būdavo 
grindžiami kolektyvo totalumo postulatai. Kaip mokslas neranda vertybių 
gamtoje ir istorijoje, taip liberalizmas neranda tautos poreikio politikoje. 
Demokratijos prigimtis susijusi su R. Descartes’o abejonės metodu. Kaip 
ir R. Descartes’o metodas, demokratija nepripažįsta jokių savaime supran-
tamų autoritetų, įskaitant tautą.38

Liberalams patogu, kai įsigali mokslinis, o ne metafizinis, religinis ar me-
ninis, požiūris į pasaulį. Jų politiniams tikslams padeda mokslo skepticiz-
mas, reliatyvizmas, objektyvizmas ir neutralumas vertybių atžvilgiu.39

M e r k i n a i t ė, S., N i k ž e n t a i t i s, A., R a d ž v i l a s,  V., V i n o g r a d n a i t ė, 
I. Valstybė ir istorija, Vilniaus universiteto leidykla, 2014, p. 26.

37 Ten pat, p. 18–19.
38 J o k u b a i t i s, A., L o p a t a, R., min. veik., p. 50.
39 J o k u b a i t i s, A. Liberalus istorijos pašalinimas. In: R a d ž v i l a s, V., D e m e n t a- 

v i č i u s, J., E i d i n t as, A., J o k u b a i t i s, A., M e r k i n a i t ė, S., S z l a c h t a, B. 
Istorijos subjektas kaip istorijos politikos problema, Vilniaus universitetas, 2011, p. 43.
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Anot A. Jokubaičio, nuoseklus liberalas turėtų atmesti visokį kolekty-
viškumą, nes individo laisvė visuomet bus svarbiau nei tautos.

Tautinės kultūros neutralizavimas
Valstybė atsirado kaip pažadas puoselėti tautos kultūrą. Kultūra buvo ne-
atsiejama nuo politikos Atgimimo epochoje, tačiau ilgainiui, vykstant mo-
dernizacijai, t. y. tautinei valstybei sėkmingai pildant duotus pažadus įsiga-
lėjo individualistinis, atomistinis moralės požiūris. Prisidėjus pozityvizmo 
ir liberalizmo jėgoms tautinė kultūra neteko pagrindinės savo reikšmės, 
nes abi šios ideologinės jėgos propaguoja kultūrinį ir moralinį indiferen-
tizmą. Tautinė valstybė nuo tautinės kultūros gynimo nudreifavo link in-
dividualias asmens teises ginančios, vertybinį neutralumą garantuojančios, 
politinės ir istorinės tautos savimonės puoselėjimo atsisakančios valstybės 
vaidmens. Stiprindami kovą už politinę laisvę, tautinių valstybių piliečiai 
pamažu pradėjo šalinti kultūrinius tautinio atgimimo pažadus. Tautinis ta-
patumas suvokiamas kaip asmeninio pasirinkimo reikalas, be kokių nors 
kultūrinių įsipareigojimų bendruomenei.40

Tautos žadinimas prasidėjo kaip kultūrinis sąjūdis, nuo pat pradžių 
angažavęsis kelti tautiečių ir būsimųjų piliečių raštingumą, moralinį ir 
dvasinį ugdymą. Tautinio sąjūdžio lyderiai žadėjo aukštosios kultūros pri-
einamumą valstiečiams, politinį lygiateisiškumą, socialinių ir ekonominių 
sąlygų gerinimą. Kultūriniai siekiai buvo neatsiejami ir neliko paskutinėje 
šios modernizacijos programos dalyje. Kultūrinis ir moralinis bendrumas 
turėjo persvarą prieš individualų autonomiškumo principą. Vėliau, išlais-
vėjęs, individas pradeda įrodinėti, kad jis, o ne tauta, formuoja politinio 
gyvenimo principus.41

Tautiškumo likimas bendroje 
vėlyvosios Modernybės politinėje konjunktūroje

Susijungusios šios trys Vakarų kultūrinės tendencijos suduoda beveik 
triuškinamą smūgį XIX a. susikūrusiam ir šiandien jau beveik tik iš iner-
cijos egzistuojančiam tautiniam mąstymui ir tautinės valstybės egzistavi-

40 J o k u b a i t i s, A. Istorijos neutralizacija ir depolitizacija, min. veik., p. 31.
41 Ten pat, p. 32.
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mo idėjinėms prielaidoms. Kituose savo veikaluose – Politika be vertybių 
ir Vertybių tironija ir politika – A. Jokubaitis šią problematiką pakylėja 
į dar platesnį lygį: mokslinio mąstymo, demokratijos, politikos, moralės, 
vertybių ribų klausimo. Bendra perspektyva šiais fundamentaliais klausi-
mais nėra džiuginanti: vėlyvojoje Vakarų modernybėje įsivyravęs politinis 
liberalizmas su savo ištikimais sąjungininkais moksliniu pozityvizmu ir 
procedūrine demokratija sėkmingai neutralizavo moralinį mąstymą. Viso 
to rezultatas – moralinė tuštuma, negebėjimas pasaulio struktūruoti pagal 
gėrio–blogio kriterijus, procedūrinis demokratijos teisingumas, kuris visiš-
kai aprobuoja ir įteisina skirtingų pasaulių lygiateisiškumą, o tai autorius 
vadina vertybių tironija.42 Moralės nustūmimas į privačią individualių gy-
venimo projektų sritį ir reikalavimas juos lygiateisiškai gerbti – šis didy-
sis politinio liberalizmo laimėjimas įtraukti skirtingumus į demokratijos 
projekto esmę – tampa nesunkiai suderinamas su moraline barbarybe.43 
Galbūt tokiu pavyzdžiu galėtų būti Charlie Hebdo laikraštis – neskoningos, 
pigios ir primityvios karikatūros, žeidžiančios dideles tikinčiųjų grupes, 
pagal lygiateisiškumo principą yra traktuojamos kaip žodžio laisvės įsi-
kūnijimas.

Bendros politikos, moralės, mokslinio pozityvizmo, vertybių santykių 
problemos šiuolaikinėje Vakarų visuomenėje tik sustiprina istorijos ir tau-
tinio mąstymo neutralizavimo tendenciją. Tautiškumo likimas priklauso-
mas nuo šių bendresnių ir fundamentalesnių neutralizavimo tendencijų, 
susiformavusių liberalios Modernybės viduje. Pačiai Modernybei pati-
riant transformaciją, kartu keičiasi ir tautinė valstybė. Tauta kaip vienas 
iš pagrindinių ankstyvosios Modernybės moralinio hierarchinio mąstymo 
principų patiria eroziją dėl tokiu būdu susimaišiusio liberalizmo, individu-
alizmo, pozityvizmo ir vertybinio neutralumo kokteilio šiais laikais.

A. Jokubaičio idėjos, kaip ir jo cituojami šaltiniai, nurodo kultūros, taigi 
ir nacionalizmo, liekamąją vertę. Kultūrinis tautinis veiksnys vis dar yra 
demokratijos ir apskritai politikos pamatinė kategorija, o sąmoningu kul-
tūriniu bendrumu pasižyminčios žmonių bendruomenės dar tebėra reali 
socialinė jėga. Nei vieno, nei kito kol kas nėra kuo pakeisti. 

42 J o k u b a i t i s, A. Vertybių tironija ir politika, Vilniaus universiteto leidykla, 2012.
43 J o k u b a i t i s, A. Politika be vertybių, Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 7.
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Tad tautiškumo politinė erozija sudaro visų autoriaus vardijamų prieš-
taravimų šerdį.44

2.2 Vytautas Radžvilas: 
tautos restauravimas liberaliojo totalitarizmo epochoje

Vakarų išlaisivinimo ideologijos tikrasis poveikis – įverginimas
V. Radžvilo ir A. Jokubaičio teorinius pagrindus jungia labai daug panašių 
motyvų ir idėjų. Jie abu iššūkį lietuviškajam tapatumui sieja su Vakarų 
visuomenės procesais ir vakarietiškomis ideologijomis. Apskritai filoso-
finiam lietuvių tautinės stovyklos sparnui (A. Jokubaičiui, V. Radžvilui, 
V. Rubavičiui) pirmiausia rūpi identifikuoti Vakaruose vyraujančias ver-
tybines nuostatas ir jas analizuojant aiškinti Lietuvos situaciją. Panašiai 
kaip A. Jokubaitis siekia parodyti pozityvizmo ir liberalizmo sąjungą, nu-
kreiptą prieš tautiškumo principą, taip V. Radžvilas pagrindines priešiškas 
vakarietiškas ideologijas įvardija kaip neomarksizmo ir liberalizmo mišinį, 
įsikūnijusį Europos Sąjungoje. Todėl prieš metus pasirodžiusioje savo stu-
dijoje Erotas ir revoliucija jis imasi šios kombinuotos ideologijos atstovo 
Herberto Marcuse’s teorijos analizės.45

Iš tiesų truputį trikdo nuo pat pirmųjų studijos puslapių V. Radžvilo 
išreikšta nuostata, kad čia analizuojamas objektas yra vos ne sąmoningai 
parengtas ideologinis projektas.46 Vis dėlto preparuodamas H. Marcuse’s 
veikalą Eros and civilization. An inquiry into Freud (1966) V. Radžvilas 
savaip atskleidžia psichoanalitinės (Sigmundo Freudo) ir marksistinės tra-
dicijų įtaką H. Marcuse’s idėjoms, iš kurių pagrindine laiko šią: marksis-

44 Žr. J o k u b a i t i s, A., L o p a t a, R., min. veik., p. 347–353.
45 R a d ž v i l a s, V. Erotas ir revoliucija: H. Marcuse’s psichoanalitinė žmogaus išlaisvini-

mo vizija, Vilniaus universiteto leidykla, 2014.
46 Tai sukelia įspūdį, kad šia studija norima ne tiek išanalizuoti H. Marcuse’s filosofiją, 

kiek tiesiog laikyti ją to didžiojo priešo, neomarksizmo–liberalizmo lydinio, ideolo-
giniu epicentru. Apšvietos epochos inicijuotas švietimas čia susilaukia vertinimo, kad 
tai yra individo ideologinio indoktrinavimo, o kalbant dar aiškiau – „smegenų plovimo“ 
priemonė, ir visa kritinė socialinė teorija apdovanojama tokiais epitetais kaip ideologi-
jos „gamybos“ ir skleidimo įstaigos bei tikrieji ideologinės propagandos židiniai (p. 11), o 
paties H. Marcuse idėjos vertinamos pasitelkus paslėptą mąstymo logiką (p. 17–18) kaip 
teorijos ir ideologijos sampyną (p. 23).
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tinės revoliucijos neįmanoma įvykdyti be erotinio instinkto išlaisvinimo. 
H. Marcuse’s filosofiją ir jos pagrindu aiškiai apibrėžtą visą išlaisvinimo iš 
civilizacijos socialinių suvaržymų projektą V. Radžvilas vertina kaip už-
maskuotą naujos vergijos formą. Panaikinus natūralius žmogaus prigim-
ties jusliškumus, tiksliau juos išlaisvinant iš socialinės, moralinės kontro-
lės, atsiveria niekuo nevaržoma perspektyva žmogų traktuoti kaip išteklių 
ir žaliavą kapitalistinėje ekonomikoje. Nepasaint to, kad visas išlaisvini-
mas buvo žadėtas kaip žengimas į harmoningesnę būseną (nuo libido prie 
Eroto, nuo kontrolės prie kūrybos, nuo Realybės prie Malonumo), realus 
išlaisvinimo poveikis yra individo prigimties pertvarkymas. Atrodo, kad 
V. Radžvilas marcuse’iškoje išlaisvinimo programoje mato tik individo de-
konstravimą ir naują jo įverginimą, nes eliminuojami bet kurie moraliniai 
imperatyvai žmogiškajai prigimčiai suvaldyti. Lieka neaišku, kiek į žmo-
giškosios prigimties išplovimą, socialinę inžineriją ar naujų žmonių rū-
šių47 išvedimą nuosekliai kreipia paties H. Marcuse’s idėjos, o kiek čia yra 
V. Radžvilo įžvelgta, nutylėta, trūkstama, nuosekli H. Marcuse’s minties 
grandinės numanoma dalis, ar (trečias variantas) tai išlaisvinimo revoliu-
cijos neišvengiamas rezultatas postindustrinio kapitalizmo sistemoje, ne-
svarbu, ar pats H. Marcuse numanė tai, ar ne. Po visuotinai pripažinto H. 
Marcuse’s idėjinio indėlio apie asmens, visuomenės ir politikos sulėkštėji-
mą (vienadimensiškumą), epistemologinę ir socialinę žmogaus seksualinės 
prigimties kontrolę Vakarų kultūroje, visuomenę ištinkantį postpolitišku-
mą (t. y. realių alternatyvių establishmentui idėjų neutralizavimą), aristo-
kratiško akcento į kūrybiškumą ir malonumą sunku taip peršokti į sociali-
nę naujos žmogaus rūšies inžineriją remiantis vien tik paties H. Marcuse’s 
idėjomis.48 

Kai kurios formuluotės signalizuoja apie V. Radžvilo išpažįstamą deter-
ministinę, teleologinę ir visagalio elito kontrolę numatančią poziciją, pvz., 
kad už beribio ir nenumaldomo troškimo griauti ir ardyti visas nors kiek 
stabilias ir vien dėl šios priežasties „atgyventomis“ laikomas Realybės prin-

47 Ten pat, p. 95–96.
48 Būtų panašu į bandymą F. Nyčės žavėjimąsi graikų dionisiškuoju kultu paversti porno-

grafinio pobūdžio instinktu ar Epikūro Malonumo etiką traktuoti kaip juslinį hedoniz-
mą. Tuomet tam tikras aristokratiškumas paskandinamas vulgarume.
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cipą įkūnyjančias socialinės tikrovės ir paties žmogaus formas glūdi visiškai 
racionalus ir praktiškas tokios „laisvinamosios“ veiklos tikslas.49

Minėtas neaiškumas dėl peršokimo iš marcuse’iškojo laisvės, Eroto ir Ma-
lonumo į techninį žmogaus pagaminimą ir sąmokslinis, tikslinis žmogaus 
prigimties perdarymas signalizuoja, kad V. Radžvilo pateikiama analizė ir 
neomarksistinis išlaisvinimo projektas randasi dviejose nesusiliečiančiose 
(nebendramatėse) paradigmose. V. Radžvilo nuolatinės pastangos užpildy-
ti H. Marcuse’s minties spragas ir viską matyti nuosekliame kryptingame 
žmogaus dekonstravimo plane yra visiškai suprantamos tik suvokiant, kad 
tai yra krikščioniškos paradigmos nusiskundimas nepriimtinu ir nesupran-
tamu žmogaus išlaisvinimu. Todėl visa, kas H. Marcuse’i yra išlaisvinimas, 
V. Radžvilui – pavergimas. Tai H. Marcuse’s įspraudimas į krikščioniškos 
pasaulėžiūros nulemtą moralinį planą žmogui. Tai nebendramačios žmo-
giškosios prigimties, socialinio ir politinio gyvenimo analizės.

Kad ir kaip ten būtų, V. Radžvilo teigimu, moderniausia vakarietiška 
žmogaus išlaisvinimo ideologijos versija, nepaisant emancipacijos siekių, 
virsta nauju žmogaus įverginimu. Sykiu su toliau aptariamu Europos Sąjun-
gos vertinimu nesunku pastebėti, kad šioje perspektyvoje Vakarai vėl grim-
za į saulėlydį, tiksliau – į dar didesnio nuosmukio ir pavergimo formas.

Europos Sąjunga – šliaužiantis totalitarizmas 
Labai panašiai atsitinka ir su V. Radžvilo pateikiamais Europos Sąjun-
gos vertinimais, skelbiamais gausiuose straipsniuose interneto portaluose. 
Būtent liberalistinį totalitarizmą jis mato kaip pagrindinę dominuojančią 
ideologinę ir praktinę politinę jėgą šiuolaikinėje Europos Sąjungoje. Euro-
peizacija šioje sampratoje – lygu žmogaus prigimties perdarymui ir suža-
liavinimui, o tai neabejotinai lemia tautiškumo išvietinimą ir neutralizavi-
mą. Europos Sąjunga įkūnija tą H. Marcus’es ideologiškai pradėtą naujojo 
žmogaus įverginimo projektą naudojant neomarksistinės ir liberaliosios 
ideologijų skelbiamą individo, moralės, tautos dekonstravimą. V. Radž-
vilas nedvejodamas naująsias europinio totalitarizmo apraiškas lygina 
su senuoju sovietiniu komunizmu. Tęsdamas ir plėtodamas komunistinio 

49 Ten pat, p. 89.
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totalitarizmo vykdytą „naujo žmogaus“ kūrimo eksperimentą liberalistinis 
totalitarizmas taip pat siekia „perdirbti“ žmogų ir pakeisti jo prigimtį. Jį 
diegiančių jėgų tikslas yra sukurti „naująjį europietį“ – istorinę ir kultūrinę 
atmintį praradusį, tautinės savimonės ir savigarbos neturintį kosmopolitišką 
klajūną ir vartotoją. /…tauta/ yra ta medžiaga vis naujiems ir kaskart radi-
kalesniems „pažangiųjų jėgų“ sumanytiems ir vykdomiems socialinės inži-
nerijos eksperimentams.50 Išeitį iš šios situacijos V. Radžvilas regi Europos 
sugrįžime prie dviejų jos ištakos šaltinių: krikščionybės ir tautiškumo.

Skaitant šias idėjas nesunku vesti paraleles su liberalių Vakarų deka-
dansą postuluojančia krikščioniškąja (katalikiška) mintimi, tarkim, tar-
pukario Lietuvoje 1932 m. pasirodžiusia kunigo Juozo Lomano knyga Quo 
vadis, modernioji Europa? Abu jie išsako to paties pobūdžio nuostatą apie 
krikščioniškųjų šaknų netekusią Europą. Šitokios krypties vertinimai 
buvo būdingi tais laikais, kai revoliucinės ar modernizacijos pagimdytos 
politinės ir socialinės jėgos radikaliai griaudavo nusistovėjusias politinio ir 
moralinio gyvenimo formas, tuo sukeldamos krikščioniškos aristokratinės 
pakraipos atstovų itin pesimistines, o kartais ir apokaliptines, nuotaikas: 
gali tai būti Josepho de Maistre’o šėtoniškos revoliucijos vertinimai XVIII a. 
pabaigoje ar Europos nutolimas nuo krikščioniškų šaknų rusų literatūroje ir 
filosofijoje XIX a. (ir savotiškai atsikartojantis V. Putino Rusijos ideologi-
nėse trajektorijose apie supuvusius Vakarus), ar Oswaldo Spenglerio Vaka-
rų saulėlydis bei Juan Ortega y Gasseto pasidygėjimas masių iškilimu XX a. 
pradžioje. Visais šiais atvejais tokia pozicija laikytina sukrėstos Tradicijos 
refleksija į neregėto masto socialinius, politinius ir ideologinius pokyčius.51 
Todėl neatsitiktinai ir jau nenuostabu, kad V. Radžvilo straipsnių cikle Eu-
ropos krikščioniškumo klausimu visas šis vyksmas nuo Apšvietos (ar netgi 
Renesanso) epochos iki šiuolaikinės ES yra vertinamas kaip žmogaus iš-
žmoginimo procesas – krikščioniškos transcendencijos nykimo procesas.52

50 R a d ž v i l a s, V. Šliaužiantis totalitarizmas, 2010, http://www.lrytas.lt/-
12633775601261408014-%C5%A1liau%C5%BEiantis-totalitarizmas.htm 

51 Lietuviškos minties konservatyvumą tarpukariu Vidurio Rytų Europos kontekste pui-
kiai atskleidė Leonidas Donskis. Žr.: D o n s k i s, L. Tapatybė ir laisvė. Trys intelektua-
liniai portretai, Vilnius: Versus aureus, 2005.

52 R a d ž v i l a s, V. Europos krikščioniškumo klausimu, 2012, http://www.lrytas.lt/lietu-
vos-diena/aktualijos/europos-krikscioniskumo-klausimu-i.htm 
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V. Radžvilo pateikiami Europos Sąjungos, neomarksizmo ir liberalizmo 
vertinimai išsiskiria radikalumu ir redukcionizmu. Net jeigu bandytume 
šioje kritikoje atpažinti kitų autoritetingų politikos tyrinėtojų tokias kelia-
mas problemas kaip ES demokratijos deficitas, liberalizmo posūkis ginti 
tapatybės teises, politinio korektiškumo dilemos, vertybinio mąstymo nu-
politinimas, būtų sunku sutikti su V. Radžvilo siūlomu tokiu paternalis-
tiniu, voliuntaristiniu ES, liberalizmo ir neomarksizmo vertinimu. Jeigu 
tartume, kad ES tikrai egzistuoja tokia V. Radžvilo apibūdinama tendenci-
ja, iš karto turėtume teigti, kad šalia jos funkcionuoja ir kiti politinio mąs-
tymo būdai. Neomarksizmas nereiškia vien tiktai žmogiškosios prigimties 
dekonstravimo (bet ir pasipriešinimą kapitalo, politiniam ir ideologiniam 
establishmentui), liberalizmas nereiškia vien tiktai totalitarinio politinio 
korektiškumo įteisinimo (bet ir asmens orumo apsaugą nuo bet kokios 
politinės–ideologinės prievartos), o ES nėra vien tiktai kryptingas šios pro-
gramos realizavimas (bet ir sudėtingas įvairių priešgyniaujančių politinių 
programų konkuravimo laukas). Kai kuriose ES išsakomose politinėse 
nuostatose galima įžvelgti akivaizdų spaudimą tautiškumo principams,53 
krikščioniškam požiūriui į gyvybę ir lytiškumą54, – yra daugelis dalykų, 
kurie prieštarauja tiek krikščioniškai moralei, tiek tautinei pasaulėžiūrai, 
ką V. Radžvilas išdidindamas padaro svarbiausiu Europos Sąjungos tiks-
lu, pagrindine ES vystymosi logika. Tačiau akivaizdu, kad pagrindiniai 
liberalėjimo procesai vyksta Vakarų šalyse narėse ir nėra ES institucijų 
lyderių vienasmeniškai realizuojami. Kokie konkrečiai tie Vakarų visuo-
menėse vykstantys procesai ir kokios jų keliamos vidinės įtampos bei poli-
tinės pasekmės, ką apie tai diskutuoja žymiausi liberalių, komunitarinių ar 
kairiųjų pažiūrių tyrinėtojai? – šito V. Radžvilo analizėje niekur nerasime. 
Ir svarbiausia, kad čia nėra autentiškų Vakarų visuomenės problemų patir-

53 Europos Sąjungos prezidento Hermano Van Rompuy pasisakyme Berlyno sienos griu-
vimo 21-ųjų metinių proga nuskambėjusi frazė yra atspindys tos bendros Vakarų elitui 
būdingos nuostatos: The biggest enemy of Europe today is fear. Fear leads to egoism, 
egoism leads to nationalism, and nationalism leads to war, http://www.dailymail.co.uk/
news/article-1328568/Nation-states-dead-EU-chief-says-belief-countries-stand-lie.
html#ixzz3ejQP7u2s 

54 Plg. Estrelos Rezoliuciją Europos Parlamente (2013 m.), kuria buvo siekiama įteisinti 
abortą kaip moters teisę į reprodukcinę sveikatą.
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čių. Suprasti V. Radžvilą neraminančius procesus neįmanoma be platesnio 
žvilgsnio į tautiškumo likimą globalizuotame pasaulyje ar Modernybės 
vidinius prieštaravimus. Vis dėlto, jeigu visa Modernybė laikoma tiktai 
nukrypimu nuo krikščioniškos žmogaus prigimties kodekso, tada natūra-
liai visi sudėtingi kapitalizmo sukelti socialiniai, kultūriniai prieštaravimai 
suvedami į regresą – vien tik į naujas žmogaus pavergimo formas.

Labai panašiai atsitiko su Antano Maceinos pateiktais kapitalizmo ver-
tinimais: pasirinkus tiktai religinę kapitalizmo traktuotę praleidžiama vi-
sas spektras kapitalizmo poveikio visuomenei ir politikai aspektų, ypač 
latentinio, nenumatyto, nekontroliuojamo poveikio.55 Krikščioniškosios 
pasaulėžiūros nulemta sąmonė redukuoja moderniosios Vakarų kapitalis-
tinės visuomenės vystymąsi į regreso, saulėlydžio, vidinio supuvimo, nuto-
limo nuo dvasinių krikščionybės šaknų įvaizdžius ir, jau nuosekliai, į naują 
žmogaus nuopuolį.

Būtent Europos integracijos aspektų visuma, kylanti iš jų pačių vidinių 
dėsningumų, ir domina šiuolaikinius Europos integracijos analitikus. Be 
55 Tai komparatyvistiniame kontekste taikliai atskleidė L. D o n s k i s studijoje Antanas 

Maceina: doktrininis intelektualas XX amžiaus lietuvių kultūroje, Akiračiai, 1997, ir Tarp 
Karlailio ir Klaipėdos, Klaipėda, 1997, p. 188–228. Ši studija, būdama pirmuoju bandymu 
įvertinant tarpukario Lietuvos konservatyvią mintį iš vakarietiškų liberalių ir empiri-
nių pozicijų (ypač anglosaksiško pasaulio), regis, kirto per plačiai. L. Donskis puikiai 
atskleidžia religinės pakraipos konservatyvumo sąsajas su fašistine tautos sampratos 
traktuote. Tačiau jo kritika (ypač epitetai retrogradiškas, iracionalus, doktrinieriškas, 
simpatizavimas fašistiniams režimams), atrodo, savaime suveda visą tą tarpukario Lie-
tuvoje egzistavusį tautos–kultūros–religijos sąsąjų kontekstą į pavojingas politines im-
plikacijas (antisemitizmą, holokaustą) turintį reiškinį. Neįmanoma nuneigti šių sąsajų, 
tačiau lygiai taip pat sunku nuneigti religinės Tradicijos tapatybinę reikšmę lietuvių 
visuomenei. To paties A. Maceinos religinė filosofija įkvėpė didelius katalikiško (ir ne 
tik) pobūdžio visuomenės sluoksnius (tarp jų ir sovietinio disidentinio rato žmones), ir 
ji aiškiai neturi nieko bendra su tautiniu fašizmu ar kitokio pobūdžio tamsybiškumu. 
Lygiai taip pat ši su antisemitizmu besiribojusi tarpukario Lietuvos tautinė ir religinė 
mintis ir tuomet,ir šiandien nėra vien tiktai sąmonės ir tapatybės duobės ir mąstymo 
trombos, kurios pavojingos praeities ir dabarties Lietuvai (ten pat, p. 228).
Plg. J o k u b a i t i s, A. Tauta ir valstybė: Antano Maceinos šimtmečiui, http://www.
bernardinai.lt/straipsnis/2008-06-09-alvydas-jokubaitis-tauta-ir-valstybe-antano-
maceinos-simtmeciui/3783. Šiame straipsnyje bandoma parodyti, kad tradicija turi daugiau 
veidų, o jos reikšmė šiandienos globalizacijos sąlygomis gali būti suprantama ir kitaip. 
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viso to ES ir visų liberalių Vakarų kritika tampa vieno moralinio požiūrio 
ekstrapoliacija į idealų ideologinės kovos lauką. Virsta tikru ideologiniu 
mūšiu. Religinės sąmonės skatinamas politinis vertinimas gali visiškai sėk-
mingai užčiuopti kai kurias problemines europeizacijos ideologines ir poli-
tines tendencijas, tačiau jas geba analizuoti ne iš adekvačios vakarietiškos 
patirties padiktuotų dėsningumų, bet tik priešindamas su kita ideologija.

Lietuvių tautos nupolitinimas
Po tokių Vakarų ir Europos integracijos vertinimų jau darosi nesunku nu-
spėti pesimistinį Lietuvos vertinimą. Jei Vakaruose įsigalėjo žmonių nupo-
litinimas, ištautinimas, suišteklinimas, tai Lietuvos siekis kuo tvirčiau įsi-
korporuoti į Vakarų institucijas ir gyvenimą yra aklos vištos savanoriškas 
lindimas lapei į nasrus. 

Ir čia V. Radžvilo mintyje galima išskirti dvi ryškias idėjų grupes: vie-
na – tai tęsinys minčių apie Lietuvos nupolitinimą, ištautinimą, nukultūri-
nimą ir nulietuvinimą. Ir antra kryptis – šalia to paraleliai funkcionuojan-
ti priešų paieška: kas atsakingiausias Lietuvoje už šį procesą. Ir daugiausia 
čia kliūva liberaliems intelektualams, ypač išeivijoje susiformavusioje or-
ganizacijoje Santara-Šviesa. 

Tai yra labai būdingas bendresnis soil and blood nacionalizmo bruo-
žas: moralinė išdavystė, kultūrinis atsisakymas dalyvauti tautiškume (kaip 
tai numato kolektyvinė tautinė moralė) suvokiamas kaip daug didesnė iš-
davystė negu konkretūs politiniai veiksmai nukultūrinant tautą. Darius 
Kuolys, kalbantis apie pilietinę visuomenę, yra didesnis blogis negu realius 
blogus politinius sprendimus priimantys politikai. Laisvųjų kultūrininkų 
organizacija Santara-Šviesa yra gerokai daugiau nusidėjusi Lietuvos nepri-
klausomybei nei sovietinės nomenklatūros valdymo tęstinumas ar oligar-
chiniai monopolistiniai ryšiai nepriklausomoje Lietuvoje.56 Kalbos apie 
LDK paveldo reikšmę ir atvirą pilietinę visuomenę labiau kenkia Lietuvai 
nei realiai Lietuvoje susiklosčiusi socialinė–ekonominė–politinė atskirtis. 
Kultūriškai nepriimtina idėja traktuojama kaip daug žalingesnė Tautai nei 
tautą realiai supančiojantis blogas politinis valdymas. Tokia nuostata gali 

56 Plg. W i t t i g-M a r c i n k e v i č i ū t ė, E. Nacionalinės etikos griuvėsiai, arba kaip 
nužudyti valstybę jos intelektualų rankomis, Kultūros barai, 2013, p. 16.
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būti paaiškinama nebent remiantis tam tikra tautos religija arba tautos 
metafizika (plg. šiame straipsnyje 4.1 ir 4.2).

Panašiai ir V. Radžvilas tiesiog užsipuola liberaliųjų intelektualų mėgs-
tamą temą apie LDK paveldo rekonstrukcijos reikalingumą šiuolaikinei 
Lietuvai, pabrėžiant multireligingumą, toleranciją, multikultūriškumą. Jis 
tai tiesiogiai sieja su aukščiau aptartu Vakarų ideologiniu tikslu neutra-
lizuoti tautiškumą. Lietuvišką tapatumą turinčiais performuoti LDK ty-
rimais įgyvendinama bendra europinė istorinio pasakojimo „neutralizavi-
mo“ strategija, kuria siekiama nupolitinti57 istorinį pasakojimą. /.../ Atlikta 

„proeuropietiškų“ LDK tyrimų poveikio valstybinei istorijos politikai analizė 
leidžia teigti, kad Europos integracija yra egzistencinis iššūkis Lietuvos vals-
tybingumui.58 Šitaip suvokiamas tautiškumas gyvena tiek išorinių (Vakarai 
ir Europa), tiek vidinių (lietuvių kultūrininkų liberalų) priešų apsuptyje, ir 
šie du reiškiniai tarpusavyje sujungiami. Lietuvių kultūrininkai tampa vos 
ne europinio sąmokslo agentais Lietuvoje.

Kituose V. Radžvilo straipsniuose, pvz., dešimties straipsnių cikle Visuo-
menės ir valdžios santykis kaip egzistencinė Lietuvos valstybės problema, ke-
liamos valstybės elitizacijos, susiformavusios politinės oligarchijos, nutolimo 
nuo laisvės ir Sąjūdžio tikslų, susvetimėjimo, demokratijos, laisvos rinkos 
simuliacijos, ideologijos, hegemonijos, solidarumo temos. Būtent šios temos 
yra arčiausiai Vakarų tyrinėtojų ir politikos filosofų nagrinėjamų temų apie 
savivaldos, kultūros reikšmę politiniam valdymui, apie kultūrinių tapatybių 
ir liberalizmo neutralumo (multikultūriškumo) sąsajas, apie globalizacijos ir 
protesto (dažniausiai kultūrinio, tapatybinio protesto) santykį. Bet visa tai V. 
Radžvilo mintyje užima nepalyginti mažesnę vietą nei dėmesys čia aptartoms 
Vakarų nuopuolio ir atnešamo naujo įverginimo įdėjoms. Tad, turint galvoje 
Europos Sąjungos išlaisvinimo ideologijos keliamus pavojus Lietuvai, ne soci-

57 Nupolitinimas V. Radžvilo (ir iš esmės A. Jokubaičio) mintyje reiškia nutolimą nuo tautos 
kaip valstybės pagrindo principo. Jeigu valstybės politiškumas apmąstomas kitaip nei per 
kultūrinę Tautos sampratą, tuomet jis yra traktuojamas kaip nepolitinis arba nupolitintas.

58 R a d ž v i l a s, V. LDK ir Lietuvos Respublikos sąsajų klausimas kaip šių dienų istorijos 
politikos problema. In: L o p a t a, R., D e m e n t a v i č i u s, J., G u d ž i n s k a s, L., 
J o k u b a i t i s, A., L a u r i n a v i č i u s, Č., M e r k i n a i t ė, S., N i k ž e n t a i t i s, A., 
R a d ž v i l a s, V., V i n o g r a d n a i t ė, I., Valstybė ir istorija, Vilnius: Vilniaus uni-
versiteto leidykla, 2014, p. 108.
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alinis teisingumas ir ne demokratijos politinės problemos Lietuvoje pasidaro 
reikšmingiausios. Svarbiausia yra Tautos kultūrinė savastis, moralinis bendru-
mas Tautoje. Tautinės savimonės silpnumas – pagrindinė šių dienų Lietuvos 
socialinių, ekonominių ir kultūrinių problemų priežastis, teigia V. Radžvilas.59

Panašių idėjų galima rasti ir krikščioniškos pakraipos diskurse, kuris 
išsako antiglobalizacijos nuostatas, kritikuoja neoliberalizmo globalų įsi-
galėjimą, jo sukeltas valstybių nuskurdinimo, nutautinimo, suvienodinimo 
efektą. Lietuvos elitizacija ir vidinė atskirtis čia taip pat regima kaip šio 
didesnio globalizacijos proceso dalis. Visa ši kritika atitinka vakarietiškas 
panašaus pobūdžio toli gražu ne marginalines idėjas, tačiau tai, kuo išsi-
skiria ši lietuviška krikščioniško, katalikiško braižo kritika, yra atsikarto-
jantys religiniai, apskritai prieš Modernybę nukreipti vertinimai.60

2.3 Vytautas Rubavičius: 
tautinė savivoka sudėtingame postmodernios kultūros 

ir kapitalistinės globalizacijos referencijų lauke

Kiek kitokį santykį su Tradicija randame V. Rubavičiaus tekstuose. Pir-
miausia jie išsiskiria pastanga suvokti kapitalizmo, postmodernios kultūros 
ir globalizacijos fenomenus, jų savitarpio ryšius. Čia aptinkame įvairiau-
sių temų ir jų suaktualinimą: technologinė, komunikacinė vaizdo kultūros 
analizė, laisvosios rinkos ideologijos funkcija globalizuotoje ekonomikoje 
ir Lietuvoje, vakarietiška ir budistinė dekonstrukcija, postmodernioji ar-
chitektūra, visuomenės kritika postmodernaus subjekto sąlygomis.61 Pos-
tmoderniojo kapitalizmo sukeliamoms socialinėms, kultūrinėms, politi-
nėms pasekmėms skirta atskira studija, joje dominuoja neomarksistinis 
požiūris į globalizaciją.62 Lietuvos politinio gyvenimo refleksijos sudėtos į 
internetinių straipsnių rinkinį Lietuva: korupcinė demokratija.63

59 R a d ž v i l a s, V. Lietuva išlikimo kryžkelėje, Respublika, 2011 09 03.
60 Plg.: M a r t i n k u s, A. Lietuva lemtingame Homo sapiens rūšies istorijos taške, Šiaurės 

Atėnai, 2015 05 22, http://www.satenai.lt/2015/05/22/lietuva-lemtingame-homo-sapiens-
rusies-istorijos-taske/

61 R u b a v i č i u s, V. Vėluojanti savastis, Vilnius, 2014.
62 R u b a v i č i u s, V. Postmodernus kapitalizmas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų 

institutas, 2010.
63 R u b a v i č i u s, V. Lietuva: korupcinė demokratija, Vilnius, 2010.
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Būtent platus V. Rubavičiaus akademinių šaltinių ir rūpimų problemų 
referencijų laukas sudaro sąlygas jam lietuviškos tapatybės, pokomunistinės 
demokratijos, lietuviškos europeizacijos problemas svarstyti kaip vakarie-
tiškų procesų dalį. Vakarietiška postmodernybė čia atsiveria per jos pačios 
vidinę dinamiką, pasitelkiami Vakarų kultūros analizės ir filosofijos auto-
ritetai. V. Rubavičių gelminės slinktys Vakarų modernizacijoje ir kultūroje 
domina pačios savaime, o ne kaip nuolatinis regresas ar teleologinis žmo-
gaus įverginimas. Turbūt todėl jo mintyje lietuviška Tradicija suvokiama 
kaip rūpestis prisiderinti ir įsilieti į europinės kultūros erdvę, o ne kaip bas-
tionas, kurį reikia visomis priemonėmis saugoti nuo išorės ir vidaus prie-
šų. Taip pat yra svarbu patiems kurti ir įgyvendinti veiksmingą nacionalinio 
tapatumo stiprinimo programą, kuri skatintų „europėti“ ne menkinant ar 
ardant nacionalinį tapatumą, o jį puoselėjant ir tvirtinant europinėje kultū-
ros ir politikos erdvėje.64 Postmodernios vakarietiškos sąmonės konfigūraci-
jos išgyvenamos kaip vyksmas savoje kultūrinėje erdvėje: tai neišvengiamai 
veikia Lietuvos visuomenę, poltiką, kultūrą, tapatumą, urbanistiką.

Kalbant apie Lietuvos situaciją ir taupant laiką bei vietą iš V. Rubavi-
čiaus idėjų galima suformuluoti tolesnį supaprastintą vertinimą (tikiuosi, 
jis per daug nenutols nuo originalių autoriaus intencijų). Lietuvių visuome-
nė, vaduodamasi iš socialistinio lagerio, Sąjūdžio metais išgyveno ypatingą 
tautinės sutelkties metą, tačiau greitai tautos kultūrinė tapatybė ir politinis 
suverenumas buvo pamestas paskutinįjį dešimtmetį vykstant neoliberaliz-
mo inspiruotoms reformoms, kurias atliko buvę sovietinės nomenklatūros 
atstovai. Kadangi neįvyko jokios desovietizacijos, o neoliberalios reformos, 
pirmiausia laisvosios rinkos ir demokratinių institutų realizavimas, buvo 
pagrindinė grįžimo į Europą sąlyga (nustatyta ES), eurointegracija tapo nau-
ju buvusios sovietinės nomenklatūros kursu, kuriam besąlygiškai pritarė ir 
Sąjūdžio, vėliau konservatoriškoji, stovykla (būtent todėl nėra jokio skirtu-
mo tarp pozicijos ir opozicijos Lietuvos politikoje). Iš sovietinės imperijos 
išsivadavusi Lietuva pateko į Europos integracijos procesą, kuriame, dėl 
savų istorinių nacizmo, holokausto ir ekonominės globalizacijos priežasčių, 
Europoje įsivyravo nacionalumo, tautiškumo ir pačios teritorinės valstybės 

64 R u b a v i č i u s, V., Vėluojanti savastis, p. 186.
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dekonstravimo politinė nuostata, t. y. politinis ir tapatybinis vieningos Eu-
ropos projektas. Lietuvos valdančiajam elitui kuo skubesnis (besąlygiškes-
nis) įsiliejimas į tokią denacionalizuotą europinę erdvę yra ir jų valdžios 
tęstinumo garantija, ir sėkmingas jų pačių sovietinės praeities išskalbimas. 
Būtent todėl matome tiek didžiulę ekonominę ir socialinę atskirtį (kaip 
elito pasipelnymo iš neoliberalių reformų padarinį), tiek nenorą dalytis su 
piliečiais politine valdžia, tiek besąlygišką elito integraciją į Europą, pa-
liekant visuomenę nuošalyje (Europos Konstitucijos ratifikavimas Seime 
2004 m.). Iš čia kylanti didžiausia grėsmė – lietuvių tautos kaip kultūrinės 
ir politinės nacijos suverenumo nykimas. Valstybės elitizacija suaugo su 
europeizacija, o šios konjunktūros tikslas yra prisitaikyti prie ES rinkos ir 
politinių standartų devalvuojant nacionalinį tautos sąmoningumą, kuris iš 
esmės trukdytų tiek vidiniam elitizacijos procesui, tiek europinės integra-
cijos unifikacijai.65 Buvusi Lietuvos komunistinė nomenklatūra, suformuota 
iš partinių darbuotojų, įvairių ekonomikos šakų specialistų ir akademinio 
sluoksnio atstovų, išlaikė politinę ekonominę valdžią ir eurointegracinių 
procesų bei ideologijos pagrindu prisiderino prie ES politinio elito.66 Taigi 
Lietuva atsidūrė tokioje išorinių ir vidinių aplinkybių politinėje konstelia-
cijoje, kuri visiškai nepalanki tautinės valstybės tęstinumui.

Kartkartėmis V. Rubavičius, panašiai kaip ir V. Radžvilas, Europos Są-
jungai priskiria sąmoningos, kryptingos tautų dekonstrukcijos polinkį, bet 
tai sieja ne tiek su savaiminiu istorijos atsikartojimu (neva, kaip sovieti-
nė valdžia kūrė nutautintą sovietinį žmogų, taip ir Europos Sąjunga kuria 
nutautintą europietį), kiek vidine Europos istorijos patirtimi ir filosofiniu 
intelektiniu diskursu, Jacques’o Derrida, Jürgeno Habermaso, Giorgio  
Agambeno, Asho Amino ir kitų svarstomomis idėjomis. Taip pat kartais 
pasigirsta panašus tonas pilietinę visuomenę traktuojant kaip tautinės ben-
druomenės antipodą ir ištautinimo grėsmę. Tai rodo, kad ir šis filosofas į 
savo svarstymų akiratį neįtraukė lietuviškojo liberalaus tautiškumo patir-
ties ir pasaulėžiūros, atstovaujamos, pvz., Aleksandro Štromo ar Vytauto 

65 Ten pat, p. 168–192.
66 R u b a v i č i u s, V. Nacionalinis tapatumas: išlaikymas, savikūra ir tapatumo politi-

ka. In: Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis, Vilnius, 
2008, p. 120.
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Kavolio. Kultūriškai suvokiama tauta čia išlaiko savo hegemoninį pavidalą 
ir nenumato liberalios individualistinės pasaulėžiūros kaip galimos tau-
tiškumo sąjungininkės. O lietuviškoje liberalioje pasaulėžiūroje tauta ir 
pilietinė visuomenė neprieštarauja viena kitai. Ir tam visai nebūtina keisti 
konstitucinio segmento Tauta į Lietuvos tauta, ką daro Konstitucinis Teis-
mas ar Lietuvos pažangos strategijos Lietuva 2030 autoriai. Lygiai taip pat 
nepagrįstai tautininkai visa tai primityviai susieja su liberaliųjų pilietinės 
visuomenės entiuziastų rezgamu Tautos ištautinimu. Labai taikliai paste-
bėjo A. Jokubaitis teigdamas, kad nebūtina klausti, ar etninė, ar politinė 
Tautos samprata glūdi Konstitucijoje, atsakymas yra: ir viena, ir kita.67 Ir 
jeigu čia pilietinės visuomenės koncepcijoje glūdi ištautininimo projekcija, 
tai ji atsiranda iš biurokratizuoto elito pastangų, o ne iš moralinio libe-
ralaus individualizmo laikysenos. Tai daugiau elitizacijos problema, o ne 
liberaliojo tautiškumo.

Galima pastebėti, kad visos aptartos lietuviškojo tautinio tapatumo 
minties formos akcentuoja rūpestį dėl labai panašių dalykų, tik prie jų 
prieina skirtingais būdais: A. Jokubaitis – per politikos filosofinę (libera-
lizmo, pozityvizmo) analizės prizmę, V. Radžvilas – per ideologinę, V. Ru-
bavičius – per sociologinio, filosofino pobūdžio analizę. Visi jie mobilizuo-
ja intelektines pajėgas rekonstruoti nacionalinę savivoką, kuriai daromas 
spaudimas Vakarų globalizacijos erdvėje. Ir šio tikslo vedini mato iš esmės 
tą patį iššūkį: tautos kultūrinio ir politinio suverenumo nyksmą. Tiek ši 
problema, tiek ir su ja tiesiogiai susijusios kitos jų apčiuoptos problemos 
(kaip, pavyzdžiui, kapitalistinio vartotojiškumo, politikos sukomercinimo, 
demokratijos savivaldos, moralinio individualizmo antisolidarumo, eliti-
zacijos ir atskirties) rodo, kad lietuviškoji mintis vejasi vakarietišką mintį 
ir atpažįsta šiuolaikinės globalizacijos procesus savajame kieme – Lietuvoje. 
Vargiai šią lietuviškąją mintį galime priskirti prie tamsybinio provincialu-
mo ar modernizacijos baimės, kaip tai norėtų padaryti Lietuvoje matomas 
Progreso diskursas, nors kai kuriais aspektais yra pagrindo joje įžvelg-
ti bastioninės, uždaros, gynybinės lietuvybės. Kai kuriais aspektais, ypač 
V. Radžvilo mintyje, šis lietuviškas naratyvas Vakarų kultūrą ir politiką 

67 J o k u b a i t i s, A. Istorijos neutralizacija ir depolitizacija, min. veik., p. 11.
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interpretuoja pernelyg redukcionistiškai, o kartu su vidinių priešų paieška 
linksta prie fundamentalistinio lietuvybės traktavimo. Vis dėlto tai netu-
rėtų virsti pagrindine gaire vertinant tautinę stovyklą, nes joje taip pat 
egzistuoja nuostatos, visiškai adekvačios globalizaciją reflektuojančioms 
vakarietiškoms idėjoms. 

2.4 Tautinės ir liberaliosios stovyklos priešprieša

Dėl ko galima tvirtai apgailestauti? Dėl to, kad šioje besiformuojančioje 
minties tradicijoje niekaip neatsispindi lietuviškojo liberalaus tautiškumo 
patirtys, moralinės ir politinės pažiūros. Tarp lietuvių tautininkų ir libera-
lų egzistuoja gilus nepasitikėjimo griovys: abi stovyklos niekaip nesukuria 
moralinės dialogo platformos. Jų politinį mąstymą kol kas skiria praraja, 
jei ne karas.

Šios priešpriešos užuomazgos, regis, siekia dar sovietinės okupacijos 
metus, liberaliajai Santarai-Šviesai skeptiškai žiūrėjus į uždarą, totali-
zuojančio tautiškumo, antiliberalų Lietuvos politinį projektą tarpukario 
Lietuvoje ir tęsiamą kai kurių Lietuvos nepriklausomybės organizacijų 
išeivijoje. Vėliau ši liberalių pažiūrų kultūrininkų pusiau organizacija kai 
kurių radikalių tautininkų buvo kaltinama bendradarbiavimu su KGB, o 
naujausiu šios linijos kaltinimų apogėjumi turbūt yra 2013 m. pasirodžiusi 
Eglės Wittig-Marcinkevičiūtės knyga Nacionalinės etikos griuvėsiai, arba 
kaip nužudyti valstybę jos intelektualų rankomis (knygą sudarantys straips-
niai anksčiau buvo skelbiami Kultūros baruose). Be nepriimtino tono, itin 
prastos argumentavimo kultūros, vienpusiškų vertinimų knygoje yra for-
muluojamas šokiruojantis kaltinimas: Lietuvos liberalūs intelektualai apsi-
sprendė atiduoti valstybę į sovietinio elito rankas.68 Tai, anot, autorės buvo 
visų laisvosios Lietuvos bėdų šaltinis, o svarbiausia – išeivijos kilmės lietu-
viai liberalai (santariečiai) nuosekliai tampa valstybės žudikais.69 

68 W i t t i g-M a r c i n k e v i č i ū t ė, E. Nacionalinės etikos griuvėsiai, arba kaip nužudyti 
valstybę jos intelektualų rankomis, Kultūros barai, 2013, p. 16.

69 Formalia prasme autorę jaudinanti tema tikrai verta dėmesio – kultūrinė desovietizacija 
(neįvykusi) ir to pasekmės tolesniam nepriklausomos valstybės politiniam vystymuisi. 
Tačiau tema aiškinama iš taip susiaurintos bendruomeninės etikos pozicijų, citatos ir 
vertinimai taip vienpusiškai sudėliojami į kasamus apkasus priešams, kad eliminuoja-
mos net minimaliausios adekvataus pažinimo galimybės. Šitaip mosuojant absoliučiu 
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Ir kitais atvejais, kone kiekvienu istorinę atmintį liečiančiu epizo-
du, kyla nesutaikomas konfliktas. Pavyzdžiui, LDK paveldo klausimu: 
tautininkams LDK rekonstrukciją traktuojant kaip politinio mąstymo 
anachronizmą (švelnioji forma) arba kaip pilietinės visuomenės apolo-
getų skatinamą tautos ištautinimą, keliantį grėsmę valstybės saugumui 
(radikalioji išraiška). Laikinosios Vyriausybės vadovo Juozo Ambrazevi-
čiaus-Brazaičio perlaidojimo klausimu 2014 m. vėlgi kardinaliai išsiskyrė 
vertinimai.70 Holokausto atminties, santykių su Lenkija, Antano Sme-
tonos valdymo klausimai kol kas yra nevykstančio dialogo pavyzdžiai 
arba, tiksliau sakant, ko gero, dviejų lietuviškų moralinių pasaulėžiūrų 
mūšio laukas.

Tautininkų stovyklai laisvo žmogaus patirtis, kritika savos tradicijos, 
moralinis įsipareigojimas ginti pažeidžiamas žmogaus teises ir tuo pačiu 
tapatinimasis su savos kalbos ir kultūros tradicija yra neatpažįstamas ta-
patybės modelis. Už laisvo žmogaus moralinės filosofijos platformos tau-
tininkai mato tik savo galios privilegijas maskuojančią intelektualų ide-
ologiją, kuri tolimesniais siekiais artima lietuvių tautos ištautinimui ir 
demoralizavimui. Kaip matėme, pilietinės visuomenės idėja redukuojama 
į tautos priešų paiešką. O liberalams konkretus moralinis jautrumas ir so-
lidarumas skleidžiasi visai kitoje plotmėje. Turbūt įspūdingiausiai mora-
linė laikysena apibūdinama A. Štromo trumpame atsiminimo pasaže iš 
susitikimo su Andrejumi Sacharovu: jautrumas svetimo žmogaus kančiai 
yra aukščiau visokios politikos.71 Lietuviškas moralinis liberalizmas gimė 

moraliniu verdiktu, Lietuvos politinis peizažas natūraliai suskyla į dvi dideles juoda–
balta stovyklas, per daug nesukant galvos apie kontekstus, motyvus, detales.

70 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-06-11-atviras-laiskas-del-j-ambrazeviciaus-
brazaicio-iskilmingo-perlaidojimo/83729 ir http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/
asliogeris-ir-jo-kolegos-jambrazeviciaus-brazaicio-perlaidojimas-negali-buti-
vertinamas-is-teisuoliu-pozicijos.d?id=58929585

71 Kažkaip iš karto ir visiškai aiškiai supratau, kad Sacharovas nėra joks politikas, gudriai 
apskaičiuojantis savo žodžių ar veiksmų galimą praktišką poveikį bei rezultatus, o tie-
siog be galo jautrus neteisybei žmogus, – žmogus, kuriam rūpi ne abstrakčiai politinės, 
bet konkrečios eilinio žmogaus eilinės problemos, ir kuris visiškai paprastai neįstengia 
nereaguoti į šalia jo egzistuojančią neteisybę, smurtą ar skriaudą, padarytą kitam, jos 
nenusipelniusiam asmeniui. /…/ Būtų tikrai gera, jei šio pasaulio politikai pasimokytų 
savo amato iš tokio apolitiško moralisto kaip Andrejus Sacharovas. Gal tada teiginys apie 
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sovietinėje disidentinėje laikysenoje ir jis įspūdingai gelmiškai susisaistęs 
su lietuviškumu, lietuvių kalba ir kultūra, su lietuvių valstybės nepriklau-
somybės kova.

Kita vertus, kai kada balsai iš liberaliųjų stovyklos rodo ignoravimo 
bruožus tautinės tradicijos rūpesčiui savo likimu globalizuotoje erdvėje 
atžvilgiu. T. Venclova, pavyzdžiui, didelį atgarsį viešojoje erdvėje sukėlu-
siame straipsnyje Aš dūstu apie lietuviškąjį tradicionalizmą rašo: Kalbama 
apie tradicines Lietuvos vertybes, kurios yra priešingos ir priešiškos abejoti-
noms Europos bei globalizmo vertybėms. Globalizmas esąs tik plėšraus ka-
pitalizmo priedanga ir pseudonimas, o iš to plėšraus kapitalizmo turi nau-
dos tik tamsios internacionalinės jėgos – paprastai dėl viso pikto nesakoma, 
bet gana aiškiai duodama suprasti, kad tai žydai (pavyzdžiui, Sorosas). Tos 
jėgos sąmoningai naikina tautas, o pirmiausia lietuvių tautą, kurios neap-
kenčia daugiau negu visų kitų.72 Nors tai visiškai tikslus radikalios, pasa-
kytume gatvinės, tautininkų minties apibūdinimas, jis ignoruoja rimtąją 
tradicijos ir globalizacijos konflikto pusę, kuri jaudina žymius pasaulinio 
garso tyrinėtojus.

Liberalus diskursas išsako negailestingą kritiką Lietuvoje paplitusiam ir 
įsisenėjusiam buitiniam antisemitizmui, tamsybiškai kitoniškumo baimei, 
atsisakymui pažinti kitas visuomenes ir kitas patirtis. Šio liberalus persona-
lizmo pamatinės prielaidos susiformavo sovietinių laikų disidentinėje aplin-
koje (pirmiausia, A. Štromo ir T. Venclovos atveju). Tam tikroje plot mėje – 
moralinio solidarumo ginti asmens laisvę – jo priesakai išliks veikiausiai 
amžinai. Matome, kaip jau laisvoje Lietuvoje ši kritika nepraranda aktualu-
mo. Tačiau tuo pat metu ji kai ką ir praleidžia: politinę ir socialinę atskirtį, 
valstybės elitizaciją ir šioje terpėje įsigalinčius biurokratinio valdymo ideo-
loginius aspektus. Visuomenės apačios, tai patirdamos visu savo gyvenimu, 
mobilizuojasi prieš šią naują nepriklausomos Lietuvos valdymo tendenciją, 
kuri glaudžiai susijusi su Lietuvos prisijungimu prie europinės globalizacijos. 
Natūralu, kad šiai mobilizacijai pasitelkiamas tradicinis vienijantis naraty-
vas – tautiškumas. Ir, kaip buvo visoje nacionalizmų istorijoje, taip ir dabar 

tai, kad praktiškiausia politika yra ta, kuri vadovaujasi morale, neskambėtų kaip para-
doksas... Žr.: Š t r o m a s, A. Laisvės horizontai, ALK/Baltos lankos, 2001, p. 175–178.

72 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-07-14-tomas-venclova-as-dustu/47325 
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tautiškumo ideologija yra kaip dviveidis dievas Janas. Šiame lietuviškajame 
naratyve, kaip matėme, esama ir redukcionistinio europeizacijos traktavimo, 
materializuojančio į primityvią priešų paiešką, ir visiškai teisėto susirūpini-
mo tradicija, savivalda ir demokratiniu atstovavimu.

Lietuvoje susiformavusi atskirtis plečia biurokratizuoto ir ideologinio 
valdymo erdvę, kuri įtvirtina represuojančius naratyvus ir principus. Kaip 
matėme pedofilijos byloje, brutalia prievarta buvo įtvirtintas teisinės valsty-
bės principas, vaikų teisių kontekste bandoma įdiegti neatitikimo vakarietiš-
kiems standartams, lietuvių šeimos kaip smurtaujančių girtuoklių stereoti-
pus, antiskalūninėje istorijoje ir žemės referendumo atvejais buvo pasitelktas 
europeizacijos, tamsaus provincialumo naratyvas. Visi didžiausi konfliktai 
visuomenėje pastaraisiais metais buvo įrėminti Progreso ideo logijos: tam-
suoliški visuomenės elementai trukdo pažangiajai Lietuvai europėti. 

Kultūrinis liberalusis naratyvas didžia dalimi neatsiliepia į šias tradici-
jos ir globalizacijos susidūrimo problemas. Taip pat, neretu atveju, jis yra 
nepakankamai kritiškas Progreso ideologijos štampams Lietuvoje. Tai ma-
tome ir T. Venclovos viešuose pasisakymuose: šalia taiklios kritikos nėra 
atskirties reflektavimo. Susidaro įspūdis, kad tradicija yra tiktai kliuvinys 
Progresui ir turi žlugti kaip kadaise Strepsiado pasaulis iš Aristofano ko-
medijos Debesys. Galima suprasti, kad liberali kritika tradicijai pirmiausia 
nukreipta prieš tamsybines antisemintines ir kitokias neapykantos formas, 
t. y. ji apeliuoja tiktai į radikaliąją lietuviškos tradicijos formą. Ir, nors ši 
forma gyvenime dažnai slypi po tradicija, tai trukdo atskirti ir analizuoti 
visiškai teisėtus tradicijos poreikius. Tradicija išlieka svarbus tapatybės šal-
tinis žmonėms orientuotis globalizuotame pasaulyje. Dar nėra aišku, kuo 
galima pakeisti demokratinio įteisinimo šaltinį – nacionalinę bendruome-
nę. Neoliberalizmu diegiama globalizacija įtvirtina elitizaciją – dominuo-
jančių elitų sluoksnių palaikomą atskirtį. Sovietinė ir naujoji nomenkla-
tūra su beatodairišku ryžtu tęsia šio pobūdžio politiką. Visa tai įvelkama 
į Progreso ideologiją, kuri tik dar labiau padaro visuomenę priklausomą 
nuo elito sprendimų. Ir visa tai matome Lietuvoje. Dėl to galima pasiges-
ti liberaliajame kultūrininkų diskurse didesnio dėmesio šioms Tradicijos 
ir Progreso sankirtoms. (Teisybės dėlei reiktų pasakyti, kad, pavyzdžiui, 
A. Štromas buvo aktyvus galios koncentracijos Lietuvoje kritikas: plg. jo 
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kritiką Konstituciniam Teismui.73 Jis apskritai išsiskyrė jautrumu ideo-
loginiam dviveidžiavimui, net jei pastarasis grindžiamas tikru moraliniu 
imperatyvu, pvz., jis atvirai kritikavo kai kurias kovos prieš antisemitizmą 
ideologijos formas.74 Taip pat pažymėtini kitų liberalų stovyklos atstovų 
E. Akesandravičiaus, L. Donskio, ypač D. Kuolio balsai, atliepiantys jaut-
rius Lietuvos politinio gyvenimo aspektus.)

Būtent valstybės elitizacijos kontekste atsiveria ryškiau niuansuotas santy-
kis tarp tradicijos ir progreso naratyvų. Tad dabar panagrinėsime konkretų 
epizodą – žemės referendumo atvejį. Jame kaip niekur kitur susipina valstybės 
elitizacija, atskirtis, socialinė mobilizacija bei Tradicijos ir Progreso naratyvai.

3. Ką rodo 2014 m. Žemės referendumas 
apie lietuvių nacionalinį tapatumą?

3.1 Referendumo politinis peizažas

Lietuvoje 2014 m. pažymėtinas po Sąjūdžio dar neregėtas visuomenės 
mobilizacijos įvykis – surinkti 300 000 piliečių parašų dėl vadinamojo 

„Žemės referendumo75. Referendumo kartelė laikyta neįveikiama. Tokia ir 
sumanyta 1992 m. Konstitucijos kūrėjų. Ji buvo nukreipta prieš potencia-

73 Š t r o m a s, A. Valdžių padalijimas Lietuvos konstitucinėje teisėje bei praktikoje: žvilgs-
nis į mūsų demokratiją ir jos įtvirtinimo problemas. In: Laisvės horizontai, ALK/Baltos 
lankos, 2001, p. 446–462.

74 „Galbūt blogiausias holokausto palikimas yra tai, kad visos pusės vis labiau linksta pri-
mesti kolektyvinę kaltę ištisoms tautoms bei grupėms ir vis labiau nenori atskirti kaltų, 
nekaltų ir dorybingų asmenų, kurių buvo visose tai išgyvenusiose tautose, taip pat ir tarp 
žydų bei vokiečių, juolab tarp lenkų, lietuvių ir kitų mažesnių šios siaubingos, kruvinos 
Europos istorijos dramos dalyvių. Žr.: D o n s k i s, L. Tapatybė ir laisvė. Trys intelektu-
aliniai portretai, Vilnius: Versus aureus, 2005, p. 143. Taip pat plg. p. 139–152.

75 Rerendumo iniciatoriai rinko parašus dėl trijų nuostatų: 1) referendumo paskelbimui 
privalo pakakti 100 000 parašų. Referendumu priimti sprendimai gali būti keičiami tik 
referendumu; 2) žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklau-
syti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei; 3) valstybinės ir bendruomeninės 
reikšmės gamtos išteklių išgavimo ir naudojimo klausimai sprendžiami tik referendu-
mu. Svarbu yra tai, kad dėl visuomenei nepaaiškintų priežasčių referendumas galėjo 
būti pripažintas tik tada, jeigu būtų balsuojama už visus tris klausimus taip, nors jie 
tarpusavyje menkai siejasi. Įdomu ir tai, kad jau pačiam balsavimo biuletenyje buvo ne 
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lius lenkų tautinės mažumos autonomijos, o gal net ir prisijungimo prie 
Lenkijos, siekius. Dabar pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje 
pavyko įveikti neįveikiamą kartelę, nors bandymų buvo ne vienas.

Regis, Lietuvoje šis įvykis buvo nepakankamai įvertintas. Pagrindinės 
interpretacijos klostėsi dviejose dimensijose. Viena diskusijos kryptis vystėsi 
racionalioje referendumo siūlomų idėjų erdvėje: gera ar bloga ta ar kita refe-
rendumo iniciatorių idėja ir kodėl. Šiame kontekste referendumo idėją buvo 
bandoma suvokti ir svarstyti racionaliais argumentais, kaip, pavyzdžiui: 
kadangi draudimas parduoti žemę užsieniečiams prieštarauja elementariam 
nuosavybės principui, tai jį reikia atmesti; arba – kadangi jis prieštarauja Lie-
tuvos priimtiems įsipareigojimams Europos Sąjungai dėl rinkos liberalizavimo, 
jo reikia nepalaikyti, jis destabilizuos valstybės integraciją į Vakarų pasaulį, o 
tai statys šalį į geopolitinį pavojų dėl nestabilumo Rytuose. 

Tačiau pagrindinė vertinimo nuostata ta, kad tai buvo iš Nepriklauso-
mybės itin menkai laimėjusių marginalinių visuomenės likučių maištas 
prieš pažangų modernios Lietuvos europėjimą. Referendumas nukreiptas 
prieš Europos Sąjungą, sakė Vytautas Landsbergis, šią nuostatą pakartojo 
ir valstybės prezidentės D. Grybauskaitės patarėjas ir premjeras A. But-
kevičius.76 Lietuvos politinės klasės pozicija buvo iš esmės tokia, kaip su-
formuluota šiame konservatorių partijos tarybos tezėje: šis referendumas 
yra antikonstitucinis, prieštaraujantis Lietuvos priimtiems įsipareigojimams 
(2004 metais patvirtintiems referendumu stojant į Europos Sąjungą). Refe-
rendumas atveria kelia tolimesnėms populistinėms iniciatyvoms, kurios gali 
sukelti politinę sumaištį, sumenkinti parlamentinę demokratiją, kelti grėsmę 

šios trys aiškiai suformuluotos nuostatos, o didelis tekstas su ištraukomis iš siūlomų 
keisti trijų Konstitucijos straipsnių.

76 http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vlandsbergis-referendumas-del-zemes-
pardavimo-fundamentali-gresme-europai.d?id=65103289 http://www.delfi.lt/news/daily/
lithuania/d-grybauskaite-mato-kita-referendumo-del-zemes-tiksla.d?id=63921610 ir http://
www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/premjeras-pries-referenduma-del-zemes-neparda-
vimo-uzsienieciams.htm 
Buvo neslepiamas džiaugsmas atsiradus kokiai vilties progai, kad referendumas gali ne-
įvykti, http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/v-landsbergis-dziugauja-uzkirstas-kelias-
referendumui.d?id=63844796 
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ekonomikos augimui, visuomenės gerbūviui ir nacionaliniam saugumui.77 
Viešojoje erdvėje didžiųjų žiniasklaidos priemonių įtvirtintas vaizdas iš 
esmės buvo toks: tai už Tautos vardo pasislėpusi masė, ja yra manipu-
liuojama, referendumo idėja nerimta, neracionali, nelogiška, kontrateisi-
nė, nelegali, archajinė, antimoderni ir nepriimtina pagal visus parametrus. 
O svarbiausia, kad referendumas sąmoningai siekia sustabdyti Lietuvos 
eurointegraciją, kadangi draudimas pirkti žemę užsieniečiams būtų tie-
sioginis valstybės įsipareigojimų ES pažeidimas. Todėl nelieka jokio kito 
pasirinkimo, tik vertinti ją kaip neaiškių populistinių tikslų vedinų veikėjų 
atliekamą tamsių masių mobilizaciją prieš valstybę. Referendumo palaiky-
tojai buvo bemat identifikuoti kaip tie patys, kurie protestavo pedofilijos 
istorijoje 2009–2012m., prieš skalūnų gavybą 2013 m., t. y. kaip nuolat atsi-
kartojantys protesto prieš pažangą ir valstybės kursą balsai.

Pagal šį politinį vertinimą buvo padaryta išvada, kad reikia tiesiog re-
presuoti tuos burbančiuosius tamsius visuomenės elementus. Būtina pasta-
tyti kuo didesnius juridinius ir politinius barjerus, kad ta iniciatyva arba 
visai nepasiektų aktualios fazės, t. y. neleisti referendumui kaip tokiam 
įvykti, arba sukurti tokį informacinį, administracinį, politinį kontekstą, 
kuriame referendumas turėtų kuo mažiau šansų. Visos situacijos epicentru 
akimirkai tapo Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis, kuris virto tie-
siog trileriu, kai du kartus keitėsi Komsisijos nuomonė, kol galiausiai buvo 
uždegta žalia šviesa referendumui įvykti, Komisijai konstatavus 300 061 
parašo teisėtumą.78

77 http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/a-kubilius-referendumas-del-zemes-
antikonstitucinis.htm 

78 http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/vrk-visgi-persigalvojo-referendumas-del-
zemes-bus.htm 
Dar tik įsibėgėjant parašų tikrinimo procesui Vyriausios rinkimų komisijos narys 
Justinas Žilinskas savo paskyroje socialiniame tinkle Facebook atvirai džiūgavo, kad 
jis randa daug neteisingai surinktų parašų, o jo kolega Komisijoje išbraukia dar daugiau, 
vadinasi, daug šansų, kad nebus pasiekta parašų riba. Kai kurie kiti komisijos nariai 
viešumoje taip pat atvirai agitavo prieš referendumą. Komisija grąžino per 10 000 
parašų neesminiams trūkumams pašalinti, rado 348 suklastotus parašus, buvo samdomi 
rašysenos ekspertai, žadėta kreiptis į teisėsaugą. Visos peripetijos susivedė į minėtą 
2014 m. vasario 17d. posėdį. Komisija jautė valstybininkų sukeltą furorą, kad ant kortos 
pastatytas valstybės likimas. Todėl per pirmąjį balsavimą Komisija atmetė referendumo 
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Politiškai dėsninga, kad referendumą palaikė, nors labai atsargiai ir 
pasistengusios per daug nerizikuoti, Darbo partija bei Tvarka ir teisingu-
mas – dvi politinės partijos, kurios sugebėjo įsitvirtinti Lietuvos politinėje 
sistemoje remdamosi balsais prieš sistemą, nors jų veikimo populistišku-
mas buvo akivaizdus nuo pat jų susikūrimo pradžios. Pažymėtina, kad šios 
partijos užsitarnavo likusių tradicinių partijų vieningą neigiamą poziciją 
savo atžvilgiu, intensyviai palaikomą visų didžiausių žiniasklaidos priemo-
nių ir žymiausių žurnalistų bei politikos apžvalgininkų, nors, kita vertus, 
tai visiškai netrukdydavo pragmatinei politikai jas įtraukti į valdančiąsias 
koalicijas ar kitaip bendradarbiauti. (Darbo partija yra įsivėlusi į kelerius 
metus trunkantį baudžiamąjį procesą dėl neskaidrios finansų apskaitos, o 
Tvarkos ir teisingumo vėliavą Rolandą Paksą po apkaltos visaip trukdoma 
rinkti į Seimą, nors tokia iš apkaltos nustatyta politinė Konstitucinio Teis-
mo bausmė Europos Žmogaus Teisių Teismo buvo pripažinta neteisinga). 
Referendumo susietumas su šiomis partijomis, nors ir ne pagrindinis, bet 
buvo dar vienas papildomas rodiklis, kad valstybė čia vėl susidūrė su prieš 
valdžią balsuoti linkusiu marginaliu elektoratu.

Politinio ir administracinio resursų naudojimo simboliu tapo referen-
dumo datos nustūmimas kuo toliau į vasarą – birželio 29 d., taip tikintis 
net vasaros poilsio sezoną panaudoti kaip pagalbininką referendumui neu-
tralizuoti. Racionaliųjų stovyklai neužkliuvo tai, kad, surengus referendu-
mą su rinkimais į Europos Parlamentą gegužės 25 d., būtų sutaupyta 12 
milijonų litų. 

Visą šį procesą lydėjo didžiulė žiniasklaidos ir politinio lauko konsoli-
dacija, nukreipta prieš referendumą.79 Šią konsolidaciją kaip niekada anks-

galimybę, o po poros valandų, esant visiškai identiškai situacijai dėl parašų skaičiaus, 
jau pritarė. 6 komisijai nariai balsavo, kad parašų pakanka, 7 susilaikė, 1 balsavo prieš. 
Kai kurie komisijos nariai siūlė dar kartą perskaičiuoti visus parašus, į tai komisijos 
pirmininkas Z. Vaigauskas atsakė: Susidaro įspūdis, kad jūs reikalaujate tikrinti 
parašus tol, kol bus paskaičiuota, kad parašų nepakanka. Netrukus po šių peripetijų 
buvo suabejota ilgamečio VRK pirmininko Z. Vaigausko kompetencija, žr. http://www.
delfi.lt/news/daily/lithuania/referendumo-iniciatyvos-atgarsiai-pavojaus-signalai-z-
vaigauskui.d?id=64103616

79 Pateikdamas itin retą oponuojančią nuomonę susidariusiam establishmentui pagrindi-
nėse medijose Kęstutis Girnius rašė: Kreipimaisi į KT ir LVAT yra tik naujausi pavyz-
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čiau lydėjo Pažangos naratyvas: tamsūs marginalūs masių likučiai truk-
do Lietuvai eiti modernumo, europėjimo keliu. Svarbu atkreipti dėmesį, 
kad Pažangos naratyve atsikartoja europietiškos Lietuvos motyvas kartu 
su Rusijos grėsmės elementu. Tai seno sąjūdinio naratyvo naujausias va-
riantas, tik su vienu dideliu skirtumu: dabartinis naratyvas pasakojamas 
elitų vidinės atskirties sąlygomis. Bėgimas nuo Rusijos ir ėjimas į Europą 
tęsiamas, bet šis diskursas jau įgauna dominavimo bruožų prieš lietuvių 
visuomenės dalį.

Lietuvos europėjimo, modernumo, pažangumo naratyvas buvo taikomas 
panašiai kaip ir kitais pastarųjų metų rezonansiniais atvejais – išstumti balsą 
keliančius tamsiuosius ir nepažangiuosius iš pilietinės erdvės, juos marginali-
zuoti.80 Šalia administracinių priemonių buvo pastebimos kultūrinės neutra-
lizavimo strategijos, įskaitant šaržavimą, trolinimą (Tautos valė, referendu-

džiai elito pastangų įvairiomis institucinėmis ir administracinėmis priemonėmis užkirsti 
kelią referendumo rengimui. /.../ Referendumo oponentai dažnai vaizduoja referendu-
mo šalininkus kaip gudruolių apgautus runkelius, kuriais lengvai manipuliuoja Maskva 
bei kitos Lietuvai priešiškos jėgos ir Kremliui parsidavę lietuviai. /.../ Bandymai sukur-
ti institucines kliūtis referendumui rodo nepagarbą įstatymams, mėginimą juos apeiti 
ir iškreipti jų paskirtį. Nesaikingi išpuoliai prieš referendumo rėmėjus, mėginimai juos 
demonziuoti, suabejoti jų sveiku protu, gera valia ir patriotiškumu juos įžeidžia ir že-
mina. http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/k-girnius-referendumo-talkininkai-politinis-
elitas.d?id=64086622 

80 Ilgametis lrytas/lt apžvalgininkas Rimvydas Valatka apie referendumo idėjinius vadus 
Romualdą Ozolą, Bronislovą Genzelį, Vytautą Radžvilą, Romą Gudaitį rašė: klausantis 
jų, sunku atsiginti įspūdžio, kad jie /…/ nieko gyvenime nemylėjo, o svarbiausia – jų 
niekas nemylėjo, todėl jie ir bando atkeršyti visiems, kurie džiaugiasi gyvenimu. /…/ Jei 
žmogus mąsto logiškai, jis tiesiog nėra tautininkas. Bent jau XXI amžiuje. /…/ Nuobo-
dylų ir nevykėlių balsas neina net į drumzliną tautininkišką dangų. http://www.15min.
lt/naujiena/aktualu/komentarai/rimvydas-valatka-paskutines-tautininku-asaros-re-
ferendumas-del-karbauskiu-zemiu-reikalo-500-404272 Kitoje vietoje pridėjo: jie gali 
pritraukti žmonių dėmesį tik bandydami įvaryti baimę. Normaliai jie politikos daryti 
nemoka. /…/ daugumai tų veikėjų yra arti 60 ir daugiau, tai kada, jei ne dabar. Tai re-
ferendumus dėl žemės apie tai, kad kryžiuočiai upelius išgers ir panašiai yra iš būdų kaip 
nors patekti į Seimą. /…/ Prisiminkim Garliavos istoriją, tai yra tie patys žmonės, kurie 
jaučia nostalgiją diktatūrai, Sovietų Sąjungai, kuriems nepatinka laisva rinka, konku-
rencija, laisvė apskritai. http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/37638/uz_patriotiniu_re-
ferendumu_sukiu_slepiasi_zemiski_ju_iniciatoriu_tikslai Vargu ar adekvatu šiuos savo 
moralinėmis pažiūromis nuoseklius Sąjūdžio žmones kaltinti valdžios troškimu.
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mo lapelio užkasimas į žemę) ar atvirą neapykantą (normaliomis sąlygomis 
būtų sunku suvokti iš didžiausio Lietuvos interneto portalo delfi.lt paskli-
dusią mintį, kad turbūt nėra kito ginklo, kaip tiesiog sulaukti, kol šis nesu-
siprantantis visuomenės segmentas tiesiog išmirs81). Politinio humoro laida 
Dviračio šou, kaip ir ankstesnių rezonansinių įvykių metu, nevengė šaržuo-
ti ir išjuokti antivalstybines jėgas, šiuo atveju referendumininkus, taip kaip 
anksčiau antiskalūninkus ar Klonio gatvės rėmėjus pedofilijos istorijoje.

Referendumo palaikytojai būrėsi aplink mažus opozicinius interneto 
portalus. Prie referendumo palaikytojų šliejosi ir kai kurie akivaizdžiai 
prorusiški veikėjai, ir pavieniai interneto puslapiai.

3.2 Alternatyvus referendumo pobūdžio 
aiškinimas

Tačiau referendumo išjudintą socialinį konfliktą Lietuvoje galima suvokti 
ir kitaip, nei bandyta pateikti vyraujančioje versijoje. Visiškai pagrįsta būtų 
laikyti, kad referendumą palaikiusios visuomenės jėgos signalizavo, jog 
Lietuvoje pirmą kartą apčiuopamai sumobilizuotas visuomenės segmentas, 
kurį galima vertinti M. Castellso analizuotoje paradigmoje – kaip vietinės 
bendruomenės telkimasis prieš jai nesuprantamą, svetimą, neteisingą vals-
tybės politinę, socialinę situaciją bendresnėje globalizacijos perspektyvoje.

Tokį vertinimą pagrindžiančios priežastys yra šios:
1) Nors oficialių statistinių duomenų apie tai nėra surinkta, panašu, 

kad didžioji referendumo palaikytojų dalis buvo iš žemesnio visuomenės 
sluoksnio, mažesnių pajamų, kaimiškų vietovių, žemesnio išsilavinimo gy-
ventojų. Tačiau referendumą palaikė ir inteligentijos atstovai: mokslininkai, 
rašytojai, nusipelnę aktoriai, režisieriai, nacionalinių premijų laureatai bei 

81 Nuolatinis delfi.lt apžvalgininkas Romas Sadauskas-Kvietkevičius rašė: 2015-aisiais nie-
kur nedings dvi Lietuvos ir jas skirianti pasaulėžiūrinę bei turtinė atskirtis. Tiktai antroji 
Lietuva vis labiau trauksis, o pirmosios darysis vis daugiau. Ir visai ne dėl kažkokių radi-
kalių politinių sprendimų, kurių, kaip minėjau, tikėtis kitąmet neverta. Skurdo, nevilties, 
pykčio pritvinkusio tamsumo ir permainų baimės mažės natūraliai išmirštant Stalino 
laikais gimusiai kartai ir emigruojant nekvalifikuoto provincijos miestelių proletariato 
likučiams. /…/ Dž.R. Tolkino elfams ir hobitams nėra apie ką diskutuoti su Petka ir Ča-
pajevu. http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/r-sadauskas-kvietkevicius-nustokime-leistis-
sokdinami-saujeles-niurgzliu.d?id=66775812 
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kiti kultūros, sporto, bažnyčios atstovai.82 Vadinasi, šio protesto negalima 
suvesti vien tik į ekonominę ir socialinę atskirtį, tai nebuvo vien tik pralai-
mėjusiųjų ar neprisitaikiusiųjų tamsybininkų nepasitenkinimas. Akivaizdu, 
kad būta bendro nusivylimo valdžia, tačiau referendumo socialinis kon-
tekstas buvo platesnis.

2) Vieša retorika pasižymėjo ne konkrečių žemės problemų akcentavi-
mu, bet kultūriniais ir politiniais Tautos kaip aukščiausio suvereno vaizdi-
niais. Intelektualesniųjų paramoje referendumui skambėjo tautos, kultūros, 
valstybės, suvereniteto stiprinimo, tautos ir elito susvetimėjimo motyvai: 
apginkime prigimtinę teisę į protėvių žemę, sugrąžinkime valstybę piliečiams. 
Pirmaeiliu uždaviniu buvo siekiama sustiprinti Tautos kaip politinio suve-
reno principą. Tai, kad paramą referendumui išsakė buvę Sąjūdžio lyderiai, 
valstybės Nepriklausomybės Akto signatarai, buvę ministrai, rodo, jog visa 
tai nebuvo prieš valstybę nukreiptas veiksmas. Pažymėtina, kad dalis in-
teligentijos paramą išreiškė ne tiek referendumo idėjai (siūlymams), kiek 
paties referendumo konstitucingumui, tuo pačiu nurodydami elito konso-
lidacijos grėsmę.83 Pastebėtina sąjūdininkų opozicija ir kitais atvejais, bet 
82 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-01-15-lietuvos-intelektualai-referendumas-

privalo-ivykti/112804 
83 Politinė valdžia tolydžio tolsta nuo Tautos: Lietuvos europarlamentarai nacionalinių in-

teresų ginti nėra pajėgūs, o didžiąją dalį Lietuvos Seimo sudaro uždaras grupiniams inte-
resams tarnaujančių partijų ratas. /…/ Visuomenė negali ilgiau su tuo taikstytis ir išeitį 
mato vienintelėje veiksmingoje Lietuvos Konstitucijos jai garantuojamoje teisėje – teisėje 
į referendumą gyvybiškai svarbiausiu tautos ir valstybės gyvenimo klausimu. Kokia jėga 
glūdi Tautoje, rodo sėkmingai įgyvendintas beveik neįvykdomas reikalavimas – surinkta 
daugiau kaip 300 000 visos Tautos balsavimo siekiančių Lietuvos piliečių parašų. 
Referendumo priešininkai, vieningu frontu užpildę vos ne visą viešąją erdvę, vardija bū-
tus ir nebūtus referendumų pavojus, tokiu būdu neigdami ne tik atskiro referendumo, bet 
ir pačios konstitucinės normos priimtinumą. Tai labai pavojinga politinė tendencija. 
Lietuvos Respublikos Konstitucija vienareikšmiškai sako: Lietuvos valstybę kuria Tauta, 
suverenitetas priklauso Tautai. Kai Tauta mato, kad jos atstovai valstybės institucijose 
daro Tautai nepriimtinus sprendimus ir ji neturi galimybių jų efektyviai pakeisti, Tauta 
ne tik gali, bet ir privalo imtis valingo Konstitucijos jai garantuojamo veiksmo – referen-
dumo. Šiandien susiklosčiusioje situacijoje tai pareikšti būtina visų pirma. 
Remdamiesi tuo, kviečiame ir raginame visus geros valios žmones telktis, vienytis ir viso-
mis įmanomomis teisėtomis priemonėmis ginti daugiau kaip 300 000 Lietuvos Respubli-
kos piliečių išreikštą valią. Referendumas privalo įvykti. Žr.: http://www.bernardinai.lt/
straipsnis/2014-01-15-lietuvos-intelektualai-referendumas-privalo-ivykti/112804.
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išsakant tą patį rūpestį.84 Vadinasi, tai nebuvo paprastas ekonominis nepa-
sitenkinimas ar amžinai valdžia nepatenkintųjų protestas.

3) Pats referendumo iniciatorių reikalavimų nenuoseklumas rodo, kad 
buvo siekiama išspręsti ne tik ir ne tiek žemės klausimą. Iš trijų iniciatorių 
reikalavimų du buvo nesusiję su žemės problema – jie kalbėjo apie referen-
dumo kartelės sumažinimą ir tai, kad referendumu priimtas įstatymas gali 
būti pakeistas tik kitu referendumu (žr. 74 išnašą). Abu šie reikalavimai 
buvo nukreipti į referendumu patvirtintos Tautos nuomonės apsaugą nuo 
valdžios noro ją pakeisti (kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų norma-
tyvinės demokratijos požiūriu). Tai rodo prieš valstybės elito galios su-
mažinimą (savivalę) nukreiptas referendumininkų intencijas, kas savaime 
nurodo į visuomenės ir elito susvetimėjimą.

4) Dominuojanti politinio ir viešojo lauko pozicija. Akivaizdi politinių 
partijų, pavienių politikų, ekspertų, valstybės institucijų (pvz., Vyriausio-
sios rinkimų komisijos), žiniasklaidos priemonių, interneto portalų konso-
lidacija įtvirtino mintį, kad referendumas yra tamsių visuomenės elementų 
bandymas atplėšti Lietuvą nuo geopolitinį saugumą garantuojančios va-
karietiškos modernizacijos. Ši reakcija taip pat liudija, tik išvirkščiu būdu, 
kad referendumas nebuvo apie žemę, bet palietė platesnį Lietuvos ir tarp-
tautinį kontekstą. Norėdamos užgniaužti ir marginalizuoti referendumą 
dominuojančios ir susikonsolidavusios Lietuvoje konjunktūrinės jėgos tik 

84 Dėl aukščiausiosios Lietuvos valdžios vykdomo tautos valios ignoravimo ir Lietuvos 
valstybingumo griovimo pernai kovo 10-osios kreipimusi Sąjūdžio pradininkai Antanas 
Buračas, Bronislovas Genzelis, Romas Gudaitis, Bronius Leonavičius, Romualdas Ozo-
las, Romas Pakalnis, Vytautas Radžvilas, Gintaras Songaila, Kazimieras Uoka, Zigmas 
Vaišvila atsisakė dalyvauti valdiškuose kovo 11-osios minėjimo renginiuose. Sąjūdininkų 
vertinimu, atkūrus nepriklausomybę, Lietuvoje įsitvirtino nedemokratinė ir antitautinė 
nomenklatūrinė-oligarchinė santvarka, valdžia visiškai atitrūko nuo Tautos ir šalies pi-
liečių ir atvirai pamynė Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą Tautos suvereniteto 
principą. Pasak kreipimosi autorių, Lietuvos valdžia „sąmoningai naikina paskutinius 
atkurtosios Lietuvos valstybės nepriklausomybės likučius“, neatsakinga ir nusikalstama 
ekonomine ir socialine politika sukėlė masinę emigraciją, keliančią grėsmę net fiziniam 
tautos išlikimui. Tai pareikšta įsitikinus, kad „visų Lietuvos valdžių politika skatina pi-
liečius nepasitikėti savo valstybe ir ištisus du dešimtmečius griauna paties valstybingumo 
pamatus. Žr.: http://alkas.lt/2015/03/09/signataru-kreipimasis-pasitinkant-kovo-11-osios-
25-meti/
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patvirtino, kad referendumas kelia grėsmę pačiam valstybės kursui, o nėra 
tiktai techninis žemės klausimas.

5) Protėvių žemės, tautos išlikimo, kultūrinės savasties, suvereniteto, 
panaudojant žemės klausimą, išsaugojimo vaizdiniai ir Žemės fetišizavimo 
(dvasinės reikšmės) motyvai kartu su sublimuota baime, kad bus išpar-
duota žemė, tiesiogiai nurodo, kad buvo apeliuojama į kultūrinius, tauti-
nius resursus ir tai nukreipiama prieš globalią grėsmę. Tai socialinė telktis 
aplink kultūrinę savastį, išreiškiama tradiciniais (pagoniškos–romantinės 
kilmės) tautos, žemės, kultūros, grėsmės, išlikimo vaizdiniais globalesnės 
grėsmės akivaizdoje.85

Visi šie bruožai kartu paėmus atskiria referendumą nuo kitų socialinio 
protesto atvejų, pavyzdžiui, 2009 m. sausio 16 d. profsąjungų organizuoto 
mitingo prie Seimo, kur skambėjo mokesčių reformos, nedarbo, Ignali-
nos atominės elektrinės uždarymo temos, tai yra, kuris savo esme buvo 
ekonominis, socialinis protestas (prie jo vėliau prisijungę jaunieji radika-
lai sukėlė riaušes). Ar nuo kitų buvusių ar svarstomų referendumų, tokių 
kaip stojimo į Europos Sąjungą, dvigubos pilietybės ar Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymo, kurie nėra inicijuoti iš apačios ir kuriuose nematoma 
kultūrinė mobilizacija, valstybės elitizacijos keliama grėsmė bei globaliza-
cijos kontekstas kartu paėmus.

Apeliavimas į kultūrinius resursus, Tautos suvereniteto idėja, nacionali-
nė retorika, Sąjūdžio veikėjų ir kitų intelektualų parama buvo tie požymiai, 
kurie leidžia referendumą traktuoti kaip nacionalinės bendruomenės, o ne 
ekonominio protesto, mobilizaciją. Dalies referendumo jėgų dalyvavimas 
ankstesniuose visuomenės ir valdžios versiją palaikančių elitų susikirti-
muose (kaip V. Pociūno žūtis, pedofilijos skandalas, FNNT istorija, anti-
skalūninė istorija, vaikų atėmimo Norvegijoje atvejais ir kt.) yra papildoma 
ir reikšminga aplinkybė. Ji vėlgi nurodo, kad tai tęstinė reakcija į valstybė-
je susidariusios situacijos tęstinumą, kad elitizacijos problema nėra spren-

85 Įdomu, kad čiabuvių Zapatista judėjime Meksikoje žemės reikšmė labai panašiai su-
vokiama. Kapitalistinė žemės kaip prekės samprata kontrastuojama su protėvių žemės 
reikšme kolektyvinei tapatybei. Žemės svarba suvokiama šalia orumo, laisvės, švietimo, 
nepriklausomybės, demokratijos, teisingumo ir taikos. Plg. ketvirtąją Lacandon džiun-
glių deklaraciją, http://www.struggle.ws/mexico/ezln/jung4.html
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džiama, kad visuomenės balsas negirdimas skausmingose, neskaidriose 
istorijose.

3.3. Antivalstybinė, antieuropinė populistinė mobilizacija 
ar reakcija į europinę globalizaciją?

Klaidinga būtų socialinę mobilizaciją įgavusius protestus Lietuvoje per pa-
staruosius metus vertinti kaip marginalinių tamsių visuomenės sluoksnių 
populistinį manipuliatyvų mobilizavimą, nukreiptą prieš Lietuvos vals-
tybingumą ir prieš Europos Sąjungą – taip kaip vertino dominuojančios 
politinės krypties atstovai (partijos, žiniasklaida, ekspertai, apžvalginin-
kai). Visuminiai bruožai rodo, kad čia labiau tinka M. Castellso analizė-
je formuluojami vertinimai apie vietinių bendruomenių mobilizavimąsi 
prieš elito realizuojamą politinį kursą, sukuriantį nelygybę, asimetriją ir 
dominavimą. Ypač tai pasakytina apie šį referendumą. Man atrodo, kad 
šie M. Castellso žodžiai apie antiglobalistinį judėjimą puikiai tinka žemės 
referendume pasireiškusiam protestui: tai yra ne judėjimas prieš globali-
zaciją, o judėjimas už demokratinę globalizaciją, už tokią valdymo sistemą, 
kuri naujame sprendimų priėmimo kontekste, susiformavusiame globalinėje 
tinklo visuomenėje, atitiktų demokratijos idealus.86

Išmanieji piliečiai labai pamėgo ir socialiniuose tinkluose platino pa-
šaipas apie referendumininkų tezę, kad užsieniečiai suvažiuos ir nupirks 
Lietuvos žemę. Iš esmės kritika buvo teisinga, tai patvirtina ir vėliau iš-
ryškėję duomenys: nepastebėtas joks padidėjęs užsieniečių susidomėjimas 
žemės pirkimu. Tačiau čia mums svarbu pastebėti, kad ši fetišizuota žemės 
praradimo baimė buvo ne kas kita, kaip įkūnyta globalizacijos baimės iš-
raiška. Tokio pat pobūdžio baimė paprastai įsivyrauja visuomenėse, kurios 
susiduria su jai jau nesuprantamais, svetimais ir jos nevaldomais reiški-
niais. Tai Ch. Tayloro akcentuotas žmonių siekis patiems kontroliuoti savo 
bendruomenės likimą.

Labai svarbu pastebėti, kad jokio apčiuopiamo spaudimo dėl Lietuvos 
žemės nebuvo. Žemės pardavimo–nepardavimo klausimo nebuvo politi-
nėje darbotvarkėje, nebuvo inicijuotas joks įstatymo projektas, liečiantis 

86 C a s t e l l s, M. Informacijos amžius: ekonomika, visuomenė, kultūra, t. 2: Tapatumo 
galia, UAB Poligrafija ir infomatika, 2006, p. 158.
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žemės klausimus, nebuvo jokio institucinio, politinio, ekonominio postū-
mio iš Lietuvos valdžios ar europiniame kontekste, kuris vienaip ar kitaip 
iš naujo paliestų žemės nuosavybės klausimus. Konstitucijos straipsnis, 
leidžiantis nuosavybės teise turėti žemę tik Lietuvos piliečiams, pagal ES 
reikalavimus Lietuvos Seimo buvo pakeistas dar 2003 m. sausio 23 d. be 
jokių didesnių politinių protestų ar diskusijų. Tai rodo, kad žemės nepar-
davimo užsieniečiams klausimas tarp referendumininkų nekilo kaip reak-
cija į konkrečią problemą, taip pat rodo, kad nebuvo tiesiogiai nukreiptas 
prieš Europos Sąjungą.

Su didėjančia atskirtimi susieta valstybės elitizacija ir už jos esantis eu-
ropeizacijos procesas, savo ruožtu atsiveriantis kaip globalizacija Europos 
veidu Lietuvoje, buvo pagrindinė referendumo politinė–socialinė priežas-
tis. Tenka atmesti dominuojančią politinio lauko sutartinai palaikomą ver-
siją, kad tai buvo marginalinis manipuliacinių jėgų bandymas mobilizuoti 
ekonominio–socialinio protesto balsus naudojantis populistine retorika. 
Ji neleistinai supaprastina politines, kultūrines, socialines referendumo 
aplinkos charakteristikas. Toks vertinimas labiau atitinka dominuojantį 
politinį interesą kuo skubiau integruotis į globalesnę europinę erdvę, nei 
leidžia suprasti namuose vykstantį procesą. Aplinkybių visuma rodo, kad 
referendumas išreiškė ne tiek grupelės manipuliatorių sėkmę inicijuoti sie-
kį užsieniečiams uždrausti parduoti žemę ar tuo pačiu nublokšti valstybę 
nuo europino kurso, kiek kylantį visuomenės susirūpinimą didėjančia po-
litine–socialine atskirtimi ir pastangas mobilizuotis kultūriniais, naciona-
liniais pagrindais. Ne tiek prieš Europos Sąjunga buvo nukreiptas referen-
dumo protestas, kiek prieš vidinę valstybėje įsigalėjusią atskirtį. Tai buvo 
paskutinio vagono bandymas ūktelėti garvežiui, kad jis dar yra ir kad dar 
reikia atsižvelgti į jo poreikius.

Jeigu tokia charakteristika yra bent iš dalies teisinga, tuomet referendumo 
situacija Lietuvoje atitiktų M. Castellso nurodomą bendrą socialinių judėjimų 
pobūdį globalioje tinklaveikos visuomenėje. Referendumo įtinklinimas reiš-
kėsi tuo, kad jis sutraukė į vieną masę skirtingo pobūdžio protesto atmainas: 
ir grynai ūkinio (ekonominio) pobūdžio nepasitenkinimą, ir savaiminius 
valdžios kritikus (priskirtinas Zigmas Vaišvila), ir antikorupcinę, politinio 
skaidrumo reikalaujančią kritiką (priskirtini interneto portalai ekspertai.eu 
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bei tiesos.lt), ir tradicinio tautiškumo intelektualiąją stovyklą (V. Rubavičius, 
V. Radžvilas, B. Genzelis, R. Ozolas), ir etnolietuvybės šalininkus (alkas.lt), 
ir liberalios stovyklos atstovus (D. Kuolys), ir asmenis iš katalikiškos stovy-
klos (vyskupas Jonas Kauneckas, apžvalgininkas Tomas Viluckas), ir saujelę 
antiglobalistinių pažiūrų asmenų, ir galiausiai prorusiškai nusiteikusius ele-
mentus (kaip Algirdas Paleckis, bukimevieningi.lt). 

Savaime visos šios grupės akcentuoja skirtingus dalykus, tačiau politi-
nių reikalavimų atžvilgiu jos yra persidengusios, pavieniai šių gupių nariai 
dalyvauja kitų grupių informacijos kanaluose, pasižymi tarpasmeniniais 
ryšiais. Visos jos pajuto bendrą poreikį protestuoti ir pareiškė bendrą pa-
ramą referendumui, be jokio politinio centro koordinavimo (iniciatyvinė 
referendumo grupė apskritai viešumoje nebuvo dominuojanti, didesnė pa-
ramos dalis atėjo iš platesnės, su parašų rinkimų nesusijusios, aplinkos). 
Visa tai suteikė chaoso, nesusikalbėjimo, anarchijos, vidinio prieštaravimo 
elementų (kai vieni referendumo šalininkai nesutaria su kitais šalininkais 
dėl politinių aspektų) ir yra autentiškas iš „apačios“ kylančio socialinio 
judėjimo bruožas. Skirtingų resursų su šiaip skirtingais politiniais opo-
ziciniais rekalavimais akumuliavimas per įvairius ir vienas kitam kartais 
oponuojančius informacinius kanalus – tai yra tinklinės mobilizacijos 
bruožas. Taip pat didžioji dalis referendumo jėgų atitinka neką mažiau 
svarbų M. Castellso kultūrinį – tautinės tapatybės – mobilizacijos veiksnį 
kaip reakciją į europeizacijos kontekstą.

Įdomu tai, kad establishmento laukas lygiai taip pat tinkliškai mobili-
zavosi prieš referendumą. Kaip ir ankstesniais rezonasiniais atvejais, taip 
pat ryškinusiais šias dvi Lietuvos visuomenės dalis, taip ir referendumo 
atveju didžiausios medijos, viešieji ekspertai, politinis laukas (ir pozicija, 
ir opozicija, o tai irgi ne atsitiktinumas, tik bendrą politinę konjunktūrą 
patvirtinanti aplinkybė) ir pavienės valstybės institucijos (kaip VRK) mo-
bilizavo vieningą neigiamą nuomonę su praktiniais represavimo veiksmais 
užkirsti referendumui kelią.

Vadinasi, Lietuvoje turėjome tikrą politinį ginčą dėl globalizacijos: ne 
tiek akademinį, ne tiek naratyvinį ir ne tiek retorinį. Tai buvo ginčas, ky-
lantis iš pačios socialinės ir politinės valstybės raidos. Tik, žinoma, ginčas 
nebuvo ar už provincialume pasiliekančią Lietuvą, ar už europinę Lietu-
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vą – tai būtų Progreso (establishmento) naratyvo užduodamas klausimas. 
Ginčas buvo daugiau gynybinio, represyvaus pobūdžio: referendumo jėgų 
toks tolesnis valstybės kursas netenkina, o dominuojanti valstybinė strate-
gija – neleisti šiam nepasitenkinimui kaip nors reikštis ir laimėti. Šalinin-
kų pagrindinis postulatas buvo maždaug toks: vidinė atskirtis toliau tęstis 
negali net ir dėl Europos integracijos, valstybės geopolitinio saugumo tikslų. 
(Didelė referendumo šalininkų dalis neprieštaravo nei eurointegracijai, nei 
Lietuvos saugumo Vakarų struktūrose idėjai, bet buvo ir daug mažesnė 
dalis, kuri prieštaravo). O dominuojančios strategijos idėja – pasitelkti 
visas referendumininkus diskredituojančius būdus: racionalius ekonomi-
nius, teisinius argumentus, administracinius vienašališkus sprendimus, 
viešosios nuomonės formavimą per valstybinę televiziją ir radiją, privačius 
žiniasklaidos šaltinius, galiausiai išjuokti, šaržuoti oponentus tiek TV lai-
dose, tiek socialiniuose tinkluose.

Europinė globalizacija atvėrė lietuvių visuomenei verslo, ekonominius, 
migracijos, karjeros, užsienio kapitalo investicijų tinklą, o politiniam elitui 
nustatė juridinius ir politinius standartus. Prasidėjusi kaip pokomunistinė 
Lietuvos orientacija į Vakarus, europinė globalizacija kartu tapo vidinio 
ūkio, juridinės aplinkos, demokratijos stabilizavimo garantija. Pokomunis-
tinių proeuropietiškų valstybių atveju europinės globalizacijos kontekste iš-
sitrina griežtos vidaus ir išorės ribos. Tų šalių europinė integracija, iš išorės 
priimtų normų ir įsiparegojimų visuma laiduoja vidinį ekonominį ir politinį 
stabilumą. Šis kursas ilgainiui tapo elitų konsensuso pagrindu įsigalėjusia 
ir dominuojančia nacionaline strategija. Referendumas buvo pirmas ryškus 
žmonių sukilimas prieš šį europinės globalizacijos nulemtą valstybės kursą – 
ir ne tiek prieš patį kursą, kiek prieš šio kurso metu įsigalinčią nelygybę.

Tik tokiame kontekste galima suprasti įžymiąją dalies Sąjūdžio veikėjų 
frazę, kad ne už tokią Lietuvą kovojome.87 Pasigirdo interpretacijų, kad ši-
tokį tautininkų nusivylimą lėmė sovietmečiu Maskvos įgyvendinta etniš-
kumo rėmimo politika. Sovietinė valdžia rėmė etniškumo puoselėjimą, 
bet tik ribotuose, jai saugiuose rėmuose, o tai išugdė lokalią, uždarą ir 

87 Tai jau patraukė ir akademinių autorių žvilgsnį. Plg.: I v a n a u s k a s, V. Ne už tokią 
Lietuvą dėjome parašą: istorijos politika posovietinėse Lietuvos kultūrininkų trajekto-
rijose, Darbai ir dienos, 2014, nr. 62., p. 209–227.
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provincialią rūtų darželio tautiškumo sampratą. Įstojus į Europos Sąjun-
gą Lietuva susidūrė su atviru globaliu pasauliu, tai neatitiko provincialaus 
uždaro etniškumo, todėl kilo tokia nusivylimo reakcija. Šitokiu aiškinimu 
praleidžiama tai, ką nurodo M. Castellsas: tautiškumas kyla kaip tapatumo 
teikiamas prasmės šaltinis, mobilizuojanti jėga, siekiant reaguoti į naujus 
iššūkius. Nepaisant to, kokio pobūdžio tautiškumą skatino sovietinė prak-
tika, tai yra vienas pagrindinių bendruomenės mobilizacijos resursų prieš 
globalizacijos sukeliamą atskirtį, kuri pastebima visame pasaulyje. 

3.4. Referendumas ir nacionalinio naratyvo 
transformacija

Žemės referendumo metu pastebima socialinė, intelektinė mobilizacija ir 
jos išprovokuotas konfliktas rodo, jog baigėsi europietiško naratyvo domi-
navimas lietuvių viešajame diskurse ir tapatybėje. Baigėsi ne ta prasme, kad 
niekas nenori ar netiki būtinybe tęsti europietišką integraciją. Priešingai, 
proeuropietiškumas, provakarietiškumas iš naujo įgauna didesnį pagreitį, 
tačiau jau visiškai kitomis aplinkybėmis negu savo klestėjimo laikais Sąjū-
džio laikais. Nepriklausomybės kovų metais Europa kaip vertybinė erdvė 
buvo nukreipiama prieš Sovietų Sąjungą, ji reiškė valstybės laisvę ir sau-
gumą nuo okupanto. Dar daugiau, Sąjūdžio epochoje tautinis ir europinis 
naratyvas papildė vienas kitą ir sudarė neatsiejamą junginį, teikusį nepri-
klausomybės kovose vėliavą kėlusiam politiniam elitui aukščiausio rango 
politinį legitimumą. Masinis tautos ir elito konsensusas, aiškiai matomas 
dainuojančios revoliucijos aikštėse ar Baltijos kelyje 1989 m., buvo rimtas 
argumentas tarptautinės bendruomenės akyse ir suvaidino didelę reikšmę 
Sovietų Sąjungos irimo procese. 

2014 m. Žemės referendumo atvejis rodo šio konsensuso pabaigą. Poli-
tiniu pobūdžiu tai primena Europos integracijos istoriją, kai Maastrichto 
sutarties ratifikavimo procesas šalyse narėse sukėlė nesibaigiančią ES įtei-
sinimo krizę, nes lygiai taip pat žymėjo elito ir visuomenės konsensuso 
pabaigą. Iki tol galiojo vadinamasis permissive consensus, tai reiškė, kad 
žmonės rėmė elito formuojamą Europos integraciją, patys aktyviai tuo 
nesirūpindami. Tačiau Maastrichto sutarties ratifikavimo procesas šalyse 
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narėse parodė, kad žmonės nusikratė įnertišką abejingumą, įžengė į euro-
pinės politikos sceną ir tarė ne elito vairuojamai Europos integracijai.88

Pirmą kartą Lietuvoje po 1990 m. tokiu plačiu mastu Europos argumen-
tas buvo naudojamas ne prieš išorinę okupacinę jėgą, bet prieš savo visuo-
menės dalį. Sąjūdžio laikais Europa išreiškė masių ir elito konsensusą dėl 
valstybės kurso, dabar – elito konsolidaciją ir masių tam tikrą represavimą. 
Sąjūdžio laikais Tauta kaip politinis suverenas buvo pagrindinis politinis 
principas tarptautinės teisės šviesoje, taip pat – reali socialinė jėga fiziškai 
vaduojantis iš sovietų imperijos, be kurios net teisinis principas nebūtų 
turėjęs tokio svorio tarptautinės bendruomenės akyse. Dabar Tauta kaip 
politinis suverenas buvo palenktas konsoliduotai elito kontrolei, kuri jį re-
presavo. Konstitucinis Teismas 2014 m. liepos 11 d. nutarime, o jis buvo 
tiesioginė reakcija į referendumą, Tautos politinę reikšmę jau mini tik kaip 
praeities įvykį. Tauta savo kaip aukščiausio suvereno galias realizuoja tik 
per savo atstovus, todėl referendumo teisė, kurią garantuoja Konstitucijos 9 
straipsnis, šiuo nutarimu buvo neutralizuota: nuo šiol referendumo idėjos 
teisėtumą turinio ir formos atžvilgiu tikrins Seimas ir Vyriausioji rinki-
88 Plg.: Nuo pat pradžių formuotas kaip elito projektas Europos integracija daug dešimtme-

čių nekėlė savo politinio legitimumo klausimo. Kadangi visą laiką Europos integracija 
buvo politinio ir ekonominio elito reikalas, jie rėmėsi masinės auditorijos įtikinimu, kad 
europinis sumanymas yra gera idėja. Tol, kol žmonės nejautė, kad juos tiesiogiai veikia 
Europos sprendimai, jie buvo pasiruošę nekritiškai „eiti išvien“ su elito sprendimais. /.../ 
Toks scenarijus reiškė „leidžiantį konsensusą“ (permissive consensus) Bendrijos politi-
koms, pritarimą, bet nebūtinai jų priėmimą, kas leido elitams laisvai tęsti integraciją 
nejaučiant spaudimo iš visuomenės. Kol tokio pobūdžio konsensusas egzistavo, politiniai 
elitai sprendimus dėl Europos integracijos galėjo priimti visiškai nepriklausomai. Žr.: 
O b r a d o v i c, D. Policy Legitimacy and the European Union, Journal of Common 
Market Studies, 1996, vol. 34, no. 2, p. 192.
Politinių sutarties ratifikacijos debatų intensyvumas daugelyje svarbiausių šalių narių 
(ypač Vokietijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje) buvo interpretuojamas kaip 
įrodymas, kad ES ir kaip konstitucinė struktūra, ir kaip politikos formavimo (sprendimų 
priėmimo) procesas daugiau nebesusilaukia nekritiškos piliečių paramos. Opozicijos 
Europos Sąjungos Sutarčiai jėga pademonstravo, kad „visuotinio konsensuso“ periodas, 
palengvinęs sėkmingą elito vedamą ekonominę Europos integraciją (įskaitant intensyvų 
transnacionalinį bendradarbiavimą, bendrą sprendimų priėmimą ir bendrų institucijų 
kūrimą), priėjo liepto galą. Žr.: C a r t e r, C., S c o t t, A. Legitimacy and Governance 
Beyond the European Nation State: Conceptualising Governance in the European 
Union, European Law Journal, 1998, vol. 4, no. 4, p. 430.
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mų komisija.89 Šis gėdingas politinis sprendimas simbolizuoja tikrą Tautos 
kaip suvereno principo sugniuždymą ir yra iškalbingas pavyzdys tiek refe-
rendumo politinei analizei, tiek apskritai elito konsolidacijai vertinti. 

Jeigu referendumo realijas turėsime mintyje kartu su kitais rezonansi-
niais įvykiais, kurie dar labiau patvirtina masių atskirties ir elito konsolida-
cijos reikšmę, šis faktas gali ryškinti didesnio masto politinę transformaciją 
apskritai Lietuvos politiniame gyvenime. Tai pavojingai krypstanti tenden-
cija link A. de Tocqueville’io nurodyto švelniojo despotizmo ar Ch. Tayloro 
minimo biurokratizuoto paternalistinio valdymo, atimančio iš bendruo-
menės savivaldos teisę.

Be to, tai kartu žymi poslinkį lietuvių tapatume ir nacionaliniame naratyve. 
Europos ir Tautos reikšmės nustojo būti nacionalinio konsensuso dalimi. Vis 
dėlto ties šia teze reikėtų sustoti ir panagrinėti įdėmiau, ką tai galėtų reikšti.

Įdomu, kad pati Europa ar ją įkūnijanti Europos Sąjunga čia labai ma-
žai kuo dėta. Euroskeptinių nuotaikų būta, tačiau jos nevyravo referen-
dumininkų gretose. Nei išstojimas iš ES, nei radikali kraštutinė kritika 
ES nebuvo reikšmingas referendumo diskusijos orientyras ar pagrindinis 
referendumininkų stovyklos taikinys. (Faktas, kad viena pagrindinių ins-
titucinių referendumo organizavimo jėgų Tautininkų sąjunga pasisako už 
Lietuvos europinę integraciją, nors palaiko ne federacinį, bet nacionalinių 
valstybių Europos modelį, taip pat yra iškalbingas.) Europos kortą – kaip 
atgrasymo argumentą – naudojo referendumo priešininkai. Būtent jie refe-
rendumą suvokė kaip nukreiptą prieš Europos Sąjungą ir tuo pačiu – prieš 
Lietuvos valstybės prointegracinį kursą.

89 Iš konstitucinių teisinės valstybės, Konstitucijos viršenybės, atsakingo valdymo principų 
kylantys referendumą organizuojančios institucijos – Vyriausiosios rinkimų komisijos 
įgaliojimai užtikrinti Konstitucijos ir įstatymų laikymąsi organizuojant referendumą, 
inter alia: tikrinti siūlomo referendumu spręsti klausimo atitiktį reikalavimams, nu-
statytiems jo turiniui ir formai, neregistruoti piliečių referendumo iniciatyvinės grupės, 
kuri nevykdo pareigos derinti referendumui siūlomą sprendimą su Konstitucija ar siūlo 
referendumu spręsti tokį klausimą, kuris neatitinka kitų jo turiniui ir formai keliamų 
reikalavimų... Lietuvos Konstitucinio Teismo
Dėl Lietuvos Respublikos Referendumo Įstatymo Nuostatų Atitikties Lietuvos Res-
publikos Konstitucijai 2014 m. liepos 11 d. Nr. KT36-N10/2014. Taip pat žr.: http://
www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/andrius-svarplys.-tauta-versus-valstybe-
priestaravimas-i-kuri-stumia-konsti
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Referendumininkų reikalavimai buvo nukreipti ne tiek tiesiogiai į ES, kiek 
į tautos kaip suvereno principo atstatymą, vadinasi, pirmiausia pasisakyta 
prieš valstybės elitizaciją, o tik po to eksplicitiškai – prieš globalų kontekstą. 
Kaip matėme, už siūlomo draudimo užsieniečiams parduoti žemę slypėjo 
kultūrinė tautos suverenumo ir žemės ryšio reikšmė, todėl neatsitiktinai šią 
argumentavimo strategiją oponentai pagrįstai sutriuškino racionalia ekono-
mine, teisine argumentacija (sunku racionaliai pagrįsti moralinę nuostatą). 
O reikalavimas sumažinti referendumo inicijavimo kartelę iki 100 000 para-
šų, kaip ir draudimas Seimui pakeisti referendumo priimtą įstatymą, apskri-
tai neturėjo jokio ryšio su žemės klausimu ir akivaizdžiai buvo nukeiptas į 
konstitucinio Tautos valios principo stiprinimą. Vadinasi, referendumininkų 
inicijuota lietuvių europinės tapatybės trajektorija ėjo per vidinį namų (Tau-
tos) kontekstą ir pirmiausia ryškina elitizacijos problemą. Tą atvirai teigė ir 
referendumą palaikę kultūrininkai bei inteligentai.

Nors ji tiesiogiai implikuoja globalesnį Europos Sąjungos kontekstą, nes į jį 
yra nukreiptos visos pagrindinės elitų konsolidacijos pastangos, tai nelaikytina 
savaimine Lietuvos europeizacijos problema. Didžiausios referendumininkų 
jėgos greičiausiai palaikytų proeuropinį kursą ir taip prisijungtų prie tų pačių 
elito naratyvo motyvų apie Europą kaip saugumo, demokratijos ir socialinės, 
ekonominės gerovės erdvę, jeigu tik būtų sprendžiama vidinė elitizacijos pro-
blema ir stiprinamas Tautos suvereno principas su visomis išplaukiančiomis 
politinėmis pasekmėmis. Perfrazavus cituotą M. Castellso mintį reikštų, kad 
jie norėtų labiau demokratinės Lietuvos integracijos į Europą.

Taigi tezės šaknys, kad Europa nustojo būti politinio masių ir elitų kon-
sensuso dalimi, veda ne į pačią Europos Sąjungą, bet į vidinę Tautos ir elitų 
atskirtį. Bet kurio pobūdžio atskirtį paprastai lydi dominavimo ir represa-
vimo elementai, ką ir matėme referendumo atveju. Tai pravartu turėti gal-
voje, nes pastaruoju metu jau pradėjus formuotis kitiems konfliktiniams 
epizodams, tokiems kaip abortų draudimas, homoseksualių santuokų įtei-
sinimas ar su tuo tiesiogiai susijęs šeimos statuso klausimas, Europos ir 
Tautos reikšmė greičiausiai taip pat atspindės daugiau vidinį elitizacijos 
sukeltą konfliktą, o ne pasirinkimą būti ar nebūti Europos Sąjungoje.

Lietuvių europinė tapatybė ima priklausyti nuo vidinės atskirties vals-
tybėje, o nacionalinis naratyvas pradeda įgauti dominavimo aspektų. Pa-
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žangos ideologinis motyvas, paprastai steigdamas ir įvertindamas homofo-
binį, ksenofobinį, necivilizuotą, atsiliekantį Subjektą, tampa nacionalinio 
naratyvo pagrindine gaida.

Su šia naratyvo transformacija įsivyrauja Tautos kaip nevaldomų masių, 
o ne kaip politinės bendruomenės, įvaizdis, todėl įsigali elitistinio pobū-
džio administracinio įsikišimo ir koregavimo samprata, ir tai ypač aki-
vaizdžiai patvirtina Konstitucinio Teismo 2014 m. liepos 11d. sprendimas.

Progreso ar Pažangos naratyvas atspindi elito siekį išlaikyti dominavimą 
europinės integracijos kurso metu, o tai reiškia tik dar didesnį atskirties 
ignoravimą ir dominavimo įteisinimą. Didelei visuomenės daliai aktualūs 
klausimai neretai sprendžiami biurokratiniu, ekspertiniu, nedemokratiniu 
keliu, pasinaudojus Progreso naratyvu. Ties Tradicija bandanti glaustis vi-
suomenės dalis nereprezentuojama naujame nacionaliniame naratyve. Dėl 
to, kad tai yra iš atskirties ir elitizacijos susiformavęs naratyvas, jis ne-
gali numatyti demokratinio pliuralistinio interesų atstovavimo. Tai labai 
panašu į švelnujį despotizmą, pasireiškiantį demokratinėmis sąlygomis ir 
rafinuotai užgniaužiantį pilietinio protesto elementus Pažangos naudai. 

Sąjūdžio metais Europos naratyvas buvo skirtas tautos savarankišku-
mui ir valstybės nepriklausomybei pasiekti. Dabartinis Europos (Pažan-
gos) naratyvas skirtas elitų integracijai į europinę globalizaciją pagrįsti. 
Žemės referendumo metu išryškėjęs naujas Pažangos naratyvas turi visus 
pagrindinius požymius tokiam įvardijimui: jis kyla iš atskirties ir ją įtvir-
tina, aplink jį konsoliduojasi elitiniai sluoksniai, jis gina elitistinį Europos 
integracijos kursą, Europos standartai nurodomi kaip pagrindiniai valsty-
bės orientyrai, jis marginalizuoja ir iš pilietinės erdvės išstumia oponuo-
jančius tradicijos elementus, jam oponuoja tautos subjektiškumą ir suvere-
numą akcentuojantys socialiniai ir kultūriniai elementai.

Tai yra tipiška, globalizacijos sąlygomis susiformavusi dominavimo situ-
acija, nurodoma globalizacijos tyrimuose. Jeigu žvelgdami iš globalizacijos 
perspektyvų mes galime tikėtis kultūrinės, nacionalinės ir socialinės mo-
bilizacijos lokalioje erdvėje (M. Castellsas), jeigu ji gali reikštis kaip kova 
už savąją tradicijos, modernybės, postmodernybės ar jų sąveikos versiją 
(S. N. Eisenstadtas) arba lokalios bendruomenės autentiškos etikos formu-
lavimą (Ch. Taylor) ir jeigu mes panašią situaciją jau turime Lietuvoje, ką 
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konkrečiau gali reikšti ši Tradicijos ir Progreso sandūra mūsų šalyje? Kaip 
šį konfliktą atliepia tautinė ir liberali lietuvių tapatybė?

4. Lietuva tarp Tradicijos ir Progreso

4.1 Tautiškumo ir liberalumo modernioji egzistencinė įtampa

Norint suprasti tautinio ir liberalaus naratyvo galimybes reaguoti į, reikia 
atidžiau pažvelgti į jų moralinių pasaulėžiūrų pagrindus.

Lyginant liberaliąją ir tautinę lietuviškumo stovyklas aiškėja, kad svar-
biausias bruožas yra ne jų ideologija, ne įsitikinimai, ne retorika ir ne 
principai, t. y. ne vienokia ar kitokia artikuliacija. Visų reikšmingiausias 
bruožas čia yra skirtingas moralinis pasaulėvaizdis – kaip dvi paralelinės 
visatos egzistuojančios moralinės platformos. Arba, kaip pasakytų M. Cas-
stellsas, tapatybė kaip visos paskesnės artikuliacijos ir politinio veikimo 
šaltinis. Ne principai, bet egzistencinės laikysenos, išeities pozicijos, le-
miančios veikimą ir mąstymą realiame pasaulyje.

Tautiškumo tapatybė skleidžiasi tautos religijos moraliniame horizonte. 
Tauta čia yra gyvas organizmas, čia mąstoma tarsi kraujo ryšiais. Tu negali 
būti laisvas ar nepriklausomas atžvilgiu to, kas laiduoja tavo egzistenciją. 
Čia tauta nėra sąvoka, nėra idėja, nėra principas, nėra kolektyvinė ideolo-
gija, – visa tai tėra antriniai, refleksyvūs dalykai. Reikia suvokti soil and 
blood nacionalizmo egzistencinį mikroetnokosmosą, kad ši jausena, pasau-
lėžiūra turi ir teikia asmeniui savo etiką, savo politiką, savo tiesą (ir klaidą), 
savo ekonomiką, savo draugus (ir priešus), savo valstybę, istoriją, praeities 
ir ateities bendrumą, tai yra visa tai, kas vadinama prasme, socializaci-
ja, bendru likimu. Panašiai kaip religijoje čia veikiama ir mąstoma tautos 
kaip tiesos režime, tik ši tiesa nesuvedama į transcendentinį personalinį 
principą kaip monoteistinėse religijose, o skleidžiasi tautiniame bendrume. 
Nėra reikalo šičia veltis į diskusiją, kiek tai yra industrinio kapitalizmo 
pagimdyta ir centralizuotos valstybės per švietimo sistemą įdiegta solida-
rumo forma, o kiek reali bendrystė. Kur kas daugiau argumentų turi pir-
moji (E. Gellnerio, E. Hobsbawmo, B. Andersono) stovykla, bet ne todėl, 
kad jie svaresni ar jų pusėje daugiau faktų, o tiesiog tik todėl, kad nėra 
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jokių tikrų kriterijų pamatuoti antrojo – etninio religinio matmens, to-
dėl nėra jokių mokslinių priemonių jam apginti. Pozityvizmas yra bejėgis 
prieš etninį mikrokosmosą, kaip mokslas yra bejėgis prieš religiją. Mokslui 
ir visai modernistų stovyklai teliko aprašyti išorinius nacionalizmo raiškos 
elementus: ideologiją, sąvokinį aparatą, aukštosios kultūros ir švietimo sis-
temos įtaką (E. Gellneris), spausdintą kapitalizmą (B. Andersonas), išrastas 
tradicijas (E. Hobsbawmas) ir t. t. Bet joks mokslas ir joks sąvokų aparatas 
negali prieiti prie tapatybės kaip prasmės šaltinio nepadarius iš jo objekto 
(daikto), t. y. ne neutralizuodamas ir taip nesunaikindamas jo. Tautišku-
mo neįmanoma apginti mokslinėmis priemonėmis, jis gali tik reikštis arba 
pasyviu (imanentiniu) misticizmu, kaip, tarkim, poezijoje ar gamtos pajau-
toje, arba aktyviu ideologiniu, politiniu veikimu.

Liberaliojoje lietuviškumo stovykloje dominuoja visai kitokio pobūdžio 
egzistencinis laukas. Jis nėra nei geresnis, nei pažangesnis, nei blogesnis už 
etnotautinę tapatybę. Tai tiesiog kitoks tapatybės šaltinis. Tai, kas vadina-
ma liberalumu, tautiškumo kontekste reiškia būtent žmogų, iškritusį iš bet 
kurios rūšies kosmoso kaip imperatyvią tvarką numatančios sistemos. Tik-
rasis liberalas yra ne tas, kuris yra nutrūkęs nuo vietinių šaknų, tradicijos 
ir išpažįstantis universalias humanistines vertybes, – tai būtų tautiškumo 
etikos sau konstruojamas antipodas. Ir juo labiau jis nėra sąmoningas tau-
tiškumo vertybių išplovėjas europeizatorius – tai jau būtų tautiškumo eti-
kos įdarbinimas ieškant politinių priešų, t. y. tai, kas artima šovinizmui.

Tikrasis liberalas pirmiausia yra neužbaigtas žmogus – jis tarsi išspjau-
tas iš Prasmės kosmoso ir paliktas vienas susigaudyti savo gyvenime, savo 
visuomenėje, tautoje, valstybėje, bendroje žmonijos patirtyje. Moderniza-
cijos jėgos natūraliai išspjauna individus iš etnotautinio kosmoso, lokalių 
bendruomenių, tradicinės visuomenės, moralės, pasaulėžiūros ir praktikos, 
tai sukelia pasekmes asmens tapatybei. Čia ir yra A. Giddenso, U. Bec-
ko ir Z. Baumano aptariama modernizacijos nulemta rizika90. Kaip žinia, 

90 Modernybė, galima sakyti, sulaužo ginamuosius mažos bendruomenės ir tradicijos rėmus, 
pakeisdama juos daug didesnėmis, nuasmenintomis organizacijomis. Žr.: G i d d e n s, 
A. Modernity and Self Identity, Princeton university press, 1991, p. 33. Rizikos, rizikos 
suvokimas ir rizikos valdymas visuose visuomenės sektoriuose tampa nauju konflikto ir 
socialinio formavimosi šaltiniu. Žr.: B e c k, U. Risk Society: Towards New Modernity, 
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Émile’is Durkheimas savo klasikiniame 1897 m. veikale Savižudybė šiuo 
procesu aiškino savižudybių fenomeną modernioje visuomenėje: individas 
iškrenta iš tapatybę ir prasmę jam garantavusios tradicijos.91

Būtent čia glūdi tikrosios socialinės individualizmo ištakos – tai tam ti-
kras susvetimėjimas, nutolimas nuo savo tradicijos, istorijos, kolektyvinių 
prasmių (kviečiančių ir reiklaujančių asmenį atpažinti save kaip subjektą). 
Kultūrinis liberalas (V. Kavolio prasme) gali būti ištikimas savo tautai, an-
gažuotis jos kultūrai ir savo tapatybę suvokti tautos istorijos, kultūros ir 
kalbos rėmuose, tačiau jis visuomet liks neaiškus (A. Šliogeris92) greičiau-
siai iš pradžių pats sau, o paskui ir savo tautos kolektyvinėms prasmėms. 
Jis gali iš jų semtis įkvėpimo ir tapatybių prasmės, ir būti negailestingas ne-
priimtinoms tautiškumo formoms. Tai yra sudėtinga individualistinės mo-
dernios sąmonės moralinė platforma, atsiradusi iš tradicinės visuomenės 
generuojamų kolektyvinių prasmių suirimo. Panašiai kaip Alberto Camus 
romane Svetimas pagrindinis herojus yra susvetimėjęs su savo motina ir 
aplinkiniu pasauliu, tačiau būtent tokio keisto (svetimo) santykio ir neatpa-
žįsta kolektyvinė moralė tiek tame romane, tiek ir, dažnu atveju, tautinės 
etikos realiame gyvenime.

Universalios solidarumo formos (kaip, pvz., jautrumas kitų žmonių 
kančioms ar jų patiriamai neteisybei) yra liberalo tapatybės centre, ir jos 

Cambridge: Polity Press, 1992, p. 99. Jūs ir aš esame palikti vieni su savo sprendimais. 
Mes neturime moralinio kodo, kuris būtų absoliutus ir universalus. Žr.: B a u m a n, Z. 
Modernity, Postmodernity and Ethics. An Interview with Zygmunt Bauman, 1992, Telos 
39 (Fall), p. 137–138.

91 Žiūrint sociologiškai, kultūrinis individualizmas išauga tradicinės visuomenės suirimo 
ir moderniosios anoniminės visuomenės formavimosi sandūroje. Nors abstraktesnėmis 
formomis individualizmas jau reiškėsi britų politinėje filosofijoje XVII–XVIII a. (indi-
vidas kaip teises turintis Subjektas prieš absoliučią karaliaus valdžią) arba dar anks-
čiau Renesanso epochoje (kaip dar platesnio masto viduramžiškos Vakarų mentalinės 
sacrum-profanum struktūros transformacijoje: tą parodė Louis D u m o n t a s savo 
studijoje Esė apie individualizmą, Baltos lankos, 2002).

92 Nuolat siekti aiškumo, bet niekada nebūti ir netapti aiškiam iki galo ir galutinai – nei sau, 
nei kitiems. Galimas daiktas, kad tokį svyravimą tarp momentinio aiškumo ir galutinio 
neaiškumo ir galėtume laikyti Kavolio savastimi, ypač kad jis pats XX amžiaus istorijos 
ir žmogaus provaizdžiu irgi laikė neaiškųjį žmogų. Žr.: Š l i o g e r i s, A. Laisvojo šaulio 
taku. In: Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos, ALK/Baltos lankos, 2000, p. 230.
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įmanomos tik tam tikru atstumu nutolus nuo artimiausios bendruomeni-
nės etikos. Ši liberalui būdinga universalaus solidarumo tapatybė neorien-
tuoja į universalumo ir partikuliarumo (tautiškumo) dirbtinį supriešinimą. 
Lietuviškieji liberalai V. Kavolis, A. Štromas, T. Venclova buvo stipriai an-
gažuoti lietuvių kultūrai ir nematė jokio prieštaravimo savo kultūrinėje ir 
politinėje veikloje tarp tautiškumo ir liberalaus individualizmo. Vis dėlto 
ši laikysena yra kitokio pobūdžio, nei ta, kurią numato tautos metafizika.

Tautiškumas liberalui yra kaip vidinis kultūrinis, egzistencinis dialo-
gas, t. y. veikiantis individualizmo pagrindu, o ne kaip apriorinė ištiki-
mybė tautiniams priesakams. Kolektyviniai tautiškumo ritualai niekada 
nesulauks besąlygiškos ištikimybės iš liberalo individualisto. Tautiškumas 
tiesiog kitaip egzistuoja individualaus liberalo ir tautininko sąmonėje. Tra-
diciniame tautiškume individualizmas leidžiamas tiek, kiek jis nepriešta-
rauja ištikimybei tautos totalumui (istorijai, atminčiai, antlaikinei bendro 
likimo bendruomenei, pralietam kraujui dėl nepriklausomybės). O libera-
lioje nuostatoje dominuoja asmens vienkartiškumas ir neapibrėžtumas, čia 
tautiškumas yra svarbus, bet niekuomet ne absoliutus tapatybės šaltinis.

4.2 Tautos metafizika individualizuotoje vėlyvojoje modernybėje: 
ar Tradicijos laukia Strepsiado pasaulio likimas?

Tautos metafizikoje Tauta nepaleidžia individo kurti savo gyvenimo pro-
jekto – neprognozuojamo, radikaliai neapibrėžto, rizikingo. Dėl šios prie-
žasties čia nėra ir tokio paties radikalaus skirtingumo galimybės, negali 
būti ir radikalios kritikos. Asmuo uždaromas Tautoje, kuriamas kolektyvi-
nės moralės, numatant, kad tai aukščiausias gyvenimo realizacijos tikslas. 
Sąjūdžio metais ypač populiari Justino Marcinkevičiaus žodžiais sukurta 
daina byloja: Tai uždaryk mane/ Tėvyne savyje/ Kaip giesmę gerklėje mirtis 
uždaro/Taip kaip uždaro vakarą naktis/ O tu man atsakai: „Aš tavo laisvė“. 
Tauta iš esmės čia yra Dievo, Tiesos, Amžinybės, Prasmės ir Laisvės sino-
nimas. Šioje tautos metafizikoje iš esmės yra atnašaujamos E. Durkheimo 
ir daugelio kitų religijotyrininkų, sociologų, antropologų aprašytos archa-
jiškos bendruomenės gyvybės, mirties, amžinybės, antlaikiškos gyvųjų ir 
mirusiųjų bendrystės, kraujo, kančios mišios. Esmiškai būtent tokia sam-
prata grindžia lietuviškos tautinės tradicijos politinę mintį. Lietuvių tautos 
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nupolitinimas iš tiesų reiškia jos nukultūrinimą, o tai atitinka ištikimybės 
moralinei tautos bendrystei sulaužymą. Tik tokiu būdu galima suvokti lie-
tuvių tautininkų mąstymą ir retoriką apie išdavystę, kosmopolitų puolimą, 
savus ir priešus.93 Tai nesekuliarizuotos, religinį braižą turinčios sąmonės 
bruožas, būdingas į tradicinės kolektyvinės moralės teikiamą prasmę ir 
tapatybę orientuotai pasaulėžiūrai.

Susidūrimas su globaliu pasauliu, vakarietiška visuomene, radikaliu in-
dividualizmu, socialiniu atomizmu, egoizmu ir narcisizmu, su neolibera-
lios globalios tvarkos skatinamu gyvenimo ekonomizmu ir vartotojiškumu 
lietuviškai tautinei metafizikai reiškia didžiulę dilemą: ar adaptuotis prie 
globaliai besiformuojančio individualizmo, ar stoti į titanišką kovą su glo-
baliais ir vietiniais politiniais priešais? Kadangi ji neturi jokios moralinio 
individualizmo platformos, konservatyviajam lietuviškumui nelieka kito 
pasirinkimo – tik stoti į žūtbūtinę kovą dėl savo išlikimo. Būtent todėl 
kartais regime tragikomiškas situacijas, kai susiduria sakralus tautiškumas 
su sekuliariu individualizmu: kas vieniems lietuviams yra šventa ir suvo-
kiama kaip tragiška grėsmė, tas kitiems lietuviams kelia tiesiog juoką.94

Totalusis tautiškumas, jeigu visą modernų pasaulį vertina kaip nuopuolį, 
regresą ir todėl rezga gynybinius bastionus apsisaugoti nuo jo, tampa aklu 
modernioms socialinėms, politinėms, ekonominėms, kultūrinėms patir-
tims, kurias išgyvena lietuviai visame pasaulyje ir pačioje Lietuvoje, ir taip 
stumia sakralųjį tautiškumą į užguitą gynybos kampą. Visuomenė, kuri 
jau paliesta net ne moralinio individualizmo, o vartotojiško liberalizmo, 
o tai iš esmės yra atomistinis komfortinis egoizmas, jau nebeatpažįsta tų 
tautinio solidarumo formų, kurios ką tik buvo išgyvenamos dar jos tėvų.

93 Plg. http://alkas.lt/2012/06/13/a-patackas-kvislingai-apie-atvira-laiska-del-j-ambrazevi-
ciaus-brazaicio-iskilmingo-perlaidojimo/ ir http://www.propatria.lt/2012/04/zigmas-
zinkevicius-kosmopolitai-puola-i.html

94 Homoseksualai ruošiasi įsiveržti į Lietuvos sostinę Vilnių, iš naujo mus okupuoti ir vyk-
dyti tautos genocidą. /…/ „Kas Lietuvos patriotams belieka daryti? Ar atsisakyti Dievo, 
Šventojo Rašto, Dekalogo ir Lietuvos istorijos, ar gintis visomis sielos ir kūno jėgomis. 
Laisvės kovotojų vardu pareiškiu, kad mes ginsimės, nebodami jokių aukų, net ir gyvy-
bės“ http://kauno.diena.lt/naujienos/miesto-pulsas/monsinjoras-asvarinskas-homosek-
sualai-ruosiasi-mus-okupuoti-papildyta-231290#ixzz3eoZXM7vB
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Šiuo požiūriu vadinamasis liberalus lietuvių nacionalizmas yra parankes-
nėje situacijoje, nes tautiškumą suvokia būtent per laisvą asmens gyvenimo 
prizmę. Pats didžia dalimi paveiktas emigracinės patirties, jis daug atvires-
nis šiuolaikinio pasaulio patirtims, sykiu išsaugodamas tautinę atmintį.

Bet ar tautos metafiziką jau reikėtų nurašyti į istorijos šiukšlyną? Ir ar 
liberalusis nacionalizmas yra nepriekaištingas dabarties lietuvių tapatybės 
modelis?

Tokie klasikiniai autoriai kaip jau minėti A. de Toqueville’is ar M. We-
beris genialiai įžvelgė demokratijos elitizacijos problemas. Globalizacija jas 
užaštrino, ir tai neturėtų stebinti, jeigu ją pirmiausia suvokiame kaip naują 
kapitalo politinės galios formavimąsi viršnacionaliniame (tarptautiniame) 
lygyje. Moderniais industrializmo laikais susiformavęs nacionalinis įteisi-
nimo principas nėra pajėgus tęsti šios savo funkcijos dabartinėmis sąly-
gomis. Ypač tai akivaizdu Europos Sąjungos atveju, fiksuojant chroniško 
demokratijos deficito problemą. Viršnacionalinės institucijos netenka įtei-
sinimo, nes nukertamas ryšys su nacionaliniu We the People. Globalizacija, 
tiesiogine prasme, išauga nacionalinius rūbus, o būtent juose susiformavo 
kol kas vienintelis žinomas politinės valdžios įteisinimo būdas.95 Iš čia kyla 
tas principinis tokviliškas švelniojo despotizmo ar vėberiškas, michelsiškas 
elitizacijos pavojus: globalios valdžios elementai dar daugiau nesiskaito su 
žmonių valia, nei nacionalinė valdžia – su ją tiesiogiai rinkusiais žmo-
nėmis. Globalizacijos kuriama nelygybė dar labiau išryškina asimetriją. 
Iškyla nauji pasipriešinimo mazgai tinklinėje visuomenėje – paprastai jie 
remiasi senais kultūriniais resursais (nacionalizmu, religija, teritorija), bet 
projektuoja į naujas (globalaus dominavimo) aplinkybes.

95 ES yra labiausiai pažengusi nacionalinio suvereniteto atidavimo viršnacionalinėms ins-
titucijoms linkme, todėl neatsitiktinai europinėse studijose atsiranda akademinių ban-
dymų naujai pagrįsti politinį įteisinimą. Ieškoma naujų formulių: ne iš žmonių, bet žmo-
nėms (S c h m i d t, V. A. The European Union: Democratic Legitimacy in a Regional 
State? Journal of Common Market Studies, 2004, vol. 42(5):975–997); ne partikuliari kul-
tūra, bet postnacionalinis konstitucinis patriotizmas (H a b e r m a s, J. The Postnational 
Constellation: Political Essays, transl., edited, and introd. by Max Pensky. Cambridge: 
MIT Press, 2001); ne politinis atstovavimas, o ekonominis efektyvumas (M a j o n e, G. 
Europe’s ‘Democratic Deficit’: The Question of Standards, European Law Journal, vol. 4, 
no. 1, March, 1998, p. 5–28).
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Iškilus naujoms solidarumo formoms globalizuotame pasaulyje vėl 
pastebima tapatumo galia mobilizuoti žmones kolektyviniam veiksmui. 
Aukščiau šiame straipsnyje minėti autoriai pastebi, kad autentiškumo etika, 
tautiniai, religiniai, kaip ir naujai kuriami teritoriniai, seksualiniai tapatu-
mai, tampa gyvybinga politine jėga demarkacijos linijoms brėžti. Galima 
etnomikrokosmosą vadinti nacionalizmo stabais, archajišku Strepsiado pa-
sauliu, bet negalima išvengti pripažinimo, kad jis veikia žmones ir kad jis 
gali būti vienintele demokratinį atstovavimą teigianti jėga. Vertindami tik 
pagal Progreso ideologinį štampą mes taip pat praleidžiame visus tuos Lie-
tuvos politinio establishmento veiksmus nustumti ir laikyti piliečių valią 
neįgalia atskirtyje. O būtent į šį neįgalumą bei atskirtį ir reaguoja šiandie-
ninis tautiškumo mobilizavimas. Prikeldamas savo archajišką metafiziką 
tautiškumas tuo pačiu metu išreiškia visiškai pagrįstą Lietuvos elitizaci-
jos, nomenklatūrinio valdymo, atskirties, nelygybės problemą, su kuria 
susiduria ir kiti globalizacijos veikiami pasaulio regionai. Kaip matėme 
iš skelbtų A. Jokubaičio, V. Rubavičiaus idėjų, jie aiškiai išsako šias prob-
lemas. Ir verčia iš naujo prisiminti komunitarų, pavyzdžiui, Ch. Tayloro, 
Alasdire’o MacIntyre’o, P. Manento idėjas apie kultūrinės bendruomenės 
(tautos) svarbą demokratijai ir savivaldai.

Šiame kontekste tautiškumo mobilizacija, pasirodo, nėra vien tik nostal-
gija istorijos ūkanose negrįžtamai pradingusiai epochai. Taip pat tai nėra 
vien tik regreso jėgų priešinimasis Progresui. Ir nėra tik provincia lumo pa-
gimdyta globalios Modernybės baimė. Lietuviškojo tautiškumo mobiliza-
cijos požymiai greičiau yra lokalus epizodas tų globalių problemų, kurias 
išgyvena daugelis pasaulio regionų, valstybių ir visuomenių.

Liberalusis, ir ypač kairysis, diskursas Lietuvoje aiškiai ignoruoja šias 
problemas, didžiausią dėmesį sutelkdamas į tamsybinius, neofašistinius, 
antisemitinius lietuviškos Tradicijos elementus. Taip pat toji liberaliosios 
stovyk los diskurso dalis, kuri teigia besąlygišką lietuvybės atvirumą glo-
balizacijai ir ignoruoja Progreso diskurso represyvumą (biurokratiškumą) 
tradicijos atžvilgiu, atrodo pernelyg nekritiška. Ji tiesiog sutampa su Pro-
greso ir Pažangos naratyvo intencija demontuoti Tradicijos hegemoniją ir 
civilizacijos vardu prievarta ją atverti pažangiems politiniams principams. 
Progreso naratyve atsikartoja senasis imperialistinis ir kolonialinis Euro-
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pos pranašumo prieš barbarus mitas, taip pat – eurocentristinė moderni-
zacijos nuostata.

4.3 Progreso naratyvas Lietuvoje

Tradicijos ir progreso santykis niekuomet istoriškai nebuvo neutralus. Net 
klasikinė sociologija nepastebimai puoselėjo savyje Vakarų etnocentristinę 
nuostatą – numatė linijinį, tokį patį Vakarų modernybės atsikartojimą li-
kusiame pasaulyje. Multiple modernities teorija pakoreguoja šią sampratą ir 
pateikia kompleksiškesnį santykį tarp Modernybės ir Tradicijos. Pačia pri-
gimtimi modernūs protesto sąjūdžiai nėra protestas prieš Modernybę, bet 
veikiau siekis išsaugoti savo tapatumą globalėjančioje modernybėje, kuri, 
jų akimis, grasina jų tradicijai. Visa, kas dažnai suvokiama kaip priešiš-
ka, antimodernu, provincialu, tamsybiška, yra ne kas kita kaip vietinių 
bendruomenių teisėta kultūrinė reakcija, siekiant išsaugoti tai, kas joms 
brangu. Žvelgiant iš multiple modernities perspektyvos, tai yra bandymas 
prisitaikyti prie patiriamo globalizacijos spaudimo. Vienos prisitaikymo 
strategijos savo moralinėmis platformomis gali būti labiau suderinamos 
su šiuolaikiniais poreikiais negu kitos. Vienos gali siūlyti gynybinį ben-
druomeninį rojų (panašiai kaip lietuviškas konservatyvus tautiškumas ar 
amerikietiškas religinis fundamentalizmas) kaip atsvarą globalizacijai, ki-
tos – moralines perspektyvas, numatančias kuriančiąsias adaptacijas prie 
šiuolaikinio pasaulio. Visa ši įvairovė liudija tapatybių reikšmę – ekonomi-
zuotoje ir dominavimą steigiančioje globalizacijoje tapatybės virsta kolek-
tyvinį solidarumą inicijuojančia jėga.

Globalizacija neateina savaime, nėra neutrali, o yra įdiegiama (C. Cal-
houn), todėl jai atstovaujantys interesai Progreso ir Tradicijos sankirtą vėl 
įvelka į sau palankią dominavimo formą. Progreso naratyvas civilizacijos 
vardu nusprendžia, kokios tapatybės yra vertingos, o kokias reikia trans-
formuoti. Ypač biurokratų viešoje retorikoje būdingas prisitaikymo prie 
standartų motyvas. Vaiko teisių kontrolierė Edita Žiobienė iš Prezidentūros 
tribūnos pareiškė, kad Lietuvoje vaiko auginimo standartai yra labai žemi ir 
neatitinka Europos ir net kaimyninių šalių standartų.96 LGBT bendruome-

96 Šie žodžiai, ištarti Lietuvoje, didelį rezonansą sukėlusioje 7-mečio Gabrieliaus Bumbulio 
istorijoje 2014 m., kai jo dėdė su motinos žinia mėgino per Švediją išvežti berniuką į 
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nės partnerystės ir šeimos statuso siekis, taip pat ir didžiųjų žiniasklaidos 
priemonių palaikomoje retorikoje, lydimas binarinės opozicijos: homofobija, 
ksenofobija, provincialumas prieš Europą, toleranciją, laisvę, civilizaciją.

Nors visiškai nėra reikalo neigti lietuvių visuomenėje paplitusio negaty-
vaus nusistatymo prieš homoseksualus, vargu ar galima Tradicijos kovą už 
šeimos institutą vadinti tamsybiniu ir antimoderniu. Homoseksualų teisė 
į šeimą, skirtingai nuo individualios asmens laisvės į privatų gyvenimą, 
nėra visuotinai pripažinta žmogaus teisių dalis, nors Vakarų valstybėse 
gyvuoja tendencija įteisinti tos pačios lyties santuoką viešojoje politikoje. 
Tradicija paprastai nebūna nusiteikusi prieš modernias (klasikines) žmo-
gaus teises, demokratijos institutus ar prieš individualias homoseksualų 
teises, todėl ji nėra antimoderni ar tamsybiška. Savo garsiojoje kalboje po-
piežius Pranciškus II teigė: kas aš toks, kad teisčiau gėjus. Tradicija gina 
savo teisę į viešojo gyvenimo normas, viešosios politikos institutus, į savo 
bendruomenišką autentišką etiką. Ji taip ginasi nuo jaučiamo globalizaci-
jos spaudimo iš viršaus įdiegti viešojo gyvenimo normas: šalia homosek-
sualų santuokų kyla problemiškų klausimų dėl vaikų seksualinio švietimo 
mokyklose ar religinių bendruomenių teisės skelbti religines tiesas savo 
ganomoms avelėms. Tik vienintelėje Airijoje homoseksualų santuoka buvo 
įteisinta tautos referendumu, ir tai demokratijos ir savivaldos požiūriu ne-

Lietuvą močiutei auginti, nes motinai Norvegijos vaikų teisių apsaugos tarnyba Bar-
nevernet buvo suspendavusi motinystės teises. Ši istorija iškėlė į viešumą dar daugiau 
panašių atvejų. Lietuvos užsienio reikalų ministerija ir Vaiko teisių tarnyba buvo kal-
tinamos neveiklumu ir nenoru rūpintis Lietuvos piliečiais užsienyje. Pabrėžtina, kad 
šioje, Norvegijoje netekusių vaikų šeimų istorijoje, Lietuvos valstybės institucijos kartu 
su nevyriausybinių organizacijų, prasmingais pavadinimais Gelbėkit vaikus ar Žmo-
gaus teisių stebėjimo institutas, atstovais viešoje retorikoje vieningai stengėsi problemą 
adresuoti lietuvių šeimoms, girtuokliams ir mušantiems vaikus. (Užsienio reikalų mi-
nistras viename interviu pasakė: prašyčiau, jeigu galima, nemušti savo vaikų). Tai yra 
jos atkartojo Progreso naratyvą, viešajame diskurse palenkdamos lietuvių šeimą pažan-
gesniems standartams, o konkretų rūpestį Lietuvos piliečiais ir vaikais nustumdami į 
antrą planą. Dar daugiau, jos viešai pradėjo rinkti statistikos duomenis ir argumentus, 
kad diskredituotų problemą, neva ji esanti žiniasklaidos nepagrįstai išpūstas burbulas. 
Sunku įsivaizduoti sovietinių laikų disidentinio pobūdžio žmogaus teisių gynimo orga-
nizacijas (pvz., rusų Memorial), kad, gavusios signalų apie žmogaus teisių pažeidimus, 
jos pirmiausia pultų rinkti oficialią valstybės statistiką apie tai, kad nėra problemos.
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abejotinai teigiamas dalykas. Labai panašus procesas kaip Lietuvoje vyksta 
ir Vakarų valstybėse bei kituose pasaulio regionuose. Prancūzijoje, Italijoje 
ar Limoje demonstracijose už tradicinę šeimą ar gyvybę susirenka nuo 
kelių šimtų tūkstančių iki milijono žmonių.97 Vargu ar tai yra nemodernių, 
archajinių ksenofobų, homofobų, totalinių nacionalistų, šovinistų demons-
tracijos. Veikiau tai – Tradicijos siekis apginti savo tapatybę viešajame gy-
venime. Taip pat įdomu, kad prieš šį siekį ir Vakarų valstybėse naudojamas 
Pažangos naratyvas. Prancūzijos vidaus reikalų ministras Manuelis Vall-
sas, reaguodamas į šiuos protestus, sakė, kad tai antimaištas: antielitinis, 
antivalstybinis, antimokestinis, antiparlamentinis, antižurnalistinis, /.../ bet 
virš visko, antisemitinis, rasistinis ir homofobinis. Kalbant paprasčiau, jie 
yra prieš respubliką.98 Viešosios (valstybės) politikos klausimai dėl tos pa-
čios lyties šeimų, seksualinio švietimo mokyklose, abortų įteisinimo naujai 
brėžia politinį konfliktą Vakarų visuomenėje, kuriame akumuliuojamos 
tradicinės ir naujos tapatybės kovoje už dominavimą viešoje politikoje. 
Darant prieladą, kad vieni tapatumai yra pažangesni už kitus, visa tai tam-
pa panašiau į civilizavimą tempiant už ausų, ir jau primena ne civilizaciją, 
o antidemokratines tironijos apraiškas.

Progreso naratyvas labai dažnai įtraukia žmogaus teisių diskursą. Žmo-
gaus teisių doktrina patiria ryškią transformaciją Vakarų visuomenėse ir 
teisinėse sistemose. Klasikinės žmogaus teisės, įkūnytos pirmosiose pasau-
lio konstitucijose XVIII a., gimė kaip centrinės valdžios prievartos apribo-
jimas, pirmiausia asmens, žodžio, pažiūrų, religijos laisvės atžvilgiu. Jeffer-
sonas, Burke’as, Paine’as, Millis sudarinėjo skirtingus individualių laisvių 
katalogus, tačiau iš esmės jiems visiems būdingas tas pats argumentas – lai-
kyti valdžią pažabotą.99 (Iš čia JAV Konstitucijos pirmoji pataisa: Congress 
shall make no law respecting an establishment...). Šiuolaikinės žmogaus tei-
sės, reaguodamos į postindustrinių saviraiškos vertybių įsigalėjimą, links-

97 Paryžius: http://www.bbc.com/news/world-europe-22671572 Roma: http://www.ncregister.  
com/daily-news/one-million-marchers-for-marriage-in-rome/ Lima: https://www.lifesi-
tenews.com/news/hundreds-of-thousands-join-massive-march-for-life-in-lima-peru.

98 http://www.theguardian.com/world/2014/feb/02/france-protests-families-paris-lyon 
99 B e r l i n, I. Dvi laisvės sąvokos. In: Šiuolaikinė politinė filosofija: antologija, sud. J. Kis, 

Vilnius: Pradai, 1998, p. 61.
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ta ginamų teisių sąrašą plėsti į tapatybių erdvę, pozityviosios laisvės sritį. 
Reikalaujama, kad valstybė užtikrintų žmogaus teisių, antidiskriminacijos 
principo sklaidą viešojoje politikoje. Centralizuotai įdiegiamos ir palaiko-
mos žmogaus teisės turi kelti susirūpinimą dėl negatyvios laisvės sferos 
siaurėjimo. Ironiška, kad Tradicija, ilgą laiką buvusi tiesiog paradigminiu 
liberalizmo priešininku, dabar, atrodo, bus vis labiau priverčiama remtis į 
negatyvios laisvės principą, norėdama apginti teisę į pažiūras, kurios nesu-
tampa su viešąja valstybės politika.

Lietuvoje Pažangos diskursas vystosi ypatingoje terpėje – vienoje di-
džiausių socialinių ir politinių atskirčių ES. Tad biurokratizuoto, antide-
mokratinio ir savivaldos principą pažeidžiančio veikimo čia galima tikėtis 
daugiau. Tautos principą traktuojant tik kaip praeities vienkartinį įteisi-
nimo šaltinį, o pačią tautą – kaip tamsias mases, kurias reikia admins-
traciškai kontroliuoti, Progreso naratyvui atsiveria didelė erdvė nedemo-
kratinėms iniciatyvoms grįsti. Elitams simuliuojant konsensusą su tauta 
atsiveria civilizuojančio despotizmo pavojus.

Galiausiai Lietuvoje Progreso naratyve dažnai visiškai nepagrįstai spe-
kuliuojama Rusijos korta, siekiant sukompromituoti Tradicijos reiškiamą 
susirūpinimą jai aktualiais dalykais.100

4.4 Lietuvių nacionalinio naratyvo trūkumas – 
moralinio pliuralizmo stoka?

Vakarų visuomenėje XVIII–XX a. žlungant transcendentiniu pagrindu 
suformuotoms ir į socialinę hegemoniją pretendavusioms kolektyvinėms 
asociacijoms (Bažnyčiai, religinei moralei) susiformavo išlaisvintą mora-
linį individualizmą (egoizmą) su viešuoju interesu sutaikančios filosofinės 
ir moralinės doktrinos bei konkrečios teisinės, politinės platformos. Jos 
sugebėjo performuluoti ir išsaugoti empatiją, solidarumą, pasitikėjimą ir 
naujai susieti nuo tradicijos atitrūkusį individą su valstybe, neprarandant 
kolektyvinių asociacijų tapatybės ir gyybingumo. Socialinis kontraktas 
įvyko ir jame buvo įtvirtintas moralinių visatų pliuralizmas (pirmiausia 
kaip religinių karų XVI–XVII a. moralinė išvada), sykiu išsaugant soli-

100 Plg.: http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/d-sakaliene-ar-prarysim-kremliaus-jauka-ir-
isspjausim-savo-laisve.d?id=68178184
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darumą ir pasitikėjimą, kurie rėmėsi ne tiek meile ir pozityvumu, kiek 
veikiau iš baimės kylančiu suvokimu, kad reikia išsaugoti valstybės neu-
tralumą religinių, kultūrinių partikuliarumų atžvilgiu, jeigu nenorima pa-
siduoti prievartai. Lemtinga yra ir tai, kad, netekus tradicinio solidarumo 
šaltinio, dezintegracinį užtaisą turintis egoistinis savanaudiškumas buvo 
amortizuotas nauja (sekuliarizuota) empatijos etika, nukreipusia egoistinį 
individualizmą į moralinį individualizmą. Taip dezintegruojančios moder-
nizacijos jėgos buvo suvaldytos ir įtvirtintas sekuliarus viešasis pilietinis 
laukas, kuriame rungiasi tiek ikimodernaus pobūdžio religinės programos, 
tiek visiškai egoistinės laisvos rinkos jėgos, tiek etninės ar kultūrinės ben-
drijos. Modernizacijos jėgos eliminavo Bažnyčią ir ikimodernią kolekty-
vinę solidarumo moralę iš hegemonijos pozicijų, tačiau sugebėjo sukurti 
pilietinį solidarumo modelį, kuriame užtikrinamos skirtybių teisės.

Vidurio Rytų Europoje ikimodernios asociacijos (Bažnyčia) buvo pa-
grindinis valstybingumo laidas. Nacionalinės visuomenės formavosi pa-
gal dominuojantį etnosą ir ikimodernią religinę pasaulėžiūrą. Ši jungtis: 
etnosas–Bažnyčia–religinio pobūdžio tautinė kolektyvinė moralė, – buvo 
valstybingumo atgavimo žlungant Sovietų Sąjungai stuburas. Todėl skir-
tingumai čia vertinami iš dominuojančio etnoso ir (religinės) kolektyvinės 
tautinės moralės pozicijų.

Europinės globalizacijos jėgos ardo šią hegemoniją, pirmiausia išlais-
vindamos ekonominį individą, kuris virsta egoistiniu rinkos individu, nu-
kreiptu prieš bet kurias solidarumo ir pasitikėjimo formas, jas keičiant į 
pokomunistines oligarchinio, monopolinio, šešėlinio pobūdžio viešojo val-
dymo struktūras. Progreso naratyvas taip pat siekia panaikinti lietuviškos 
Tradicijos hegemoniją tiek propaguodamas rinkos egoistinį individualizmą, 
tiek reikalaudamas įtvirtinti tapatybių skirtingumą (kova prieš homofobiją, 
ksenofobiją, antisemitizimą, diskriminaciją, už lyčių lygybę). Daug ženklų 
rodo, kad lietuviškos tradicijos hegemonija užsiliko tiktai įstatymuose, tuo 
tarpu tiek politiniame, tiek viešajame žiniasklaidos lauke, tiek jų abiejų 
nulemtoje jau dominuojančioje konjunktūroje susiklostė Tradicijai visiškai 
nepalanki terpė. Dėl to, stingant moralinio pliuralizmo koncepcijos, Tra-
dicijos ir Progreso santykis Lietuvoje virsta gintis mėginančios Tradicijos 
ir puolančio Progreso santykiu.
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Tautinis A. Jokubaičio ir V. Rubavičiaus naratyvas tiksliai užfiksuoja 
Tradicijos (tautinės valstybės) erozijos tendencijas, tačiau jis siūlo veikiau 
gynybinį lietuvybės projektą ir nenumato moralinio individualizmo bei 
pliuralizmo tautinio pobūdžio nacionalinėje valstybėje, kokia vis dar yra 
Lietuva. V. Radžvilo idėjose ryškiausiai įžvelgiama kolektyvistinės tautinės 
moralės pretenzija į hegemoniją, tai akivaizdu Priešų paieškos retorikoje. 
Su Tradicijos naratyvu kartu sklindančios priešų paieškos, priešiškumo 
skirtybėms retorika yra aiškiai nepriimtina, nes vaikosi istorijoje girdė-
tas šmėklas. Eliminuodama moralinį individualizmą tautininkų stovykla 
priversta vėl prikelti kolektyvinę moralę, o valstybės politiką padaryti jos 
įkaite. Dėl to kol kas sunku įvertinti, kiek tautininkų siūloma tautinės vals-
tybės rekonstravimo programa (kalbos, istorijos, atminties konsolidavimas 
valstybės politikoje) yra bastioninio kultūrinio rezervato kūrimas, bevil-
tiškai pretenduojantis į Tautos hegemonijos projektą, o kiek sveikas Tautos 
suverenumo atstatymas kartu su mažumų teises gerbiančiomis ir moralinį 
individualizmą bei pliuralizmą pripažįstančiomis nuostatomis.

Tradicijai trūksta politiškumo, t. y. suvokimo, kad politiniame projekte 
šalia dominuojamos lietuvių tradicijos egzistuoja ir kitos Lietuvos valsty-
bingumui lojalios bendruomenės. Kaip matėme, A. Jokubaitis, V. Rubavi-
čiaus ir V. Radžvilas labai daug kalba apie Tautos suverenumo atstatymą, ir 
tai jiems yra modernusis politiškumas par excellance, tačiau jų idėjose nėra 
liberalaus moralinio individualizmo platformos, be kurios neįmanomas 
joks kuriantysis lietuviškos tapatybės projektas. Be jo tautinės valstybės 
prikėlimas reiškia tik bandymą naujai prikelti Tradicijos hegemoniją.

Savo ruožtu liberalams trūksta atidumo Tradicijos poreikiams ir glo-
balizacijos sukuriamai dominavimo konjunktūrai, kuri Lietuvoje labai 
palanki dėl sovietinės kilmės nomenklatūros ir naujai susikūrusio elito 
besąlygiško siekio įsijungti į europinės globalizacijos formuojamą tinklą 
ir nustumti šiam kursui trukdančius visuomenės elementus. Liberalai per-
nelyg lengvai neatpažįsta Tradicijoje autentiškumo etikos (Ch. Tayloras), 
tautiškumo mobilizacinės jėgos (C. Calhounas, M. Castellsas) ir reikšmės 
demokratinei savivaldai (A. de Tocqueville’is, P. Manentas), todėl, būdami 
pagrįstai užsiėmę gatvine Tradicijos apraiška – antisemitizmu ir ksenofo-
bija, jie nuosekliai nemato Progreso naratyvo sąjungos su vietine elitizacija 
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ir dėl to įsiteisėjančios atskirties. Šį dominavimą kai kurie liberalai net gali 
lengvai pateisinti kaip būtiną priemonę tradiciniams elementams link civi-
lizuotų standartų patraukti. Kita vertus, liberalusis lietuvių nacionalizmas 
turi moralinio individualizmo platformą, kuri daug parankesnė lietuviš-
kajai modernybei ar postmodernybei.

Kol kas nacionalinis naratyvas yra pernelyg poliarizuotas į dvi savitar-
pio pažinimui niekaip nepasiduodančias stovyklas – tautinę ir liberaliąją. 
Ši socialiniame, politiniame procese vykstanti daugiabriaunė diskusija ir 
sudaro pagrindą šiandieniniam nacionaliniam lietuvių naratyvui. Ji tiesio-
giai susieta su pagrindiniais globalizacijos keliamais iššūkiais, patiriamais 
Europoje ir pasaulyje. To konflikto metu ypač svarbu suvokti, anot C. Cal-
houno, kad čia nėra progresyvių ir provincialių jėgų, gerųjų ir tamsiųjų 
stovyklų. O didžiausias iššūkis yra ne apginti tradicines ar progresyvias 
pažiūras, bet pilietinę laisvę daryti įtaką politiniams sprendimams.
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Lithuanian national narrative today: 
cultural mobilization resisting globalization 

or provincial fear of modernization?

Andrius Švarplys

Summary

Traditionally there are outlined two big historical campuses on Lithuanian national 
narrative that embrace fundamental difference in world-outlook: traditional, based on 
conservative nationalism (rooted in 19–20th century Lithuanian nationalism fighting for 
state independence) and liberal nationalism, based on moral individualism (originated 
from soviet dissident personalities Aleksandras Štromas and Tomas Venclova, and 
American diaspora organization “Santara-Šviesa”). Lithuanian conservative nationalism 
is now evidently being mobilized seeking to defend Nation’s sovereignty in a face of 
Europeanization. It usually goes against elitism pointing to alienation between state’s 
authorities and the people in the political and social-economic life. It resembles the 
claims to retain the Tradition.

On the other hand, according to dominant view in the public sphere, Lithuania 
successfully integrates to European Union while the traditional nationalism accumulates 
disappointed views of the losers, who wish the strong leader (relict of soviet mentality) 
and are against Europe, freedom and rationality. This discourse of ‘Progress’ often is 
backed by the requirements of human rights to respect homosexual rights, follow the 
standards of European countries etc. It is also fueled by traditional Lithuanian concern 
on Russia, trying to sustain ‘Europe’ as zone for safety and prosperity.

The author raises the question how we should understand this clash between 
‘Tradition’ and “Progress’? Is this new recovery of Lithuanian traditionalism just anti-
modern provincial reaction that should be abandoned as soon as possible (as it would 
stand for the advocates of ‘Progress’)? Or legitimate cultural mobilization against unfair 
(European) globalization that state’s establishment now is fully engaged for?

By referring to various authors on the issues of globalization and nationalism 
(Charles Taylor, Craig Calhoun, Manuel Castells, Shmuel N. Eisenstadt) author draws 
the conclusion that the Lithuanian traditionalists’ intellectual arguments express 
similar concerns with those in global world. The revival of Lithuanian traditionalism 
is actually of the same kind as the cultural mobilization against unfair political, 
economical, social consequences of globalization. Since traditional national identity 
still constitutes the source for identity, the newly mobilizing forces naturally refer to 
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it. As showed unsuccessful “referendum of Land” in 2014, the cultural mobilization on 
traditional national identity is going on against the unjust political establishment – it 
clearly indicates elitism, exclusion of citizens, abuse the initiatives “from bellow”. It is 
not against Europe, but rather it is for the greater democracy.

In this situation the consolidation of liberal version of pro-European narrative is 
forming out which at the same time oppresses the conservative nationalism in the 
name of “Progress”. While it is reasonably criticizing popular xenophobic, homophobic, 
anti-Semitic, racist attitudes, at the same token it disregards the legitimate claims by 

“Tradition”, especially those on elitism, alienation, bureaucratic nomenclature, national 
cultural needs.

More abstractly, the lack of moral individualism seems to be the major constraint 
of Lithuanian conservative nationalism in the times of individualization, consumption, 
pluralism, and ‘narcissist culture’. By contrast, Lithuanian liberal nationalism offers 
moral individualism that is open either to participation in own national culture, or to 
multilingual world. However, sometimes Lithuanian liberal nationalism is unwilling to 
recognize cultural and political concerns on democracy raised by the ‘Tradition’, and 
subscribes to ‘Progress’ narrative perhaps too uncritically. 
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Tomasz Błaszczak

Tarp valstybingumo ir etniškumo. 
1918–1939 m. laikotarpio interpretacijos 
ir atminties politikos konstravimas 
Lenkijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje 
ir Ukrainoje

1989 m. šiuolaikinėje Europoje neabejotinai tapo svarbi at-
minties figūra ir didžiųjų permainų simbolis. Šis simbo-

lis nėra vienprasmis ir gali būti įvairiai interpretuojamas, nors daugeliui 
nekils abejonių, kad būtent tada žlugo 1945 m. Jaltoje sukurta politinė 
santvarka, ir prasidėjo sovietinės erdvės byrėjimas. Chronologinė seka 
neabejotinai rodo, kad viskas prasidėjo pavasarį Lenkijoje, kur apvalaus 
stalo derybose buvo sukurtos sąlygos politinėms permainoms ir trans-
formacijai, tačiau europiečių atmintyje 1989 m. labiau asocijuojasi su 
vėlyvojo rudens Berlyno sienos griūtimi. Kyla klausimas, kodėl būtent 
vienas, o ne kitas įvykis tampa pagrindine 1989 m. atminties figūra. Tas 
klausimas buvo ypač aktualus minint šių įvykių dvidešimt penktąsias 
metines 2014 m. ir sukėlė nemažai diskusijų, ypač Lenkijoje. Atsakant į 
jį dažniausiai nurodoma kryptinga Vokietijos atminties politika ir, prie-
šingai, tokios politikos Lenkijoje stoka.

Šio tyrimo tikslas yra palyginti atminties politikos konstravimą Lenki-
joje, Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje, žlugus Sovietų Sąjungai ir suby-
rėjus sovietiniam blokui. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kiekvienos 
iš šių valstybių pradžios taškas ir tolimesnio vystymosi kelias buvo kitoks, 
negalima paneigti, jog šalis jungia bendra istorinė erdvė, ilgalaikės bendro 
sugyvenimo Abiejų Tautų Respublikoje tradicijos. Bendri istorijos sąlyčiai, 
kurie, ypač dvidešimtajame amžiuje, sukėlė nemaža ginčų, kartais sukel-
davo ginkluotus konfliktus, o vėliau virto aršių atminties karų objektu.

Ypatingas dėmesys šios politikos konstravime skiriamas vadinamajam 
tarpukario, 1918–1939(40) m. laikotarpiui kaip vienai iš atminimo tendencijų. 
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Nors iš posovietinio dvidešimtmečio perspektyvos tas laikotarpis neišryškėja 
kaip pagrindinis atminties politikos gairių veiksnys, tačiau jo įvertinimas 
buvo labai svarbus konstruojant šalių tapatybę nepriklausomybės pradžioje. 
Toks pasirinkimas grindžiamas faktu, kad visos aptariamos valstybės per šį 
laikotarpį išreiškė savo nepriklausomybės siekius. Lenkijos ir Lietuvos atveju 
šie siekiai buvo ypač reikšmingi, davė rezultatą – nepriklausomas Lenkijos ir 
Lietuvos Respublikas. Baltarusiams ir ukrainiečiams to nepavyko padaryti, 
bet vieni ir kiti sukūrė valstybingumo struktūras, kurios veikė tiek emigra-
cijoje, kaip egzilinės vyriausybės, tiek kaip riboto savarankiškumo sovietinės 
respublikos, kuriose, ypač XX a. trečiajame dešimtmetyje, intensyviai vyko 
tautos konstravimo procesai. Kitas, kone svarbiausias, faktorius – dalis visų 
šių šalių teritorijos tuo laikotarpiu priklausė Lenkijos Respublikai, kurios 
politika kiekvienoje šalyje kitaip interpretuojama.

Dar vienas svarbus faktorius: tarpukario laikotarpio kritinės ribos, 
žvelgiant iš 1989–1991 m. perspektyvos, kaip tik įeina į trijų–keturių 
kartų, arba kitaip, 80–100 metų laikotarpį, kai galime kalbėti apie ko-
munikacinės atminties egzistavimą1. Jos rėmuose randame kasdienės 
komunikacijos elementų tiek autobiografinės istorijos, neformaliosios 
tradicijos perduodamos gyvosios atminties būdu, tiek ir sukaupta indi-
vido patirtimi. Tačiau per tą laikotarpį, kurio metu siekiama išsiaiškinti 
atminties politikų kaitą, tarpukario laikas pamažu iškrenta iš komuni-
kacinės atminties rėmų, tampa vien tik kultūrine atmintimi2. Būtent ta 
atminties forma, siejanti individą su kultūra, kuriai priklauso, pasireiš-
kiančia fiksuotais išskirtiniais momentais tolimoje praeityje (atminties 
figūromis), konstruojama ir palaikoma formaliais organizuotais ritualais3. 

1 Assmann, J. , Communicative and Cultural Memory, Cultural Memory Studies. An 
International and Interdisciplinary Handbook, red. A. Erll, A. Nünning, Berlin, New 
York, 2008, p. 117.

2 Kaip, pavyzdžiui, 2014 m. Pirmojo pasaulinio karo šimtmečio memorializacijas gali 
charakterizuoti būtent komunikacinės atminties stoka, nebūdingas psichologinis nuo-
lankumas. Tokios memorializacijos formos gali būti laikomos kaip dirbtinis konstruk-
tas, paremtas pirmiausia numerių magija. Assman A., Reflections on 1914/2014. A year 
of commemoration, www.eurozine.com

3 Plačiau apie kultūrinės ir komunikacinės atminties sąveikas: Sa f ronovas ,  V., Kultū-
rinė atmintis ar atminimo kultūra? Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo 
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Kontekstas, kuriame kalbama apie perėjimą nuo komunikacinės iki kul-
tūrinės atminties, yra ypač svarbus, kai turime galvoje vadinamąjį vidinį 
atminties politikos faktorių ir bandymą paveikti visuomenės žinias, jos 
tapatybės ir sąmonės sustiprinimą.

Kitas bendras šiam regionui reiškinys – dviejų imperijų, Rusijos ir Vo-
kietijos, interesų sankirta. Nors Vokietijos įtaka šiuolaikiniame atminties 
kontekste labiau liečia lenkiškąją problematiką, Rusijos aktyvumas, jos 
galingi įrankiai ir milžiniškos lėšos, istorija tampanti politika ir mūsų 
dienomis virstanti nesantaiką kurstančia propaganda, jau yra būdinga 
visam regionui. Nesantaikos taškai, ypač tarp Lietuvos ir Baltarusijos, 
Lenkijos ir Ukrainos, nuolat aktualizuojami ir iš istorinio diskurso per-
eina į kasdienybės kalbą. Propagandinės Rusijos galimybės visu pajėgu-
mu pasirodė 2014 m. Ukrainos krizės metu, su Banderovcų ir Novorosi-
jos pasakojimo fenomenu, turinčiu išteisinti vykdomą agresyvią politiką 
Ukrainoje.

Daugelyje Europos šalių kuriant istorinį pasakojimą remiamasi savo 
istoriniu išskirtinumu ir unikalumu, ryškinamos savo ypatingojo, išskir-
tinio kelio vizijos, vaizduojamos praeities interpretacijos. Išskirtinės me-
morializacijos formos būdingos visam Vidurio Rytų Europos regionui, 
ir šitai atsiskleidžia dominuojančiuose pasakojimuose. Tos tendencijos 
neaplenkė ir nagrinėjamų šalių. Lenkija pozicionuojasi kaip pirma šalis 
iš Rytų bloko, kurį nuvertė komunizmą, Lietuva – kaip pirma, kurį pa-
sipriešino Maskvos diktatui ir išėjo iš Sovietų Sąjungos. Net Baltarusija, 
kurios atvejis iš pirmo žvilgsnio iškrenta iš bendro istorinio konteksto, 
nelabai nutolsta nuo angažavimosi kaip išskirtinė ir unikali, ypač jei na-
grinėtume šalies vystymosi kelią nuo 1994 m. ir Aleksandro Lukašenkos 
prezidentavimą, kuris jau savo pirmos kadencijos pradžioje ekscentriš-
kai pareiškė, kad savo valstybės paskui civilizuotą pasaulį neves4. Nuo 
XXI a. pradžios Baltarusijos politika (ypač jos užsienio dimensija) paties 
prezidento laikoma multiverktorine. Tai atsispindi ir atminties politiko-

ir Ribbentropo. Atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI amžiuje, sud. 
A. Nikžentaitis, Vilnius, 2011, p. 47.

4 Я свое государство за цивилизованным миром не поведу. Šis ir kiti prezidento posa-
kiai greitai virto plačiai paplitusiais aforizmais Baltarusijos visuomenėje.
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je, kuri sujungia įvairias tradicijas, įvairius, kartas sunkiai suderinamus 
naratyvus. Iki 2014 m. panašus specifinis buvo ir Ukrainos, kaip balan-
suojančios tarp Rytų ir Vakarų, atvejis, ir tai pirmiausia rodė turėtas 
neutraliosios šalies statusas5.

Vis dėlto skirtingų praeities fenomenų refleksijos pavienėse šalyse 
dažniausiai turi daugiau panašumų nei skirtumų. Kiekvienoje šalyje, 
ar netgi kiekvienos šalies regione, galima pastebėti tuos pačius proce-
sus, panašią prieigą prie praeities interpretacijų komplekso. Nors šiame 
straipsnyje regio niniai ypatumai nebus plačiai aptariami, tačiau pamiršti 
decentralizacijos procesų ir susijusio su jais regioninės tapatybės puoselė-
jimo negalima. Šis reiškinys būdingas pirmiausia Lenkijai, kurioje, prie-
šingai nei gali atrodyti iš išorės, regioniniai skirtumai yra ypač ryškūs, o 
susiformavęs XX a. 10-ajame dešimtmetyje administracinis suskirstymas 
suteikė vietos lygmens savivaldos struktūroms ypatingos galios, kurioms 
reikėjo nustatyti savo istorinio paveldo puoselėjimo strategijas6. Regio-
niniai skirtumai dar labiau pastebimi Ukrainoje, kuri jau ilgą laiką nuo 
nepriklausomybės paskelbimo ieško galimybių bendro identiteto labui 
sutaikyti skirtingas lokalias atmintis ir lokalius pasakojimus7. Vidurio 
Rytų Europoje 1989–1991 m. laikotarpio permainos ir politinės sistemos 
transformacijos žymi ne tik naujų atminties formų kūrimą, nusistovėju-
sios socializmo laikotarpio memorializacijos formų eroziją, bet ir senųjų 
formų atkūrimą. Iš užmiršties pradėjo grįžti formos, konstrukcijos, per-
imtos iš tarpukario.

Atminties politikos lyginamosios studijos vis dar populiarėja, bet aki-
vaizdžiai trūksta tokių tyrimų Vidurio Rytų Europoje, ypač kai kalbama 
apie buvusios Abiejų Tautų Respublikos regioną, kurį galime apibrėžti 

5 Aukščiausioji Taryba – Ukrainos parlamentas – neutraliteto statuso atsakė 2014 m. 
gruodžio 23 d. Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо 
відмови України від здійснення політики позаблоковості, Відомості Верховної 
Ради (ВВР), 2015, nr. 4, p. 13, http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/35-19 

6 Ochman, E . Post-Communist Poland – Contested Past an Future Identiteties, London-
New York, 2013, p. 107.

7 Ku lyk, W. Narodowościowe przeciwko radzieckiemu: pamięć historyczna na niepod-
ległej Ukrainie, Dialog kultur pamięci w regionie ULB, red. A. Nikžentaitis, M. Kop-
czyński, Warszawa, 2014, p. 165–171.
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dabartinės nepriklausomos Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos 
valstybių ribose. Tam tikra išimtimi galima laikyti įvykusį 2011–2012 m. 
Lietuvos istorijos instituto ir Lenkijos istorijos muziejaus diskusijų ciklą 
Atminties kultūrų dialogas ULB erdvėje, kurio rezultatas buvo dvylikos 
seminarų ciklas ir atskiras straipsnių rinkinys8. Gan plačiai nagrinėjami 
dvišaliai procesai, ypač vokiečių ir lenkų atminties vietų9 bei Lenkijos ir 
Vokietijos atminties politikos sankirtų tyrinėjimo kontekste10. Ši problema-
tika erdvėje į rytus nuo Lenkijos sienų kol kas nesulaukė tokio dėmesio, bet 
ir tarpusavio pažinimo procesai neturi ilgų tradicijų, gal išskyrus Lenkijos 
ir Ukrainos santykius11. Savotiškas atminties bumas Europoje per pasta-
ruosius metus davė rezultatų atliekant pavienių šalių atminties politikos 
tyrimus Lietuvoje12, Lenkijoje13 ir Ukrainoje14, kiek menkiau reprezentuo-

8 Dialog kultur pamięci w regionie ULB, red. A. Nikžentaitis, M. Kopczyński, Warszawa, 
2014.

9 Čia pirmiausia reikia paminėti Lenkijos mokslų akademijos Istorinių tyrimų centro 
Berlyne vykdomą projektą Lenkijos ir Vokietijos atminties kultūros longue durée istori-
joje. Naujoji prieiga prie lenkų ir vokiečių santykių istorijos, daugiau žinomas trumpes-
nis jo variantas: Lenkų–vokiečių atminties vietos“, – taip vadinami planuojamieji išleisti 
keturi tomai darbų.

10 Andr ychowicz-Skrzeba, J.  Polityka historyczna w Polsce i Niemczech po roku 
1989 w wystąpieniach publicznych oraz publikacjach polityków polskich i niemieckich, 
Gdańsk, 2014.

11 Mot yka, G. Cień Kłyma Sawura. Polsko-ukraiński konflikt pamięci, Gdańsk, 2013.
12 Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo.; Atminties daugias-

luoksniškumas: miestas, regionas, valstybė, sud. A. Nikžentaitis, Vilnius, 2013; Istorijos 
subjektas kaip istorijos politikos problema, Vilnius, 2011; Istorija kaip politinio mąstymo 
veiksnys, Vilnius, 2012; Jokubait is ,  A., Lopata ,  R . Lietuva kaip problema: filosofiniai 
istoriniai politikos tyrinėjimai, Vilnius, 2014; Istorijos politikos modeliai ir kryptys: Euro-
pos Sąjungos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos istorijos politika, Vilnius, 2014.

13 Nija kowsk i,  L .  M. Polska polityka pamięci, esej socjologiczny, Warszawa, 2008; Och-
man, E ., Post-Communist Poland – Contested Past an Future Identiteties, London – 
New York, 2013; Historycy i politycy. Polityka pamięci III RP, red. P. Skibiński, T. Wiści-
cki, M. Wysocki, Warszawa, 2011. 

14 Грица к, Я. Страсті за націоналізмом. Стара історія на новий лад, Київ, 2011; 
Портнов, А. В. Упражнения с историей по-украински, Москва, 2010.
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jama Baltarusija15, kuri, panašiai, bet daug rečiau, kaip ir Ukraina16, tampa 
užsienio tyrinėtojų objektu17.

Šiame tekste nagrinėjamos kelios atminties politikos Vidurio Rytų Euro-
poje problemos, pirmoji iš jų – atminties politikos sąvokų recepcija kiekvie-
noje šalyje. Antroji – institucinis atminties politikos konstravimas regiono 
šalyse po 1989 m., kuriuo siekiama nagrinėti bendras tendencijas ir išryškinti 
skirtumus, aptarti atminties formų transformaciją ir funkcio nuojančias joje 
1918–1939 m. figūras, pasakojimus, istorinės atminties ir kultūros sąveikas. 
Trečiasis aspektas – atminties kultūrų dialogas ir naratyvų derybos. Tyrimas 
kiek daugiau skirtas „tradiciniams“ atminties politikos įrankiams ir memo-
rializacijos procesams valstybių lygiu. Šiek tiek nuošalyje lieka naujųjų tech-
nologių reikšmė, nors ir jos pamažu tampa mokslinių tyrimų objektu18. 

Atminties politika, kartais vadinama istorijos politika, arba politika at-
minties atžvilgiu, visai neseniai virto plačių diskusijų objektu, o dar vėliau 
įsiveržė į akademinių mokslinių tyrimų sferą ir per pastarąjį dešimtmetį 
tapo labai populiariu įvairių mokslo sričių tyrimo objektu. Tas faktas lemia, 
kad įvairių problemų, susijusių su istorija, atmintimi ir politika, aptarimas 
reikalauja tikslingo sąvokų apibrėžimo ir formuluočių, juolab kad kiekviena 
šalis, o kartais netgi kiekviena mokslo institucija, pripažįsta įvairias tradicijas, 
todėl dažnai kuria ir savo terminologijas, nes tyrimo laukas yra visai nau-
jas. Šis faktas neabejotinai apsunkina mokslinę, dažniausiai tarpdisciplininę, 
prieigą prie atminties problemos. Vis dėlto atsiranda iniciatyvų, padedančių 

15 Čia dera paminėti istorinės atminties ir politikos tyrimams skirtą Arche žurnalo 2013 m. 
antrą numerį, kaip solidžiausią iki šiol publikaciją, skirtą būtent šiai problemai.

16 Marples ,  D. R . Heroes and villains: creating national history in contemporary Ukraine, 
Budapest, 2007; St r y jek, T. Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dzie-
jów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991–2004,, Warszawa, 
2007; St r y jek, T., Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pa-
mięci, Warszawa, 2014.

17 Лінднэр, Р. Гісторыкі і ўлада. Нацыятворчы працэс і гістарычная палітыка ў 
Беларусі ХІХ–ХХ ст., Мінск, 2005; Bekus, N., Struggle over Identity: The Official and 
the Alternative „Belarusianness“, Budapest, 2010; 

18 Čia verta paminėti Media, war and security seriją, kurioje pasirodė straipsnių rinkinys, 
skirtas atminties karams posovietinės erdvės internete, kur dauguma straipsnių skirta 
Rusijos ir Ukrainos problematikai. Memory, Conflict and New Media. Web wars in post-
socialist states, ed. E. Rutten, J. Fedor, V. Zvereva, London-New York, 2013.
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užtikrinti tarpdisciplininį terminologijos transferą. Prie tokių projektų ga-
lima priskirti 2014 m. Lenkijoje išleistą Modi memorandi atminties kultūros 
leksikoną19, kuris atsirado kaip šalutinis jau minėto Lenkų–vokiečių atminties 
vietų projekto rezultatas. 

Atminties studijų vystymas ir jų populiarinimas XX a. 8–9 dešimt mečiais 
siejamas su prancūzų ir vokiečių sociologų darbais, tokių kaip Maurice’as 
Halbwachsas, Janas Assmannas, Aleida Assmann, kurių darbai sėkmingai 
įtraukiami į tyrimų lauką. Pierre Nora ir antrojo laipsnio istorija skirta ko-
lektyvinių praeities vaizduočių kūrimui, jų kaitai ir atminties vaidmeniui 
kolektyvinių tapatybių konstravimo procesuose. Šiam tikslui skurta atmin-
ties vietų (pranc. lieux de memoire) koncepcija20 kaip viena iš galimybių 
tokiam reiškiniui tyrinėti. Šalia jau paminėtų kultūrinės ir komunikacinės 
atminties sąvokų reikėtų apibrėžti ir atminties kultūrą, suvokiamą kaip vi-
suomenėje dominuojančią kolektyvinės atminties formą, kuri padeda ben-
druomenei stabilizuoti grupinę tapatybę21. 

Istorine atmintimi laikytina individuali ar kolektyvinė atmintis, nukreip-
ta į praeities istorinių įvykių prisiminimą ir paaiškinimą. Nacionaliniu lygiu 
tai kolektyvinės praeities reprezentacijos apie tautą ir valstybę, bendri istori-
niai vaizdiniai, simboliai, praeities sampratos. Paprastai nacionalinė kolekty-
vinė atmintis palaikoma viešoje erdvėje ritualiniais veiksmais, simboliais ir 
diskursu. XX a. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje Jean-Francois Lyotard’as pasiū-
lė didžiojo, arba metanaratyvo, koncepciją (iškart perspėjęs apie jų pabaigą ir 
mažųjų naratyvų eros pradžią), kuri suvokiama kaip dominuojantis, plačiai 
priimamas visuomenėje pasakojimas22. Ir istorinis nacionalinis naratyvas, ir 

19 Modi memorandi: leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warsza-
wa, 2014.

20 Atminties vieta – kultūrinis simbolis, keliantis kolektyvines asociacijas ir turintis ko-
lektyvinės atminties vaizdinių telkiamąją galią. Vakarų (pirmiausia vokiečių ir pran-
cūzų literatūroje) vis dažniau naudojamos skirtingos sąvokos, išskiriančios simbolines 
ir geografines vietas (pvz., lieu de mémoire ir site du mémoire). Tačiau tokios diskusijos 
Vidurio Europos šalyse kol kas nepastebimos. Žr.: Kończa l ,  K. Miejsce Pamięci, Modi 
memorandi: leksykon kultury pamięci, p. 229–234.

21 Nik ženta it is ,  A. Istorija, kolektyvinė atmintis ir atminimo kultūros, Nuo Basanavi-
čiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo, p. 8.

22 Lyotard, J.-F. Kondycja ponowoczesna: Raport o stanie wiedzy, Warszawa, 1997.
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atmintis kuriama ir palaikoma naudojant istoriografijos kanoną, švietimo 
programas, istorijos vadovėlius, oficialų viešąjį diskursą (išsakomą valsty-
bės politinių institucijų) ir viešus ritualus (švenčių minėjimai, paminklai, 
simboliai)23. Su ritualais tiesiogiai susijusi ir atminimo kultūros sąvoka24.

Atminties politika laikoma vokiečių sukurtu terminu, nors, kaip jau 
buvo minėta, tyrinėtojai vieningos nuomonės neturi, kaip šią sąvoką api-
brėžti. Istorijos politikos sąvoka atsirado XX a. 9-ajame dešimtmetyje Vo-
kietijoje kaip šalutinis istorikų ginčo rezultatas. Šių debatų kontekste istori-
jos politika tapo publicistiniu kairiųjų ir dešiniųjų ginklu interpretuojant ir 
vertinant nacionalsocialistinę Vokietijos praeitį. Pirmiausia buvo keliamos 
abejonės dėl holokausto naudojimo kaip neigiamo centrinio Vokietijos fe-
deralistinės respublikos įkūrimo mito ir raginimai remti tautinę vokiečių 
istoriją. Tokiame kontekste ši sąvoka buvo susijusi su istorijos instrumen-
talizavimu politiniams tikslams pasiekti.

Paskutiniajame XX a. dešimtmetyje, tai yra jau po Vokietijos susivieniji-
mo diskurse atsiranda bandymų konceptualizuoti šią sąvoką. Šalia istorijos 
politikos iškyla ir politikos praeities atžvilgiu sąvoka. Viešajame diskurse jos 
naudojamos kaip sinonimai, tačiau moksliniame diskurse apibrėžia jau ki-
tas plotmes. Politika praeities atžvilgiu reiškė praktinius bandymus, kurie 
įvyko pokarinėje Vakarų Vokietijoje, atsiskaityti su nacistine praeitimi. Pas-
taraisiais metais ši sąvoka plačiai naudojama kitų valstybių atžvilgiu atsis-
kaitymo su nedemokratinėmis sistemomis kontekste. Gali būti naudojama ir 
kaip angliškos sąvokos transistional justice (liet. transformacijos laikotarpio 
teisingumas) ekvivalentas ir kaip viena iš istorijos politikos krypčių. Pagal 
Edgaro Wolfrumo apibrėžtį – istorijos politika pirmiausia koncentruojasi 
simbolinėje sferoje, viešuose istoriniuose paveiksluose ir pastatymuose, ri-

23 R. Čepaitienė išskiria minkštosios diskursinės (gatvėvardžiai ir kitą toponimika) ir kietosios 
(paminklai, memorialai, etc.) atminties formas. Čepa it ienė R., Nacionalinis pasakojimas 
versus lokalinės istorijos, Atminties daugiasluoksniškumas: miestas, regionas, valstybė, p. 231.

24 Atminties kultūra – sąvoką į mokslinę apyvartą įvedė J. Assmannas, pasak jo, tai ben-
druomenės santykis su praeitimi, prasmių ir laiko horizontai, kurių ribose bendruome-
nė suvokia save. Plačiau žr.: Sa f ronovas ,  V., Kultūrinė atmintis ar atminimo kultūra? 
Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo, p. 57–64.
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tualuose ir diskursuose, susijusiuose su praeitimi ir tapatybės klausimais25. 
Istorijos politika orientuojama į faktus, o atminties politika siejasi su istori-
nės sąmonės pokyčiais. Istorijos politikos kritikai prabrėžia, kad politinėmis 
priemonėmis neįmanoma nieko konstruoti praeityje, modeliavimas galimas 
tik atmintyje26. Praeitis laikoma kaip konstanta.

Taigi šiame tekste aptarinėjama, koks kolektyvinės atminties turinys 
domina valdžią ir kokiomis priemonėmis valdžia nori šį turinį kontro-
liuoti; kokių įvykių istorizavimas vyksta sparčiau, kokie lekia užmarštin 
arba nutylimi. Atminties politika – tai istorijos (praeities) panaudojimas 
politikoje, tai politikų ir valstybės tarnautojų veiksmų, kuriais siekiama 
apsaugoti, ištrinti, performuoti tam tikrus kolektyvinės atminties turinius, 
visuma. Galima patvirtinti teiginį, kad atminties (istorijos) politika tai 
valstybės vykdoma praeities interpretacija, turinti pasiekti konkrečių tiks-
lų, pirmiausia – formuoti visuomenės istorinę savimonę ir šalies užsienio 
politikos gaires, todėl atminties politika užsiima kiekvienos šalies vadovy-
bės, atsižvelgdamos į vidaus ir užsienio politikos aplinkybes27.

Sunku apibrėžti pačią atminties politikos sąvoką, bet ne mažiau pro-
blemiška imtis atminties politikų tipologizavimo. Pagal lenkų tyrinėtoją 
Edwardo Olszewskio28 teoriją galime išskirti keturis atminties politikos 

25 Ka l icka , J . , Wit tek, P.  Polityka historyczna, Modi memorandi: leksykon kultury pa-
mięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa, 2014, p. 378.

26 Gluza , Z ., Uk ielsk i ,  P. , Kostro, R ., Rydel ,  J . , Kamieńsk i,  Ł , Między polityką a 
historią, Karta, 2012, nr. 73, p. 144.

27 Kompleksiškiausią atminties politikos definiciją pateikia L. Nijakowskis, kuris atskiria 
3 jos dimensijas: 1) visą sąmoningą ir nesąmoningą, tikslinę ir atsitiktinę veiklą, kuri 
lemia kolektyvinės atminties sustiprinimą ir įtvirtinimą arba jos pasikeitimą. Tokią 
politiką kuria visi piliečiai, iš įvairų pasipriešinančių praeities vaizduočių atsiskleidžia 
bendras praeities vaizdinys; 2) viešai išreikšti konkretūs vieneto veiksmai, kurių tiks-
las – sustiprinti arba pakeisti piliečių kolektyvinę atmintį; šiuo atveju atminties politika 
sutelkta vien į visuomenės poveikio priemones ir apima praeitį interpretuojančias vie-
šąsias paskaitas, publikacijas, švietimą manifestacijas, ritualus, istorinių mūšių rekons-
trukcijas; 3) politikų ir valstybės tarnautojų veiksmai nukreipti į stiprinimą, ištrynimą 
ir performulavimą tam tikrų visuomenės kolektyvinės atminties turinių, – tokia vals-
tybinė atminties politika. Plačiau: Nija kowsk i,  L .  M., min. veik., p. 41–48.

28 Olszewsk i,  E . , Pamięć społeczna i polityka historyczna w programach polskich partii 
politycznych, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2013, nr. 2, p. 67–72; Vinograd-
na itė ,  I .  Istorijos politika Lenkijoje: prielaidos ir konfliktai, Istorijos politikos modeliai 
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tipus. Pirmoji – liberalioji: valstybės institucijos neturėtų kištis į tautos 
atminties sferą, vadinasi, tautos istorinę atmintį konstruoja ne valstybė, o 
patys piliečiai. Valstybė nusišalina nuo atminties procesų, klausimas, ką ir 
kaip atsimena piliečiai, nėra valstybės reikalas, tačiau šiame modelyje taip 
pat egzistuoja bendro tapatumo būtinybė. Kituose modeliuose dominuoja 
atvirkštinė prielaida: valstybė aktyviai formuoja atminties procesus, skir-
tumus tarp jų determinuoja politikos tikslai. Konservatyvaus modelio at-
stovai pabrėžia, kad tautai reikalingas autoritetas ir pozityvi istorijos sam-
prata. Pagrindinis tokios politikos tikslas – patriotizmo ir didžiavimosi 
savo valstybe skatinimas, tvirtesnis ir atsparesnis krizėms požiūris valsty-
bės labui. Trečiasis modelis – kritiškasis, grindžiamas kritiško patriotizmo 
samprata. Istorija turėtų suteikti tinkamą kryptį visuomenės nuostatoms, 
leisti įveikti stereotipus ir nacionalinį egoizmą, orientuotis į universalią 
etiką29. Paskutinis išskiriamas modelis – totalitarinis, kurio tikslas primes-
ti reikalingą praeities versiją ir likviduoti visas kitas alternatyvias versijas, 
orientuotis į sistemingą kitos atminties ištrynimą. Anot Lecho Nijakows-
kio, konservatyvus modelis paprastai tapatinamas su dešiniųjų atminties 
politika, o kritiškasis – su kairiųjų. Bet praktiškai daug žmonių ir subjek-
tų, kurie tapatinasi su kairiąja arba dešiniąja puse, taiko prieštaraujančios 
stovyklos modelį30.

* * *
Vidurio Rytų Europos regione vis dar dominuoja nuostata pripažinti at-

minties (istorijos) politiką kaip kryptingą istorijos aktualizavimą visuome-
nėje ir viešajame gyvenime. Nors, kaip jau buvo minėta, atminties politika 
yra neatsiejama, prigimtinė kiekvieno politinio vieneto ypatybė, dauguma 

ir kryptys: Europos Sąjungos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos istorijos politika, Vilnius, 
2014, p. 107–108.

29 Lenkijos sociologas L. M. Nijakowskis tokį modelį vadina revizionistiniu-kritišku, ir 
tapatina su Lenkijos kairuoliškąja Politinės kritikos aplinka (Krytyka Polityczna – nuo 
2002 m. leidžiamas visuomeninis politinis žurnalas). „Tokia atminties politika turi tar-
nauti įvairių grupuočių ir jų istorijų telkimui, rodyti tautų kūrimo ir persitvarkymo 
procesus ir rodyti senųjų kovų dėl laisvės istoriją, – ne tik tautos apskritai, bet taip pat 
darbininkų, feminisčių ir kitų“, Nija kowsk i,  L .  M., min. veik., p. 242–244.

30 Ten pat, p. 243.
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regiono istorikų istorijos politikos sąvokos atsiradimą vertino ne itin teigia-
mai. Lenkų istorikas Pawełas Machcewiczius teigė, kad politikos ir istorijos 
sandūra tarp istorikų sukėlė nemažai negatyvių emocijų, daugelis pasisakė 
už aiškų istorijos ir politikos atribojimą. Istorija kaip mokslas turi aiškias 
normas ir taisykles, tačiau politika tai reiškinys, kurį modeliuoja valdan-
tieji31. Įvykus demokratinėms permainoms laisvosios naujų šalių (arba tie-
siog laisvosios) istoriografijos, politikos sukūrimui šių faktų interpretacijos 
įgavo svarbią vietą konstruojant tiek išorės, tiek vidaus šalies įvaizdį.

Lenkijoje atminties politikos sąvoka atsiranda XXI a. 1-ojo dešimtme-
čio pirmojoje pusėje – kaip reakcija į kelias istorines diskusijas, turinčias 
dvi pagrindines gaires. Pirma – tai komunistinio režimo funkcionavimo 
įvertinimas, antra – išorinis bandymas paneigti Lenkijos kaip XX a. isto-
rijos „aukos“ įvaizdį. Istorijos vaidmuo visuomenėje pradėjo didėti apie 
2000 m., o centrinės atminties figūros tapo Varšuvos sukilimas, šalia jo – 
Molotovo–Ribentropo paktas (dažnai publicistikoje vadinamas ketvirtuoju 
Lenkijos padalijimu), 1939 m. rugsėjo 17 d. pradėta Raudonosios armijos 
agresija, Katynė ir kiti sovietinio režimo nusikaltimai. Kiek vėliau sparčiai 
imta aktualizuoti prakeiktų karių (Żołnierze wyklęci – pokario antikomu-
nistinio ginkluoto pasipriešinimo judėjimas) atminties figūras.

Lietuvoje prieiga prie atminties politikos klausimo irgi gali būti sieja-
ma su panašiomis diskusijomis, konservatyviosios ar liberaliosios atmin-
ties politikos šalininkų pareiškimais viešojoje erdvėje. O ir pats istorinės 
atminties transformacijos procesas nepriklausomoje Lietuvoje turi daug 
panašumų su atitinkamais procesais Lenkijoje, ir galima teigti, kad buvo 
tiesiogiai jų inspiruojamas. Tai liudija greitas viešosios erdvės dekomuniza-
vimas ir implikuotos neįvykdytos desovietizacijos problemos (nesibaigian-
čios diskusijos dėl paminklų demontavimo ir perkėlimo), taip pat paplitęs 
ir aukos įvaizdžio naudojimas. Egzistuoja ir panašios centrinės atminties 
figūros, susijusios su sovietine okupacija ir Molotovo–Ribbentropo pak-
tu. Skirtingai negu Lenkijoje, nepriklausomoje Lietuvoje labai greitai buvo 
aktualizuotas antisovietinio pasipriešinimo judėjimas, suteikiantis parti-
zanams kone svarbiausią vietą kolektyvinėje lietuvių atmintyje.

31 Gluza , Z ., Uk ielsk i ,  P. , Kostro, R ., Rydel ,  J . , Kamieńsk, i  Ł . , min. veik., p. 147.
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Ryškų vaidmenį Lenkijoje ir Lietuvoje užėmė etniškumas, konstruo-
jantis valstybingumą ir 1918 m., ir 1989/1990 m., kuris pamažu pasislinko 
europines atminties link ir susitapatindamas su grindžiančiomis Europos 
Sąjungą vertybėmis: žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė 
valstybė, žmogaus teisių užtikrinimas32. O Baltarusijos ir Ukrainos kelias 
buvo kitoks, valstybingumo tradicijų stoka, dar gilesnė visuomenės sovie-
tizacija, ryški Rytų ir Vakarų priešprieša pačiose valstybėse trukdė vienti-
sam šalies tapatybių konstravimuisi ir vieningos atminties politikos puo-
selėjimui. Tokioje situacijoje labai svarbus buvo skirtingų – nacionalinių ir 
sovietinių atminčių kompromisas, kuris, ypač Ukrainoje, leido išsaugoti 
valstybingumą. Deja, minėto kompromiso subyrėjimą galėjome stebėti per 
2013–2014 m. įvykius. Kita vertus, Ukrainos valdžia jau gerą dešimtmetį 
stengėsi kurti kryptingos atminties politikos programą, tuo tikslu 2005 m. 
įsteigtas Ukrainos tautos atminties institutas, kuris, kaip ir visa nacionali-
nė atmintis, tapo vidinių politikos kovų lauku. 

Baltarusijoje atminties politika turi kiek kitokią reikšmę ir šiuolaikinėje 
valstybėje yra labiau susieta su neosovietine ideologine valstybės konstruk-
cija. Viena vertus, siekiant apsaugoti sovietinį naratyvą, didįjį tėvynės karą 

32 Juolab tokiai konstrukcijai galėjo padėti Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės unijos, kaip vieno iš Europos Sąjungos prototipų, akcentavimas. Disku-
sijos apie bendrą europinę atmintį, pradėtos dar XX a. 8-ajame dešimtmetyje, įsibėgėjo 
po 2004 m. Europos konstitucijos (ji taip ir nebuvo įgyvendinta), kurios preambulėje 
konstatuota, kad po skaudžios patirties vėl susivienijusi Europa yra įsitikinusi, kad savo 
nacionaliniu savitumu ir istorija besididžiuojančios Europos tautos yra pasiryžusios per-
žengti ilgai trukusį susiskaldymą ir kaip niekad glaudžiai susivienijusios kurti bendrą 
likimą. Nors ES valdininkai pripažįsta, kad bendros atminties formavimo procesas yra 
sudėtingas, bendros tapatybės ir atminimo kultūros įdiegimas tampa vienu iš priori-
tetinių užduočių kultūros plotmėje. Dar anksčiau, 1997 m. Briuselyje kaip visuomeni-
nė iniciatyva buvo įsteigta ne pelno organizacija – Europos muziejus. Muziejaus idėją 
plėtojo žmonės, susiję su ES struktūromis, tačiau nepriklausomai nuo šių struktūrų. 
Nuo 2008 m. Europos Parlamento iniciatyva kuriamas institucinis muziejus – Europos 
istorijos namai, kurį planuojama atidaryti 2015 m. Žr. Sutartis dėl Konstitucijos Europai, 
Liuksemburgas, 2005, p. 9. Europos istorijos namų kūrimas, http://www.europarl.europa.
eu/visiting/ressource/static/files/lt_europos-istorijos-nam--kurimas.pdf 
Plačiau apie ES atminties politiką ir jos raidą žr.: Gudžinskas , L. Europos Sąjungos 
kultūros politika, integracija, dėl kurios nesiderama, Istorijos politikos modeliai ir 
kryptys, p. 16–59.
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kaip pagrindinę atminties figūrą, dažniausiai siejamą su partizanų Respu-
blikos mitu, o kita vertus, oficialūs pasakojimai tik neseniai buvo pradėti 
pildyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdiniais.

1989 m. atnešė regionui ir laipsniškai – pavienėms šalims, atminties 
pliuralizmą, kuris reiškėsi ne tik horizontaliu (politiniu), bet ir vertikaliu 
lygmeniu, t. y. savo vietinės praeities atradimas regioniniu ir nacionaliniu 
mastu. Kiekvienoje šalyje tie procesai vyko kitaip, pavienės šalys įvairiose 
vietose ieškojo naujų mitų ištakų ir kitaip siekė deideologizuoti postso-
cialistinę tikrovę. Tačiau galima tuose procesuose rasti ir nemažai pana-
šumų, pirmiausia, visas permainas lydėjo karštos diskusijos ir polemikos, 
liečiančios kolektyvinei sąmonei svarbias sritis – nuo gatvių ir jose esančių 
paminklų iki istorijos interpretacijų. Bet, kaip taikliai pastebėjo vokiečių 
istorikas Karlas Schlögelis, ne mažiau intensyviai grumtasi ir dėl teisės mo-
nopolizuoti interpretavimo galią, kurti politinę darbotvarkę. „Baltųjų dėmių“ 
panaikinimas vienoje vietoje reiškė, kad jų atsiras kitoje33.

Baltosios dėmės Lenkijos istorijoje buvo labai populiari kategorija, į 
kurią kreipė dėmesį tiek Lenkijos visuomenė, tiek valdžios atstovai. Tai 
turėjo būti oficialiosios Lenkijos Liaudies Respublikos istorijos pasakoji-
mo spragos, nutildymai ir paprastos klaidos, nes oficialioji ir neoficialioji 
istorija šitose vietose smarkiai prasilenkė. Pačiame dėmesio centre atsirado 
sovietiniai nusikaltimai ir centrinė Lenkijos aukos ir kankinimo figūra – 
Katynė, kaimas prie Smolensko, kur 1940 m. sovietai nužudė mažiausiai 
22 000 Lenkijos karo belaisvių (karininkų ir valstybės tarnautojų – savo-
tišką Šiaurės Rytų Antrosios Respublikos elitą).

Aktyviosios atminties politikos šalininkai Lenkijoje pirmą dešimtmetį po 
1989 m. dažnai charakterizuoja kaip atminties politikos stokojantį neaktyvų 
laikotarpį. Apie aktyvią šalies atminties politiką galima kalbėtis tik po Tau-
tos atminties instituto (lenk. Instytut Pamięci Narodowej – IPN) įkūrimo, 
kurio projektas buvo įtrauktas į Rinkiminės akcijos Solidarumas (lenk. Ak-
cja Wyborcza Solidarność – AWS) rinkiminę programą 1997 m. Po laimėtų 
rinkimų AWS ir Laisvės unijos (lenk. Unia Wolności – UW) koalicija priėmė 
1998 m. įstatymą dėl Tautos atminties instituto kaip pirmosios centrinės ins-

33 S c h l ö g e l, K., Atminties vietos ir sluoksniai. Požiūriai į Rytų Europą, http://www.
eurozine.com/articles/article_2009-03-17-schlogel-lt.html 
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titucijos, kurios statutinė veikla susijusi su istorine atmintimi, tačiau apsiri-
boja 1944–1989 m. laikotarpiu34. 

Tokiam požiūriui į atminties politiką Lenkijoje didžiulę įtaką turėjo, 
Tadeuszo Mazowieckio, pirmo nekomunistinio premjero expose, skaityta 
paskaita: Praeitį atskiriame stora linija. Esame atsakingi tik už tai, ką pada-
rysime, kad ištrauktume Lenkiją iš dabartinės lūžio būsenos35. Vėliau storos 
linijos (lenk. gruba kreska) terminas tapo Lenkijos transformacijos simboliu, 
tačiau ne pirmykšte ekonomine reikšme, bet turėdamas istorinę, politinę 
prasmę, reiškiančią politinės valios trūkumą išryškinti komunistinį režimą 
ir užsiimti aktyvia dekomunizacija36. 1995 m. postkomunistinis kandidatas 
Aleksanderis Kwasniewskiis laimėjo prezidento rinkimus įveikdamas Soli-
darumo didvyrį Lechą Wałęsą su šūkiu Išrinksime ateitį (lenk. Wybierzmy 
przyszłość). Tai reiškė dar ryškesnį nenorėjimą atsiskaityti su praeitimi, kon-
soliduoti permainų pasiekimus ir sujungti pastangas geresnės ateities būsi-
moms generacijoms kurti37. 

Po 1989 m. permainų visos pagrindinės politinės jėgos sutarė dėl pagrin-
dinių strateginių šalies vystymo gairių, t. y. demokratinių reformų, Europi-
nės ir Euroatlantinės integracijos. Bet politikai nesutarė, kaip įvertinti ko-
munistinę praeitį ir visą kompleksą įvykių, kurie privedė prie komunizmo 
žlugimo38. Tas nesusitarimas, panašiai kaip ir po 1918 m., provokavo ir vis 

34 Institutas pradėjo savo veiklą 2000 m., šalia centrinės įstaigos veikia dar 11 regioninių 
skyrių ir 7 delegatūros. IPN veiklos kryptį nustato trys pagrindiniai uždaviniai, ku-
rie lėmė ir paties Instituto struktūrą: archyviniai (tvarkyti ir prižiūrėti perduotus jam 
saugoti saugumo tarnybų archyvus); prokuratūros (išaiškinti nacizmo ir komunizmo 
nusikaltimus Lenkijoje), ir tyrimo edukaciniai (vykdyti naujausios istorijos tyrimus ir 
skleisti žinias apie to laikotarpio įvykius visuomenėje). Plačiau žr.: Ustawa z dnia 18 
grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, Dz. U. 2014.1075; Stola ,  D. Poland’s Institute of National Remem-
brance: A Ministry of Memory? The Convolutions of Historical Politics, ed. A. Miller, 
M. Lipman, Budapest–New York, 2012, p. 45–58.

35 Kitų viešosios erdvės pervadinimo strategijų – Antrojo pasaulinio karo ir pokario lai-
kotarpiu žmonių ir įvykių, kurie buvo oficialiai pamiršti Liaudies respublikos laikais, 
paminėjimas. Ochman, E ., min. veik., p. 33.

36 Ochman, E ., min. veik., p.17.
37 Ochman, E ., min. veik., p. 15.
38 Ochman, E ., min. veik., p. 6. A. Kwaśniewskis dar 1993 m. rinkiminėje kampanijoje 

pareiškė: nebus nei liustracijos, nei desolidarizacijos, nebus visokių akcijų, kurios apeliuoja 
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dar provokuoja nesibaigiančias diskusijas apie naujausią istoriją, ir tai daro 
įtaką lenkų kolektyvinei atminčiai. Galima teigti, kad romantinė ir pozity-
vistinė vizijos dalija politinę sceną į dvi dalis, ir realiai gali būti pastebima 
dviejų šiuo metu pagrindinių politinių partijų programose: pirmoji Teisės ir 
Teisingumo (lenk. Prawo i Sprawiedliwość – PiS), kita Pilietinės Platformos 
(lenk. Platforma Obywatelska – PO), kuri valdo šalį nuo 2007 m39. Vis dėlto 
šis skirtumas gana neseniai manifestuojamas ir nėra labai ryškus40. 

Lygiagrečiai galima pastebėti pozityvių ir herojinių istorinių naratyvų 
neigimą ir užginčijimą (ar bent ignoravimą), skeptišką požiūrį į tautinį iš-
didumą ir patriotišką aukojimąsi. Ta negatyvių atminties reiškinių sankau-
pa nukreipta prieš tradicines bet kurios tautos atminties funkcijas, kurios 
turėtų priminti kankinystę ir triumfus, kad palaikytų tautos gyvavimą ir 
teisėtumą41. Didelis dėmesys buvo skirtas Lenkijos išorinio vaizdo pokyčiui, 
lenkų prisidėjimo prie komunizmo žlugimo42. 

Trečiosios Respublikos atminties darbų kritikos pasekme laikytinas sti-
prus kritiškojo patriotizmo paneigimas, ypač pastebimas dešinėje politikos 
scenos pusėje, kuri kritinio patriotizmo šalininkus kaltino būtent patrio-

į kolektyvinę atsakomybę, negriausime paminklų ir jų nestatysime, nekeisime gat vių pava-
dinimų, nes mus labiau domins tai, ar tos gatvės saugios ir ar jose nėra duobių. Teiksime 
pirmenybę pragmatizmui, orientuosimės į esminius reikalus, užuot ėmęsi šalutinių temų. 
Dudek, A., Historia i polityka w Polsce po 1989 roku, Historycy i politycy. Polityka 
pamięci w III RP, p. 34. Citata lietuvių kalba: Vinogradnaitė I . , min. veik., p. 112.

39 Abi partijos įkurtos 2001 m. kaip susiskaldymo ir konsolidavimosi procesų pasekmė 
buvusios antikomunistinės opozicijos gretose.

40 Polska polityka historyczna, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 2006, nr. 5, p. 19.
41 Ochman, E ., min. veik., p. 14.
42 Lenkijos įvaizdžio pakeitimas yra viena pagrindinių tarptautinių konferencijų Užmiršto-

sios istorijos sugrižimas. Vidurio Rytų Europos vaizdinys vadovėliuose anglų kalba (angl. 
Recovering Forgotten history: The Image of East-Central Europe in English Language 
Textbooks), kurias organizuoja Pilietinės erdvės ir viešosios politikos institutas prie La-
zarskio universiteto Varšuvoje, temų. Konferencija, kurios sumanytojas – profesorius 
Andrzejus Sulima Kamińskis iš Džordžtauno universiteto, laikoma ypač veiksmingu 
renginiu, nes perduodamas turinys turi betarpiškos įtakos naujosioms universiteto va-
dovėlių laidoms, spausdinamoms (pirmiausia – JAV) milžiniškais tiražais. Łazarsk i, 
K . Przywracanie zapomnianej historii: czy wizerunek Polski w świecie może być zmie-
niony, Arcana, 2013, nr. 4–5, p. 33–56; Stępień J. ,  Recovering Forgotten History, http://
jerzystepien.natemat.pl/17047,recovering-forgotten-history
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tizmo ir tautinės vienybės stoka43. Tokioje aplinkoje pasirodė Ketvirtosios 
respub likos projektas, apibrėžtas Teisės ir teisingumo politinėje programoje, 
kuri akcentavo stiprų Lenkijos istorinį identitetą, nacionalinio išdidumo su-
stiprinimą kaip paneuropinio identiteto priešingybę44. Tam tikslui pasiekti 
pirmiausia turėjo būti įkurtas Laisvės muziejus – modernioji muziejinė ir 
edukacinė institucija, privalėjusi papasakoti Lenkijos istoriją per visais lai-
kais lenkams svarbią laisvės idėjos prizmę, taip pat ji turėjo pagerinti isto-
rinę edukaciją mokyklose, sustiprinti institucijų ir programų – tiek viešųjų, 
valstybinių, tiek ir nepriklausomų, nevalstybinių, – veiklą. Lenkijos viešaja-
me diskurse atminties politika pirmiausia pasirodė tik kaip sąvokos istorijos 
politika (lenk. polityka historyczna) ekvivalentas, kuris atsiranda viešajame 
diskurse XXI a. pradžioje kaip skolinys iš vokiško Geschichtspolitik. Istorijos 
politikos koncepcija buvo asocijuojama su garsiu Ketvirtosios respublikos 
(lenk. Czwarta Rzeczpospolita) projektu, sukurtu partijos Teisė ir teisingu-
mas gretose45. Vienu iš pagrindinių impulsų imtis aktyvios atminties po-
litikos buvo labai intensyvi diskusija, kurią sukėlė 2000 m. Jano Tomaszo 
Grosso išleista knyga Kaimynai. Žydiško miestelio išnaikinimo istorija46, ku-

43 Naujos prieigos branduolys buvo 1944 m. Varšuvos sukilimas – kaip atminties vieta, 
simbolizuojanti didžiausią pasiaukojimą už laisvę.

44 Deklaracijoje minėta: Vesime apgalvotą, veiksmingą istorijos politiką, tiek vidinę, tiek 
ir išorinę. Vidaus istorijos politikos tikslas – nuolatos rūpintis istorijos švietimo kokybe 
mokyklose ir medijose, taip pat dėti nepaliaujamas pastangas ne tik įamžinant mūsų 
tautos ir valstybės istoriją, bet ir palaikyti jų gyvą buvimą piliečių sąmonėje. Išorinis 
istorijos politikos aspektas apimą visą veiklą, kurios tikslas – populiarinti ypač reikšmin-
gus Lenkijos istorijos įvykius užsienyje. Lenkija atliko ypatingą vaidmenį kovodama su 
XX a. totalitariniais režimais, tačiau dabar mes susiduriame su bandymais reliatyvizuoti 
atsakomybę už Antrąjį pasaulinį karą, sukilimą ir padarytus jame nusikaltimus. Prawo i 
Sprawiedliwość – Program 2005, IV Rzeczpospolita: Sprawiedliwość dla Wszystkich 2005, 
p. 110, http://www.pis.org.pl/doc.php?d=unit&id=3 

45 Kompleksinė Ketvirtosios respublikos idėja buvo apibrėžta minėtoje PiS rinkiminėje 
brošiūroje: Prawo i Sprawiedliwość – Program 2005.

46 Knygos leidėjas buvo Pogranicze fondas, pabrėžtina, kad J. T. Grossas savo darbui nepa-
naudojo jokių naujų, anksčiau nežinomų šaltinių, medžiaga jo darbui seniai buvo sau-
goma ir prieinama tyrėjams Žydų istorijos institute Varšuvoje (lenk. Żydowski Instytut 
Historyczny), tačiau knyga buvo labai kritikuojama dėl menkos metodologijos, iškeiptų 
interpretacijų. Žr.: Gross ,  J. T. Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny, 
2000.
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rioje pristatytas eilinių lenkų kaimiečių, inspiruotas nacistinės okupacinės 
valdžios veiksmais, dalyvavimas holokauste. Tai buvo pirmas bandymas 
įsiterpti į vyraujančią Lenkijoje istorinių įvykių aukos tapatybę47. Vienas iš 
pirmųjų, išryškinęs šios šlovingos ir gėdingos (arba monumentinės ir kritinės) 
istorijos priešpriešą, buvo Krokuvos istorikas Andrzejus Nowakas, kuris Je-
dvabno kolaboravimą priešpriešino herojiškam Vesterplatės gynimui pirmo-
mis Antrojo pasaulinio karo dienomis48. Reikia pabrėžti, kad panašiai kaip 
Tautos atminties instituto veikla ir jo tyrimai apima laikotarpį nuo 1939 m. 
iki 1989 m, taip ir bendrajame diskurse 1918–1939 m. laikotarpis iškrenta iš 
pagrindinių atminties politikos akiračių. 

Istorijos politikos sąvokos kūrėjai teigė, kad Lenkijos valstybė turi imtis 
aktyvios politikos praeities atžvilgiu, lygiagrečiai buvo teigiama, kad anks-
čiau, XX a. dešimtajame dešimtmetyje, istorijos politikos apskritai nebuvo49. 
Anot P. Machcewicziaus, viešoji nuomonė toleravo šį teiginį, nes pati sąvo-
ka nebuvo apibrėžta, ir buvo galima tvirtinti, kad valstybė tokios politikos 
nevykdė50. Kiek intensyviau ir plačiau nei viešajame diskurse dėl istorijos 
politikos sąvokos buvo (ir vis dar yra) diskutuojama akademinėje sferoje 
ir ji siejama su tradicine Lenkijos istoriografijai diskusija tarp Varšuvos ir 
Krokuvos mokyklų, reiškiančia pozityvistinę arba romantinę tautos istori-
jos viziją. Atminties politika šiuolaikinėje Lenkijoje kartais pristatoma kaip 
tarpukario atminties konflikto refleksija, kuri vyko tarp dviejų garsių ra-
šytojų Henryko Sienkiewicziaus ir Stefano Żeromskio propaguojamų idėjų. 
Pirmasis populiarino istoriją, kad pažadintų tautos dvasią, kitas norėjo tau-

47 Panašias diskusijas neseniai sukėlė 2012 m. Władysławo Pasikowskio filmas Derlius 
(lenk. Pokłosie), kuriame pavaizduota istorija, inspiruota Jedvabno įvykių. Ne mažiau 
aistringai buvo reaguota į kitas J. T. Grosso knygas, skirtas įvykiams holokausto pari-
biuose: Auksapjūtė (Złote żniwa, Warszawa, 2011), kurioje nagrinėjamos žydų turto pa-
likimo peripetijos po holokausto ir karo, taip pat – Baimė. Antisemitizmas Lenkijoje 
po Aušvico (lenkiškas pavadinimas šiek tiek skyrėsi nuo pirminio angliškojo: Strach. 
Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Warszawa, 2008).

48 Nowak, A. Westerplatte czy Jedwabne, Reczpospolita, 2001 08 01.
49 Plačiau apie 2005 m. diskusijas: Wolf f-PowęskaA. Polskie spory o historię į pamięć, 

Przegląd Zachodni, 2007, nr. 1, p. 3–44.
50 Gluza, Z ., Ukielsk i, P., Kostro, R ., Rydel, J.,  Kamieński, Ł., min. veik., p. 147.
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tos žaizdas draskyti, kad jos kraujuotų ir nepasidengtų niekšybės šašais51. Šių 
dviejų stovyklų ištakos aptinkamos jau XIX a. antrosios pusės sandūrose 
tarp romantinės ir pozityvistinės literatūrinių tradicijų Lenkijoje, kurios lai-
komos pagrindiniu istorinio naratyvo konstravimo įrankiu visuomenėje be 
valstybės. Pamažu ši sąvoka viešajame diskurse keičiama atminties politikos 
ir atminties kultūros sąvokomis. Vienos ar kitos sąvokos naudojimas daž-
niausiai turi politinę prasmę52. Liberaliojo arba kritiškojo modelio šalininkų 
tekstuose greičiausiai rasime atminties politikos sąvokas, tarp konservatorių 
dominuos istorijos politika. 

Lenkijos atsigręžimas į atminties politiką buvo plačiai komentuojamas 
Vokietijoje, bet kartu ir pabrėžiamas socialinis jos aspektas. Klausas Bach-
mannas savo straipsnyje Prieš visuomeninius trendus? Kodėl vokiečių istori-
jos politika buvo ir bus veiksmingesnė negu lenkų teigė, kad Lenkijos istorijos 
politika neturi pozityvių galimybių, nes nekyla iš visuomenės, o primesta 
iš viršaus53, todėl reikia kurti tokią istorinę politiką, kurią lengvai priimtų 
visuomenė54. Ne naujieji paminklai, muziejai ar istorijos vadovėliai buvo vo-
kiečių istorinės politikos išraiška, o atvirkščiai – jie buvo paradigmos pasi-
keitimo rezultatas. 

Kaip jau minėta, Lietuvos atminties politikos vystymo modelis iš prin-
cipo buvo labai panašus į lenkiškąjį, nes ir pati Lietuvos politinės sistemos 
raida panaši į lenkišką variantą, kadangi abiejose šalyse po permainų 1992–
1993 m. laikotarpiu į valdžią grįžo postkomunistinės jėgos, persiformavusios 
į social demokratinės partijas. Tokią politinės scenos konstrukciją sąlygojo ir 
pagrindinės atminties politikos gairės, o vykstantys procesai praktiškai buvo 
analogiški kaip ir Lenkijoje: greita viešosios erdvės desovietizacija, ne itin 

51 Kursk i, J. Wprowadzenie. Pamięć jako przedmiot władzy, ed. P. Kosiewski, Warszawa, 
2008, p. 7. Citata pagal: Landsbergis, V. Totalitariniai nusikaltimai – vardan ko? Dis-
kriminacija ir veidmainystė, http://www3.lrs.lt/pls/inter/www_tv.show?id=76459,3552,3 

52 Stobieck i, R . Historians Facing Politics of History: The Case of Poland. Past in the 
Making: Historical revisionism in Central Europe after 1989, Budapest, 2008, p. 179–192; 
Kor z en iewsk i ,  B. Wprowadzenie, Narodowe i europejskie aspekty polityki historycz-
nej, ed. B. Korzeniewski, Poznań, 2008, p. 7–28.

53 B a c h m a n n, K. Wbrew społecznym trendom? Dlaczego niemiecka polityka 
historyczna była i będzie skuteczniejsza od polskiej, Komentarze, 2006, nr. 8.

54 Andr ychow icz-Sk rzeba , J. , min. veik., p. 160. 
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nuosekli liustracija ir aiškus geopolitinis apsisprendimas: eurointegracija ir 
transatlantinis bendradarbiavimas. Šalies demokratizavimas taip pat atsklei-
dė daugelį regioninių atminties sluoksnių, kurie valdant komunistams buvo 
nustumti į užmarštį. 

Būtent eurointegracija gali būti laikoma tam tikru geopolitiniu pokyčiu 
Lietuvos diskusijose dėl nacionalinės atminties. Paskutinėje Būtovės slėpi-
nių laidoje 2004 m. Alfredas Bumblauskas ištarė frazę: Iki šiol nuolat svars-
tydavome, kas mus jungia su Europa, o dabar, galimas dalykas, pradėsime 
kalbėti, o kuo mes gi skiriamės, laikui bėgant ši frazė pasirodė labai taikli55. 
Sėkmingas Lietuvos grįžimas į Europą po 2004 m. turėjo būti pavyzdys 
kitoms posovietinėms regiono valstybėms, pirmiausia toms, kurios įėjo į 
buvusios LDK teritoriją. Tam politiniam tikslui A. Bumblausko iniciatyva 
LDK idėja ir iškelta 2006 m., A. Bumblausko iniciatyvą – Istorinės atmin-
ties institutas turėjo sukurti platformą diskusijoms apie bendrą paveldą, 
įveikti LDK paveldo nacionalizaciją ir dalybas, o Lietuva turi atlikti Euro-
pos idėjos sklaidos misiją savo istoriniame regione56. Tačiau bendras pavel-
das bendram politiniam tikslui nepasitarnavo, o ypač po XXI a. antrojo 
dešimtmečio pradžios, kai Baltarusija atsigręžė į LDK, o pastaruoju metu 
pasigirsta vis daugiau nuomonių Lietuvoje apie Baltarusių siekius perrašyti 
Lietuvos istoriją. 

Lietuvoje, panašiai kaip ir Lenkijoje, išsivystė požiūris į nacionalinę at-
mintį ir atminties ar istorijos politikos sąvokų recepciją. Nors vokiškasis 
faktorius neatliko lietuviškame diskurse tokio įvaizdžio kaip Lenkijoje (o 
gal ir dėl to), Lietuvos autoriai daugiausia sėmėsi patirčių iš vokiškų atmin-
ties tyrimų tradicijos57. Taip pat sąlygiškai daugiau randame tyrimų, skirtų 
teritorijoms, anksčiau (t. y. iki XX a.) priklausančioms Vokietijai, nei pvz., 

55 Bumblauskas ,  A., Gudav ičius ,  E. Būtovės slėpiniai, Nuo Netimero iki…, Vilnius, 
2014, p. 411.

56 Istorinės atminties akademija kartu iškėlė sau labai svarbų iššūkį susigrąžinti į savo 
atmintį visą LDK istoriją ir išbarstytą Lietuvos paveldą. Plačiau žr.: http://www.iaa.lt/lt

57 Tas labai aiškiai pastebima aukščiau minėtose Lietuvos istorijos instituto publikacijose: 
Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo. Atminties ir atmini-
mo kultūrų transformacijos XX–XXI amžiuje; Atminties daugiasluoksniškumas: miestas, 
regionas, valstybė.
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Vilniaus kraštui, kuris 1920–1939 m. priklausė Lenkijai58. Žinoma, šioje vie-
toje pirmiausia išsiskiria Mažosios Lietuvos – etninių lietuvių žemių Rytų 
Prūsijoje – vaidmuo, kuris tautinio atgimimo ir moderniojo lietuviškumo 
formavimosi metu buvo daug stipresnis negu Vilniaus krašto. Kompleksi-
nius Vilniaus tyrimus apsunkina ir daugiašalis miesto etiškumas, ir mieste 
(arba tarp išeivių iš miesto) egzistuojančios paralelinės, kartais viena kitai 
prieštaraujančios, atmintys, – ne tik dažniausiai akcentuojamos lenkiškos 
ir lietuviškos, bet ir ne mažiau svarbios žydiškos ir baltarusiškos59. Dar 
vienas svarbus faktorius: susidaro įspūdis, jog kartu su decentralizacijos 
procesais vykstantis atminties demokratizavimas, susidomėjimas politiniu 
centru nebuvo toks didelis kaip provincijų, ypač tų, kurios yra paribiuose, 
kurių valstybinė priklausomybė pakito po Antrojo pasaulinio karo arba 
stipriai pasikeitė pats jų vaidmuo.

Į istorijos ir politikos sankirtas vienas iš pirmųjų Lietuvoje atkreipė 
dėmesį Egidijus Aleksandravičius, kuris savo įvade prezidento Antano 
Smetonos veikalui Lithuania Priopria, pavadintame Istorija ir politika, 
išryškino du galimus istorijos ir politikos sąryšio mazgus60. Pirmajame 
58 Sa f ronovas ,  V. Praeitis kaip konflikto šaltinis: Tapatybės ideologijų konkurencija XX 

amžiaus Klaipėdoje, Vilnius, 2011.
59 Žr.: Naujasis Vilniaus perskaitymas: didieji Lietuvos istoriniai pasakojimai ir daugia-

kultūris miesto paveldas, red. A. Bumblauskas, Š. Liekis, G. Potašenko, Vilnius, 2009. 
Į faktą, kad Vilniaus miesto kontekste lenkmetis iki šiol nebuvo pernelyg giliai tirtas, 
dėmesį atkreipė R. Čepaitienė savo straipsnyje „Interpretuojant daugiakultūrį Vilnių: 
kontekstai, problemos ir galimybės“ (p. 59). Gan simboliška, kad šioje publikacijoje ran-
dame analitinius straipsnius apie žydišką, rusišką, baltarusišką Vilnių, o lenkiškasis 
aspektas apsiribotas Cz. Milošo nostalgišku tekstu. Kita vertus, moderniojo lenkiškumo 
pėdsakai Vilniuje nėra labai ryškūs, miestas 1920–1939 m. vystėsi daug lėčiau nei kiti 
miestai (ir Lietuvos, ir Lenkijos), jis buvo nustumtas į provincinį gyvenimą Lenkijos 
rytuose, liko svarbus, tačiau tik simboliškai. To laikotarpio architektūra, nors gerai iš-
saugota, lieka barokinių šedevrų šešėlyje. Taigi svarbiausia atminties vieta lieka – viena 
iš keturių lenkų tautinių nekropolių – Rasų kapinės ir esantis jose Motinos ir sūnaus šir-
dies mauzoliejus, pastatytas 1936 m. realizuojant maršalo J. Pilsudskio išreikštą norą jo 
širdį palaidoti kartu su motina Vilniuje. Kaip rodo I. Šutinienės tyrimai, patys vilniečiai 
daugiau žino apie žydiškąjį nei lenkiškąjį paveldą. Š u t i n i e n ė,  I. „Sava“ ir „svetima“ 
praeitis: Vilniaus atminties kultūros erdvinių reprezentacijų reikšmės miesto gyventojų 
komunikacinėje atmintyje, Atminties daugiasluoksniškumas: miestas, regionas, valstybė, 
p. 419.

60 A leksandrav ičius ,  E., Istorija ir politika, Darbai ir Dienos, 1996, nr. 2 (11), p. 185.
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politika virsta istorija, nes būtent politikai dažniausiai yra įrašomi į isto-
rijos puslapius. Antrajame istorija tampa politikos tarnaitė, ir nesvarbu, ar 
tarnaujama savo, ar svetimam režimui. Anot E. Aleksandravičiaus, istori-
ja pirmiausia turėtų būti mokslas ir menas, tiesmukai atlikinėti politinius 
patarnavimus – istorikui nederantis užsiėmimas61.

Galime teigti, kad pirmaisiais nepriklausomybės metais pareikšta 
nuostata vis dar dominuoja, jei nagrinėsime Lietuvos istorikų požiūrį į 
politikos ir istorijos susigyvenimą. XX a. antrojo dešimtmečio pradžioje 
Lietuvos viešąją erdvę užvaldė diskusija dėl istorijos politikos būtinumo 
šalyje, kurią paskatino 2012 m. rudenį Seime užregistruotas Tautos atmin-
ties įstatymo projektas62. Pagal įstatymo iniciatorių sumanymą, šalia kitų 
normatyvų, susijusių su valstybės atmintinų dienų, švenčių, minėjimų ir 
kitų kolektyvinę atmintį formuojančių ir palaikančių reiškinių, turėtų būti 
sukurta Tautos istorinės atminties taryba, kuri, šalia valdžios institucijų 
(aukščiausiu lygiu: Prezidentas, Seimas, Vyriausybė), privalėtų turėti įga-
liojimus vykdant tautos istorinės atminties puoselėjimą ir sklaidą63.

Atrodo, kad ir politikai bei apžvalgininkai, ir mokslininkai pasidalijo į 
dvi stovyklas: už atminties politikos reguliavimą įstatymais ir besiprieši-
nančiųjų tokiai idėjai. Nors abi stovyklos pripažįsta nuoseklios atminties 
politikos būtinybę, tačiau būtent įstatyminis reguliavimas suskaldė viešąją 
nuomonę. Ypač daug abejonių sukėlė atminties tarybos įkūrimo planai, 
nes jos įgaliojimai nebuvo ryškiai apibrėžti. Tautos atminties įstatymo pro-
jektas ir Lietuvoje išryškino politikos bei istorijos mokslo sankirtas. Šiuo 
atveju daugiausia reikšmės turėjo istorikų pašalinimas iš tarybos formavi-

61 Ten pat.
62 Iki 2015 m. pavasario Seime buvo svarstomi net trys įstatymo projektai, kiekvieną kartą 

Seimas nuspręsdavo grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti.
63 Įstatymo projekto antrajame punkte randame naudotų sąvokų apibrėžimus, šalia jau 

minėtų švenčių ir atmintinų dienų ar vietų aptinkame bandymą teisiškai apibrėžti tau-
tos istorinę atmintį: visuomeninė atmintis, apimanti Tautai būdingus, jos egzistencijai 
reikšmingus praeities ir dabarties įvykius, vietoves, istorinius vyksmus ir kitus įsiminti-
nus reiškinius, atitinkančius tradicijas, papročius, kultūrą, teisę ir valstybės raidą. Taip 
pat į akis krenta sąvoka tautos istorinės atminties objektas, kuris yra ne kas kita, kaip 
P. Nora’os atminties vieta plačiąją prasme, t. y. materiali ir nemateriali. Žr.: Lietuvos 
Respublikos Tautos istorinės atminties įstatymo projektas, XIP-4631(3), http://www3.lrs.
lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=466441 
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mo proceso, nes pagal įstatymo iniciatorius į tarybą tiesiogiai nebuvo ski-
riami istorikų atstovai (o tokį atstovą turėjo skirti, pvz., Rašytojų sąjunga). 
Taigi galima teigti, kad istorikų mokslininkų reakcija buvo panaši kaip 
istorikų reakcija į PiS atminties ofenzyvą Lenkijoje.

Diskusijų metu gan aiškiai formavosi dvi nevieningos stovyklos, kurio-
se išsiskiria tiek vieno ar kito atminties politikos modelio propagavimas, 
tiek ir atminties bei istorijos politikos sąvokų atitinkamas vartojimas. Tu-
rint galvoje anksčiau išdėstytą tipologiją galima teigti, kad Lietuvoje daž-
niausiai susitinkami liberaliosios ir konservatyviosios tautinės atminties 
politikos šalininkai. Akademinėje plotmėje atminties politikos sąvokas 
dažniausiai naudoja Vilniaus universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir 
Vytauto Didžiojo universiteto istorikai. Čia pirmiausia vertėtų paminėti 
Alfredą Bumblauską, Alvydą Nikžentaitį ir Egidijų Aleksandravičių. Ki-
tai stovyklai galima priskirti Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų instituto darbuotojus: politologą Raimundą Lopatą ir 
filosofus: Alvydą Jokubaitį ir Vytautą Radžvilą. Taigi Lietuvos istorikams 
artimesnis atrodo liberalusis atminties politikos modelis, kuris bent teoriš-
kai turėtų garantuoti tyrimų laisvę.

Ukrainoje atminties politika ilgą laiką nebuvo plačiai aptarinėjama cen-
triniu lygiu. Pirmiausia, turint galvoje Ukrainos specifiką, atrodo, kad tam 
lemiamos įtakos turėjo regionalizmai ir skirtingų tapatybių konkurencijos, 
nors apeliacija į istorinės atminties sąvoką atsiranda ir 1996 m. Ukrainos 
Konstitucijoje: valstybė palaiko Ukrainos tautos istorinės savimonės, tradi-
cijos ir kultūros konsolidavimą bei vystymą64. Tačiau kartais atrodo, ypač 
Leo nido Kučmos valdymo metais, kai šalies prezidentu išbuvo dvi ka-
dencijas (nuo 1994 iki 2004 m.), kad valstybės politiką istorinės atminties 
atžvilgiu sunku apibrėžti kaip konsoliduojančią. Autoriai vienareikšmiai 
pabrėžia, kad per tą laikotarpį buvo tolygiai palaikomas nacionalinis ir 
sovietinis istorijos naratyvao, ir tai veikiau skaldė nei konsolidavo65.

64 Конституція України. Закон від 28.06.1996 із змінами, http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/254к/96-вр

65 Zazu lya , O. Polityka pamięci państwa ukraińskiego – głos za hipotezą pogodzenia 
dwóch skłóconych pamięci? Doświadczenie i pamięć: Europa Środkowo-Wschodnia mię-
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Formuojant nacionalinį naratyvą nepriklausomoje Ukrainoje didelės 
įtakos turėjo išeivijos autoriai, tarp kurių dominavo aršūs nacionalistai, 
besilaikantys ir antilenkiškų, ir antirusiškų pozicijų. Ukrainos diaspora, 
ypač Kanadoje ir JAV, buvo labai stipri, susitelkusi įvairiose mokslinėse 
draugijose ir organizacijose. Modernioji, t. y. nesovietinė istorinė atmin-
tis buvo puoselėjama dviem kryptimis: pirma – nacionalistinis Ukrainos 
nacionalistų organizacijos ir Ukrainos sukilėlių armijos glorifikavimas66, 
antra – sovietinių aukų martirologija (XX a. ketvirtojo dešimtmečio ba-
das – Holodomoras, Stalino laikotarpio represijos). 

Iš pradžių prezidentas L. Kučma stengėsi suvienyti pagrindines Ukrainoje 
gyvavusias atmintis, akcentuodamas ir jungdamas kazokų, nacionalistinius 
ir sovietinius elementus, todėl atminties politika pasidarė grynai eklektiško 
pobūdžio67. Prezidentas vienu metu (2004 m. kelių dienų skirtumu) galė-
jo švęsti „Perejaslavo rados“ 350-metį ir Holodomoro 70-metį. Vis dėlto tai 
nereiškia, kad valstybinės institucijos atminties formavimu nusileido regio-
nams, visuomeninėms organizacijoms ar pilietinėms iniciatyvoms. Priešin-
gai, L. Kučmos prezidentavimo laikotarpiu įsigalėjo vertikalios struktūros, 
ir būtent politinis centras iš viršaus regionalizavo simbolines istorijos prie-
mones68. Tapatybės eklektika lėmė dviejų Ukrainų formavimą, tad galima 
teigti, jog būtent tos dvi Ukrainos aršiai susidūrė maidanuose – 2004 m. per 
oranžinę revoliuciją ir 2013–2014 m. Euromaidane69. 

dzy przestrzenią doświadczenia i horyzontem oczekiwań, red. M. Kujawska, I. Skórzyń-
ska, Poznań, 2010, p. 142–143.

66 Dažnas šios stovyklos, o pagal Per Anders Rudling, integralus ukrainiečių išeivijos reiš-
kinys – holokausto neigimas. R u d l i n g, P. A. The OUN, the UPA and the Holocaust: 
A study in the Manufacturing of Historical Myths, The Carl Beck Papers in Russian & 
East European Studies, 2011, nr. 2107, p. 20.

67 Pvz., Olha Zazulya minėjo atminties dublių kategoriją, t. y. situaciją, kai, pvz., atmintinų 
dienų sąraše randame vieną šalia kitos minėtinas Ukrainos ginkluotų pajėgų dieną ir 
sovietinę Valstybės gynėjų dieną; dvi susivienijmo datas: sausio 22 d. (1919 m. Vakarų 
Ukrainos liaudies respublikos ir Ukrainos liaudies respublikos zluka) ir rugsėjo 17 d. 
(1939 m.). Zazu lya , O., min. veik., p. 143.

68 Por tnov, A. Atminties politikos posovietinėje Ukrainoje (1991–2011), Atminties dau-
giasluoksniškumas: miestas, regionas, valstybė, p. 498.

69 „Dviejų Ukrainų“ – ukrainietiškos ir kreolinės koncepciją sukūrė Mykola Riabčukas, 
kuris Ukrainos atvejui bando taikyti postkolonijines teorijas. Šios teorijos paaiškina, 
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Atminties politikos kaip diskurso elementas Ukrainoje atsiranda tik 
XXI a. 1-ojo dešimtmečio viduryje, ir šioje srityje gan ryškios Lenkijos ins-
piracijos, o gal įdėmesnis procesų, vykstančių Lenkijoje ir Slovakijoje, ste-
bėjimas70. Tiek istorikai, tiek ir politikai prie Dniepro domėjosi Lenkijos 
tautos atminties instituto vystymosi raida, o įvykus oranžinei revoliucijai 
susidarė palankios aplinkybės įkurti panašią instituciją. Nauja atminties 
politikos era prasidėjo per Viktoro Juščenkos prezidentavimą (2005–2010). 
Ukrainiečių institutas buvo įkurtas 2006 m., tačiau turėjo vykdyti vien 
tyrimų ir švietimo užduotis, o jo koncepcijoje buvo įtvirtinti atminties 
etnizacijos ir Ukrainos istorijos viktimizacijos principai, kurie pačiame 
įstatyme apibrėžti ne itin išsamiai: objektyvios informacijos apie Ukrainos 
istoriją sklaida pasaulyje ir visuomenėje; vykdyti valstybinę politiką ukrai-
niečių tautos nacionalinės atminties gaivinimo ir išsaugojimo srityje; pa-
galba visapusiškai tiriant ukrainiečių tautos istoriją, įskaitant totalitarinių 
režimų prieš ją vykdytas represijas71.

Skirtingai negu Lenkijoje, šis institutas tapo centriniu vykdomosios 
valdžios organu, todėl tiesiogiai priklausė nuo valdžių kaitos. Po 2010 m. 
prezidento rinkimų, kuriuos laimėjo V. Juščenkos oponentas Viktoras Ja-
nukovyčius, ir vykusios vykdomosios valdžios organų optimizacijos ins-
titutas buvo perorganizuotas iš naujo ir įvardytas kaip mokslinė tiriamoji 
biudžetinė įstaiga prie ministrų kabineto72. Reikia pabrėžti, kad net V. Juš-

kodėl neįmanoma visiškai atsikratyti kolonijinio paveldo ir kolnizuotų tarpusavio re-
liacijų su kolonizuojančiu, ir tai išryškėja hibridinėje tapatybėje. Tačiau būtent šios teo-
rijos M. Riabčukui leidžia padalyti Ukrainos visuomenę į dvi dalis: grynai ukrainietišką 
ir kreolinę (t. y. rusakalbių Ukrainos piliečių dalį su sovietiniu mentalitetu). Plačiau 
žr.: R iabczu k, M. Ukraina. Syndrom postkolonialny, Wrocław-Wojnowice, 2015. Plg. 
Zhurzhenko, T. From borderlands to bloodlands, www.eurozine.com 

70 Коник, А. „Історична пам’ять“ та „політика пам’яті“ в епоху медіакультури, Bісник 
львівського університету, Cерія журналістика, 2009, nr. 32, p. 153–163. Slovakijoje 
Tautos atminties institutas buvo įsteigtas 2002 m. 

71 Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року № 764 „Про ут-
ворення Інституту національної пам’яті“, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/764-
2006-п Cit. pagal: Por tnov, A. Atminties politikos posovietinėjė Ukrainoje (1991–2011), 
p. 506.

72 Po 2013–2014 m. revoliucijų instituto veikla buvo atgaivinta, 2014 m. liepos 9 d. Minis-
trų kabinetas grąžino ankstesnį instituto statusą kaip centrinio vykdomosios valdžios 
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čenkos metais institutas niekad nedirbo visu pajėgumu, jame pirmiausia 
(jei ne vien) buvo sprendžiami Holodomoro klausimai.

Pačios istorijos ar atminties politikos sąvokos pirmiausia atsirado iš Va-
karų autorių vertimų į rusų kalbą. Tačiau, kaip pabrėžia Andrijus Portno-
vas, vienas pirmųjų tyrinėtojų iš Ukrainos, ėmęs analizuoti šiuos procesus, 
Ukrainoje neįvyko nė mažiausios diskusijos apie „atminties kultūros“, „at-
minties bendruomenės“, ar „atminties vietos“ sąvokas73.

Nagrinėjant nepriklausomos Baltarusijos ir Ukrainos vystymosi raidą 
politine, istorine ar ekonomine plotme nuolat akcentuojami regioniniai 
skirtumai ir, nors šiame kontekste bandoma atsiriboti nuo pavienių pro-
cesų, vykstančių regionuose, jų negalima nepaminėti. Rytų ir Vakarų Bal-
tarusijos bei Ukrainos priešpriešos ištakų nedera ieškoti vien sovietiniame 
diskurse, kuris vakarines teritorijas tapatino su priklausančiomis Lenkijai 
teritorijomis ir Vakarų Baltarusijos bei Vakarų Ukrainos komunistų par-
tijos veikimo erdvėmis74. Baltarusiškame variante apie tokį padalijimą jau 
kalbama Pirmojo pasaulinio karo metais, kai 1/4 baltarusiškų žemių buvo 
okupuota vokiečių, Ukrainoje – Galicija, būdama XIX a. Austrijos–Ven-
grijos dalimi bei Vakarų Ukrainos liaudies respublika (VULR – sukur-
ta 1918 m. Šiaurės Rytų Austrijos–Vengrijos teritorijoje – Galicija ir dalis 
Bukovinos bei Užkarpatės). Regioniniai identiteto skirtumai aptariamuo-
ju laikotarpiu Baltarusijoje pamažu nyksta, nors 1921–1939 m. Lenkijos ir 
BTSR siena vis dar aiškiai matoma kultūriniame kraštovaizdyje, ypač kai 
kalbama apie religijos įtaką75. Ukrainoje – priešingai, skirtumai stiprėja, 

organo, realizuojančio nacionalinės atminties saugojimo ir atnaujinimo valstybės poli-
tiką. Nauju instituto vadovu tapo jaunas istorikas iš Lvovo, tyrinėjantis UPA ir len-
kų–ukrainiečių santykius, Volodymir Viatrovyč (Володимир В’ятрович). Постанова 
Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 р. nr. 292 року nr. 764 „Про утворення 
Інституту національної пам’яті“, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/292-2014п 

73 Портнов, А. Як західні гуманітарії заговорили українською, Між „Центральною 
Єв ропою“ та „Русским миром“. Сучасна Україна у просторі міжнародних інтелек-
туальних дискусій, Київ, 2009, p. 150.

74 Plačiau žr.: Трафі мчык, А. Заходняя Беларусь у часе і прасторы. Заўвагі да пра-
блемы генезісу і лакалізацыі паняцця, ARCHE-пачатак, 2014, nr. 7–8, p. 52–53.

75 Kaip teigia kai kurie mokslininkai, Vakarų ir Rytų priešpriešos per nepriklausomybės 
laikotarpį prarado dominuojantį vaidmenį ir didesnės reikšmės įgavo religiniai arba 
socialiniai (miestas–kaimas) faktoriai. Tačiau šiam procesui ypatingos įtakos turėjo po-
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tačiau dažnai lemia per toli einančias simplifikacijas, ypač kai analizuoja-
mos Rytų ir Vakarų tarpusavio koreliacijos76.

Baltarusiškame diskurse atminties ir istorijos politika ilgą laiką prak-
tiškai neegzistavo, tik XXI a. 1-ojo dešimtmečio pabaigoje atsirado publi-
kacijų šia tema. Jose baltarusių istorikai ir sociologai bando į baltarusišką 
humanistiką perkelti Vakarų mokslo įdirbį77, tačiau tai vyksta neoficialioje, 
arba kitaip, valstybės nekontroliuojamoje, erdvėje ir negali būti laikomas 
plačiosios analizės objektu. Keblu ieškoti universitetuose ir Mokslų akade-
mijoje konferencijų, skirtų šiai tematikai, panaši situacija ir su publikacijo-
mis78. Akademinei sferai analogiška padėtis gali būti įžvelgiama viešajame 
diskurse ir žiniasklaidoje. Kritiška diskusija apie istorinę atmintį ir atmin-
ties politiką Baltarusijoje realiai vyksta vien nepriklausomos žiniasklaidos 
erdvėje. Valstybinė žiniasklaida, kaip pagrindinė valstybinės politikos gai-
rių retransliuotoja, visuomenei negali perteikti kritiško jos vertinimo ir 
analizės. Literatas Kastus Tarasau teigė: Pasaulis eina pirmyn, siekdamas 
sukaupti istorijos paminklus ir istorinę atmintį, o oficialioji Baltarusijos po-
litika istorijos atžvilgiu atsidūrė „Stalino linijoje“79.

Būtent Stalino linija ir laikoma pagrindine atminties figūra šiuolaiki-
nėje Baltarusijos atminties politikoje. 2005 m. atidarytas memorialinis 

litinė centralizacija ir tiesioginis šalies valdymas iš Minsko.. Ша д у рский, В. Г. Исто-
рическая политика в Республике Беларусь: этапы развития и версии интерпре-
тации прошлого, Труды факультета международных отношений, вып. 5, Минск, 
2014, p. 9.

76 Por tnov A., On Decommunization, Identity, and Legislating History, From a Slightly 
Different Angle, http://krytyka.com/en/solutions/opinions/decommunization-identity-
and-legislating-history-slightly-different-angle#sthash.XWTWIxvW.dpuf

77 Са га нович, Г.  Историческая политика в постсоветской Беларуси, Русский воп-
рос, 2009, nr. 2, http://www.russkiivopros.com/?pag=one&id=278&kat=5&csl=42 Лас-
товский, А. Специфика исторической памяти в Беларуси: между советским 
прошлым и национальной перспективой, Вестник общественного мнения: Дан-
ные. Анализ. Дискуссии, 2009, nr. 4, p. 88–99.

78 Praktiškai pirmasis straipsnis skirtas Baltarusijos istorijos politikos analizei, kuris buvo 
išspausdintas valdiškame žurnale, pasirodė tik 2014 m. Ši publikacija neabejotinai yra 
Lietuvos ir Baltarusijos vykdomo mokslininkų projekto rezultatas (žr. 216 nuorodą). 
Ша д у рский, В. Г., min. veik., p. 9–24.

79 Тараса ,ў К., Гісторыкі і палітыкі, http://novychas.info/poviaz_casou/g_storik_pal_
tik/ 
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kompleksas, ir, nors pats objektas neturi nei didelės strateginės reikšmės, 
nei buvo susijęs su svarbiais karo įvykiais, tai yra visai naujas istorinės 
turistinės industrijos produktas, į kurį įeina dalis 1928–1939 m. pastatytų, 
o dabar rekonstruotų, įtvirtinimų ties vakarine SSRS siena. Tai ne vie-
nintelis J. Stalino kaip atminties figūros panaudojimo naujausioje Balta-
rusijos istorijoje pavyzdys: 2000 m. jo biustas atsirado, kad ir kaip būtų 
keista, Svisločės miesto, esančio pasienyje su Lenkija, centrinėje aikštėje. 
Šalia jo – pamink las Romualdui Trauguttui, kuris užsiliko dar iš Lenkijos 
laikų, ir kitam, – 1863 m. sukilimo didvyriui Konstantinui Kalinauskui. 
Visą trejetą papildo paminklas, be kurio sunku įsivaizduoti Baltarusijos 
miesto arba miestelio centrą, – Vladimirui Leninui. Toks memorializacijos 
mišinys būdingas visai Baltarusijai, kai sovietinis sluoksnis persipina su 
nepriklausomybės sluoksniu. Taip Minske galima atsidurti F. Dzeržynskio 
ir J. Giedroycio gatvių sankryžoje, o maršalas Georgijus Žukovas sėkmin-
gai susigyvena su LDK kancleriu Leonu Sapiega. Vakarų Baltarusijoje prie 
to sluoksnio sėk mingai prisiderina dar ir lenkiškasis memorialinis pali-
kimas – Gardine kaimynystėje su Tyzenhauzais gyvenantis Leninas rodo 
kelią rašytojai Elizai Ožeškienei80. 

Baltarusija neretai traktuojama kaip Maskvos neokolonijinis projektas, 
aiškiai brėžiantis geopolitinę šalies orientaciją. Kartu su specifine kultūri-
ne padėtimi – hibridinis, kreolinis kalbinis aspektas. Baltarusijos atminties 
modelis gali būti laikomas neosovietiniu, kai sovietinė praeitis įsisavinta 
iš naujo ir pertvarkyta. Vis dėlto pirmieji nepriklausomybės metai ir įvy-
kusios 1991–1994 m. permainos neleido kalbėti apie tiesioginę sovietinio 
pasakojimo restituciją, nes diegtas nuo persitvarkymo metų nacionalinis 
projektas paliko gal ir menkus, tačiau pastebimus pėdsakus81. Tokia situa-

80 Dabartinę Vakarų Baltarusijos simboliką atranda ir Gardino bardas Viktoras Šalkievi-
čius: ...iki siūlo peršlapę, iki paskutinio Ožeškienė, Leninas ir Kupala. Ша лкевіч, В., У 
Гародні дождж, Блюз Вясны: песьні і вершы, Мінск, 2009, p. 25.

81 1991–1994 m. baltarusinimo politika, kuri kartais formaliu savo charakteriu siejama su 
panašiais „belarusizacijos“ procesais, įvykusiais XX a. 3-iajame dešimtmetyje prieška-
rinėje Baltarusijos SSR, kai tuometinė sovietinė inteligentija regėjo baltarusių tautinio 
atgimimo apvainikavimą. Tačiau per 4-ojo dešimtmečio „valymą“ tas procesas buvo 
pakeistas į stiprią kryptingą rusifikaciją. Sušaudyto atgimimo autoriai ilgą laiką buvo 
visiškai užmiršti Baltarusijoje, posovietinio atgimimo laikais, laikotarpiu iki naujos 
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cija aiškiai išskyrė du konkuruojančius istorijos naratyvus nepriklausomo-
je Baltarusijoje ir leido puoselėti du visai skirtingus ir dažnai prieštarau-
jantis atminties modelius. 

Po 1995 m. oficialiosios Baltarusijos atminties politikos kryptis galima 
padalinti į trys etapus: pirmas – BTSR vertybių konservavimas slavofili-
jos ir vakarų rusizmo rėmuose82; po 2002 m., kai integracijos su Rusija 
procesas buvo pristabdytas, pradėta akcentuoti nepriklausomybės idėjas, 
tačiau vis dar sovietiniu formatu, pabrėžiančiu valstybingumą, kuriame 
etniškumo klausimai visai neakcentuojami83. Vėliau, po 2009 m. pradėta 
realizuoti nacionalines idėjas, tačiau labiau akcentuojant stačiatikybę. Šis 
Baltarusijos žingsnis atsigręžus į istoriją buvo realizuotas programose, ku-
rios turėtų žymėti šalies skirtingumą nuo Rusijos: Mogilovo ir Minsko ro-
tušės restauracijos, paminklas Algirdui Vitebske ir įgyvendinamas 2012 m. 
projektas Baltarusijos pilys, pagal kurį turėtų būti atliktas kelių dešimčių 
LDK laikotarpio pilių atstatymas (pvz., Sapiegų rezidencija Ružanuose) 
arba restauravimas84. 

Dar vienas būdingas ir svarbus bruožas regiono šalių istorinei tapatybei 
formavimo procese yra atsigręžimas į 1918–1939 m. periodo istorijografiją. 
Šis procesas ypač pastebimas buvusios SSRS šalyse, Baltarusijoje ir Ukrai-
noje, tai pirmiausia liečia XX a. 4-ojo dešimtmečio sušaudyto atgimimo 
autorių kūrinių, kaip nacionalinės istorijos reprezentacijos, perleidimą, kol 
nebuvo sukurtas naujas istoriografijos ir mokyklinių vadovėlių kanonas. 

baltarusiškos istorijos vizijos ir istoriografijos formavimo, masiškai buvo perleista tar-
pukario istoriografijos ir iš Vakarų, ir Sovietų Baltarusijos.

82 Tik vienas iš pagrindinių vakarų rusizmo ideologų profesorius L. Kryštapovičius 2014 m. 
rudenį. buvo atleistas iš Informacijos-analitikos centro prie Prezidento administracijos, 
tas žingsnis siejamas su Ukrainos įvykiais ir bandymu atsisakyti akivaizdžiai prorusiškų 
ideologų. Па нка вец, З. Адыёзнага заходнерусіста Льва Крыштаповіча прыбралі з 
ІАЦ Адміністрацыі прэзідэнта, http://nn.by/?c=ar&i=136066 

83 Kai kurie tyrinėtojai pažymi, kad etniškumo Baltarusijos politikoje atsisakyta dar iki 
1995 m. referendumo, jau 1994 m. konstitucijoje kalbama apie Baltarusijos Respublikos 
liaudį, kai dar 1990 m. liepos 27 d. deklaracijoje dėl suvereniteto buvo minimas balta-
rusių tautos likimas, kuris priiminėjo atsakomybę už kitų kartu gyvenančių tautų likimą. 
Ша д у рский, В. Г., min. veik., p. 9–24.

84 Беницевич, Н.  Какие замки Беларуси получили право на новую жизнь? http://
news.tut.by/society/281794.html 
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Lietuvoje tam tikslui buvo panaudota Adolfo Šapokos redaguota Lietuvos 
istorija, veikalas – kaip pagrindinis tarpukario Lietuvos istorijos politikos 
įrankis, kuris neabejotinai tapo šios valstybės ir šio laikotarpio dvasios 
simboliu. Būtent tiesioginio poveikio iki mūsų dienų faktorius, leidžia laiky-
ti A. Šapokos istoriją kaip sėkmingiausia istorijos politikos projektą85. Pati 
knyga buvo dukart perleista 1989 m. ir 1990 m. įspūdingiausiais tiražais: 
atitinkamai 100 000 ir 155 000 egzempliorių. Todėl natūralu, kad knygos 
naudojimas simboliu pastebėtinas taip pat ir populiariojoje kultūroje, to 
pavyzdys gali būti scena iš Raimundo Banionio filmo Vaikai iš „Amerikos“ 
viešbučio (1990), kuris yra vienas iš pirmųjų nepriklausomos Lietuvos ki-
nematografijos kūrinių. 

Lenkijos atminties politikos gairės apibrėžiamos Konstitucijos (parašy-
tos to paties storos linijos autoriaus T. Mazowieckio) preambulėje, kurioje 
teigiama, kad Lenkijos tauta, t. y. lenkai dėkingi mūsų protėviams už jų 
darbą, kovą už nepriklausomybę, kainavusią didžiules aukas, už kultūrą, 
pagrįstą krikščioniškuoju Tautos palikimu ir visuotinėmis vertybėmis, tęsda-
mi geriausias Pirmosios ir Antrosios Respublikų tradicijas, įpareigoti ateities 
kartoms perduoti viską, kas vertinga įgyta per daugiau nei tūkstantį metų, 
/…/ prisimindami karčią praeities patirtį, kai pagrindinės žmogaus teisės ir 
laisvės mūsų Tėvynėje buvo pažeidžiamos86. 

Lenkijos Konstitucija, kurios preambulėje, viena vertus, aiškiai matyti 
aukos sindromas, kita vertus, romantinė ir herojinė tautos istorijos vizija, 
buvo priimta tik 1997 m., kai bent išorinė dekomunizacija jau buvo atlikta. 
Galima sakyti, kad tuo metu Lenkijos praeities įvaizdis, bent įamžinimo 
sferoje, jau buvo rekonstruotas ir Lenkijos atminties politika išėjo iš fazės, 
kurią galima būtų vadinti aktyviąja viešosios erdvės dekomunizacija, nes 
daugelio šios erdvės ženklų pavadinimai buvo pakeisti 1990 m. pradžio-

85 Plačiau žr.: A l išauskas ,  V., Šapokos istorija kaip istorijos politikos pavyzdys tarpu-
kario Lietuvoje, Istorinės atminties diskurso prielaidos ir prieštaravimai, Vilnius, 2014, 
p. 96–111.

86 Lietuviškas Lenkijos 1997 m. Konstitucijos teksto vertimas pagal: Va iniutė ,  M. Kons-
titucijos preambulė – raktas konstitucinio reguliavimo sistemai suprasti, Jurisprudenci-
ja, 2012, nr. 3, p. 917.
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je.87 Skaičiuojama, kad laikotarpiu tarp 1989 m. ir 1993 m. buvo pakeista 
apie 30 % visų pavadinimų88. Tas procesas dar tęsiasi, nes kai kur, ypač 
mažesniuose miestuose, vis dar galima rasti pavadinimų, šlovinančių ko-
munistinę praeitį. Tas faktas provokuoja nuolatinę politinę diskusiją, ypač 
intensyvinamą po 2005 m. rinkimų, kurių nugalėtojais tapo teisė ir teisin-
gumas. Viena iš didžiausių problemų vykdant administracinius pokyčius 
susijusi su finansais. Vietos bendruomenės susirūpinusios, kad masinis 
gatvių pavadinimų keitimas gali destruktyviai paveikti biudžetą. Neseniai 
Seime buvo užregistruoti keli Viešosios erdvės dekomunizavimo įstatymų 
projektai. Pirmas 2007 m. Viešosios erdvės dekomunizavimo įstatymas 
buvo įtrauktas į parlamento darbotvarkę prieš Seimo paleidimą89. Kitame 
2012 m. projekte buvo nuostata, kad pavadinimai negali memorializuoti 
žmonių, organizacijų, įvykių ir dienų, simbolizuojančių komunizmą arba 
kitą totalitarinį režimą. Vyriausybės apskaičiavimais, įstatymo įvykdymo 
kaštai gali siekti kelis milijonus zlotų90. 

Atminties politikos aktualizavimas PiS valdymo metais, bet Lecho Ka-
czynskio prezidentavimo laikotarpiu, reiškėsi dideliu istorijos populiari-
nimu, ir tai pastebima įvairiose sferose. 2007 m. gegužės 3 d. nacionalinis 

87 Vieną įdomiausių reiškinių dekomunizacijos procese stebime Vroclave ir turbūt įspū-
dingiausiame architektūros objekte – miesto Šimtmečio arenoje, kuri buvo atidaryta 
vokiečių Breslau (lenk. Wrocław) mieste 1913 m. Prūsijos laimėjimo prieš Napoleoną 
Leipcigo mūšyje šimtmečiui paminėti. 1945 m. pastatas buvo pervadintas į Liaudies halę 
(lenk. Hala Ludowa). Šis pavadinimas buvo naudojamas iki 2006 m., kai pats objektas 
originaliu pavadinimu buvo įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Lemiamas 
argumentas – objektas šiuo originaliu pavadinimu yra daugiau žinomas už Lenkijos 
ribų – vis dar aktualizavo ir provokavo diskusiją: kas geriau, sovietinis ar vokiškas 
paveldas? Bendrame kontekste dar reikėtų paminėti, kad būtent karas prieš Napoleoną 
ir Lepicigo mūšis, kaip jo centrinis objektas, tapo pirmąja moderniosios Vokietijos ma-
siškai minima atminties vieta. Maciejewska, B. Spór o nazwę Hala Stulecia, http://
wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,4214910.html Mazur Z ., Neue Wache – Niemiecka 
pamięć, Przegląd Zachodni, 2011, nr. 1, p. 21–22.

88 Ku la ,  M. Nośniki pamięci historycznej, Warszawa, 2002, p. 127.
89 Daugiau apie 2007 m. projektą: Ochman, E ., min. veik., p. 76–79. Kairieji apžvalginin-

kai į PiS iniciatyvas dėl dekomunizacijos įstatymų žiūrėjo kaip į kerštą už neįvykdytą 
liustraciją. Pvz., Machalica, B. Dekomunizacja pamięci, Przegląd, 2007, nr. 21. http://
www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/dekomunizacja-pamieci 

90 Fer feck i,  W. Rząd za dekomunizacją, http://www.rp.pl/artykul/1054084.html 
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transliuotojas Telewizja Polska S. A. sukūrė naują kanalą, skirtą istorijai – 
TVP Istorija (iš pradžių 8 val. per dieną, o nuo 2007 m. – 14 val., nuo 
2012 m. – 19,5 val.)91. Dėl labai menko žiūrovų skaičiaus nuolat keliami 
klausimai apie kanalo reformas ir pertvarkymą. 

Dar didesnį perversmą galima pastebėti istoriją populiarinančių žurna-
lų rinkoje. Iki XX a. 1-ojo dešimtmečio tokią funkciją atliko tik mėnesinis 
žurnalas Kalba amžiai (lenk. Mówią Wieki), leidžiamas nuo 1958 m. ir kurį 
iki 1990 m. redagavo profesionalių istorikai. Keli populiarūs savaitraščių 
pobūdžio žurnalai turėjo nuolatines istorijai skirtas rubrikas. Po 2006 m. 
ši rinka išaugo iki kelių leidinių. O jau 2013 m. pabaigoje prekybvietėse 
nuolat randame žurnalų, kurių dauguma pasirodė kaip populiarių dien-
raščių ir savaitraščių atskiri leidybiniai projektai92. 

Istorijos populiarinimo stoka jaučiama Lietuvos medijų rinkoje – tele-
vizijos kanaluose ne itin gausu laidų istorijos tematika. Šiuo metu nacio-
nalinis transliuotas LRT siūlo vieną kassavaitinę laidą Istorijos detektyvai, 
kuri rodoma nuo 2013 m. Tuo laikptarpiu, t. y. 2013–2014 m. taip pat buvo 
rodoma laida Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos istorija (iš viso – 16 serijų). 
Prie istorijos populiarinimo programų dar galima priskirti ir kraštotyros 
laidą Mūsų miesteliai, rodomą dar nuo 1989 m. Anksčiau, 1993–2004 m., 
pagrindinių audiovizualių priemonių istorijos mokslui populiarinti buvo 
transliuojamiAlgimanto Galinio režisuoti Būtovės slėpiniai, į kurių kūry-
binę grupę įėjo, kartu tapę ir vedėjais, du profesionalūs istorikai Alfredas 
Bumblauskas ir Edvardas Gudavičius93. Kiek sudėtingesnė situacija istoriją 
populiarinančioje spaudoje. Tik 2012 m. rinkoje pasirodė pirmas numeris 

91 O TVP Historia, http://www.tvp.pl/historia/o-tvp-historia/155816 
92 Istorijos padėjėjas (lenk. Pomocnik Historyczny, leistas nuo 2006 m. iš pradžių kaip sa-

vaitraščio Polityka priedas, dabar kaip ketvirtinis žurnalas), Focus Historia (mėnesinis, 
leidžiamas nuo 2007 m.), Newsweek Historia (mėnesinis, leidžiamas nuo 2011 m.), Ale His-
toria (leidžiamas nuo 2012 m. kaip priedas prie dienraščio Gazeta Wyborcza); Ale Historia 
Extra (atskiras neperiodinis leidinys, leistas nuo 2012 m.), W sieci historii (apibrėžiamas 
kaip pergalingosios istorijos mėnesinis, leidžiamas nuo 2013 m., redaktorius Janas Żarynas), 
Nasza historia (mėnesinis, leidžiamas nuo 2013 m., publikuotas 10 skirtingų regioninių 
versijų kaip priedas prie Polska the Times grupei priklausančių laikraščių).

93 Praėjus dešimčiai metų nuo laidos uždarymo ir dvidešimčiai metų nuo pirmos laidos 
dalis pirmųjų epizodų buvo transkribuoti ir išleisti knygos pavidalu. Žr.: Bumblaus-
kas ,  A., Gudav ičiu,s E. Būtovės slėpiniai, Nuo Netimero iki…, Vilnius, 2014.
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žurnalo Iliustruotoji istorija, tačiau tai licencinis produktas, leidžiamas ke-
liose valstybėse, ir jame vietinė Lietuvos istorija sudaro tik nedidelę žur-
nalo dalį.

Baltarusijoje atskiri istoriniai ciklai televizijoje atsiranda XX a. pirmaja-
me dešimtmetyje, kurio pabaigoje praktiškai kiekvienas kanalas turi savo 
laidą, skirtą istorijai94. Vertos dėmesio LDK laikams skirtas ciklas Alba-
ruthenia, rodomas per kanalą Lad (2011 m. virtęs kanalu Belarus–2). Nuo 
2009 m. buvo sukurtos 36 serijos ir per kanalą ONT nuo 2008 m. leistas 
projektas Atgalinė atskaita (rus. Обратный отсчёт), kuris skirtas pirmiau-
sia naujausiai Baltarusijos istorijai. Jame dominuoja temos, skirtos Antrajam 
pasauliniui karui, retransliuojamas klasikinis sovietinis pasakojimas, tačiau 
tarp jų galime atrasti kelias serijas, skirtas tarpukariui. Visai kitokią pozi-
ciją užėmė kanalas Belsat (brus. Белсат), transluojamas iš Lenkijos95, kurio 
trumpų vizualinių eskizų ciklas Istorija po Vyčio ženklu (brus. Гісторыя пад 
знакам Пагоні) skirtas svarbiausiems LDK ir Baltarusijos istorijos įvykiams 
bei asmenybėms. Pabrėžtina, kad laidą redaguoja ir komentuoja profesiona-
lūs istorikai – Alesis Kraucevičius ir Alesis Biely (Алесь Белы).

Istorijos klausimai natūraliai iškyla taip pat ir kraštotyrai skirtose lai-
dose. Šiame kontekste ypač svarbus atrodo Jurio Žygamonto ir jo autorinė 
kraštotyros laida Diletanto kelionės (brus. Падарожы дылетанта), nuo 
2006 m. transliuojamas Minsko kanalu STV (СТВ – Sostinės televizija), 
o nuo 2012 m. pavadinimu Naujos diletanto kelionės. Laidose pristatoma 
Baltarusijos provincijos istorija, kur kiekviena laida skirta pavienių kaimų 
ir miestelių istorijai. Įdomiausia, kad jo pasakojimas skiriasi nuo oficialaus 
naratyvo: pakankamai pavyzdžių, kai vietoj Didžiojo Tėvynės karo varto-
jama Antrojo pasaulinio karo sąvoka, o Maskvos įvaizdis LDK laikais pri-
statomas ganėtinai neigiamai. Nepaisant to, 2012 m. laidos autoriui buvo 

94 Шаройко, Е. Н. Специфика репрезентации истории на современном белорус-
ском телеэкране, http://repository.buk.by:8080/jspui/bitstream/123456789/817/1/SPECI 
FIKA%20REPREZENTACII%20ISTORII.pdf 

95 Faktiškai tai yra Lenkijos vyriausybės projektas, visiškai priklausantis nuo Lenkijos 
biudžeto ir kontroliuojamas TVP vadovybės. Pats kanalas pradėjo veikti 2007 m. ir 
Baltarusijoje pasiekiamas vien internetu bei per palydovinę sistemą, dėl to jo įtaka pa-
prastam Baltarusijos gyventojui yra ribota.
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įteiktas Baltarusijos Respublikos Kultūros ministerijos ženklas už įnašą į 
Baltarusijos kultūros vystymą96.

Paminėtinas vienas iš oficialių leidinių, kuris sėkmingai prisidėjo prie 
nepriklausomos Baltarusijos istorijos populiarinimo. Tai nuo 1970 m. 
Minske leidžiamas žurnalas Baltarusijos istorijos ir kultūros paminklai 
(brus. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі), 1989 m. pakeitęs pavadini-
mą į Paveldas (brus. Спадчына), tačiau jau nuo 1996 m. žurnalas prarado 
valstybės finansavimą ir iki 2003 m. pasirodydavo su dideliais sunkumais, 
o vėliau buvo leidžiamas nereguliariai, kol pirmojo dešimtmečio pabaigoje 
jo leidyba visiškai nutrūko. Vis dėlto, nepaisant populiarumo tarp įvai-
rių skaitytojų sluoksnių, Paveldas buvo profesionalus mokslinis žurnalas. 
Nepriklausomybės pradžioje, kartu su naujo istorinio pasakojimo kūrimu, 
atsirado dar keli istorijos populiarinimui skirti žurnalai: pradedant nuo 
1993 m. leidžiamu Baltarusiška praeitis (brus. Беларуская мінуўшчына), 
kuris buvo leistas tik iki 1998 m.97, drauge 1993 m. buvo įsteigtas Balta-
rusiškas istorijos žurnalas (brus. Беларускі гістарычны часопіс). Dabar 
labiausiai paplitęs žurnalas Bielaruskaja dumka (brus. Беларуская думка), 
kuris 1991 m. lapkritį pakeitė Baltarusijos komunistą (rus. Коммунист 
Белоруссии), iš pradžių buvo leistas Ekonomikos ministerijos, o 1995 m. 
tapo Prezidento administracijos oficiozu ir virto pagrindiniu Baltarusijos 
valstybinės ideologijos bei istorijos vizijos leidybiniu projektu98.

Nors Ukrainos televizijos rinka pakankamai didelė ir savo mastais 
lengvai gali būti lyginama su Lenkijos rinka, Ukrainos valdžia nesukūrė 
atskiro istorijos kanalo, o istorinių laidų tiek valdiškuose, tiek privačiuose 
kanaluose ne itin gausu. Atminties politikos aktualizavimas V. Juščenkos 
valdymo metais davė rezultatų ir televizijoje, 2008 m. nacionalinis trans-
liuotojas Pirmasis nacionalinis (ukr. Перший національний) sukūrė laidų 

96 Па плаўска я, А. Юры Жыгамонт атрымаў медаль ад Мінкульта праз год пасля 
прысуджэння, http://naviny.by/rubrics/culture/2013/04/17/ic_articles_117_181502/ 

97 Jo pagrindu 1998 m. buvo įsteigtas žurnalas Archyvai ir raštvedyba (brus. Архівы і 
справаводзтва) – Baltarusijos Respublikos Teisingumo ministerijos Archyvų ir raštve-
dybos departamento oficiozas.

98 Paradoksalu, bet, nors žurnalas turi oficialų populiariojo leidinio statusą, Bielaruskaja 
dumka – visuomeninis-politinis ir mokslo populiarinimo žurnalas – Vyriausiosios ates-
tavimo komisijos laikomas ir moksliniu žurnalu. http://beldumka.belta.by/ru/about 
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ciklą Bus daugiau (ukr. Далі буде), kurią vedė Andrijus Ochrimovičius, 
tačiau po valdžios pasikeitimo 2010 m. programa buvo panaikinta, o pats 
autorius perėjo į 5 kanalą, kuriame iki šiol veda savo autorinę programą 
Laiko mašina (ukr. Машина часу)99. Nacionalinis transliuotojas apsiribojo 
neutraliomis kraštotyros programomis, tokiomis kaip Keliauk su Pirmu 
(ukr. Подорожуй Першим). Prie valdžios iniciatyvų dar reikia priskirti 
telekanalą Kultūra kaip vieną iš valstybės kultūros politikos realizavimo 
instrumentų, tarp kurio pagrindinių užduočių yra ukrainiečių tautos kul-
tūrinio paveldo pristatymas100. 

2007–2008 m. kanale Inter pasirodė projektas Didieji ukrainiečiai (ukr. 
Великі українці), sukurtas pagal britų koncepciją (2002 m. BBC projektas 
100 Greatest Britons). Jame žiūrovų balsavimu turėjo būti nustatytas po-
puliariausių asmenybių sąrašas, į kurį pretendavo ir istorinės asmenybės, 
ir šiais laikais veikiantys asmenys101. Projektas sukėlė didelį susidomėjimą 
visuomenėje ir virto dideliu skandalu pačioje pabaigoje, kai per paskutines 
dienas keliais šimtais tūkstančių balsų į pirmąją vietą iš ketvirtosios pakilo 
Jaroslavas Išmintingasis, o iki tol pirmavęs Steponas Bandera nusileido į 
trečiąją vietą. Antrojoje vietoje liko XX a. gydytojas Mykola Amosovas102. 
Apie manipuliacijas balsais prabilo ir vyriausiasis projekto redaktorius, o 
šioje istorijoje slypėjusi esminė detalė buvo ta, kad laidos apie Jaroslavą 
Išmintingąjį rusų kalba vedėjas buvo istorikas ir pub licistas Dmytras Ta-
bačnykas – vienas iš Regionų partijos lyderių, kuris 2010 m. tapo švietimo 
ir mokslo ministru103. Kanalas Mega, priklausantis Inter kompanijai, XX a. 
2-ojo dešimtmečio pradžioje sukūrė laidą Ukraina: užmirštoji istorija (ukr. 
Україна: забута історія), kurios vedėjas – Andrijus Romanidis104. Per ne-

99 http://www.5.ua/projects/Mashyna-chasu-33.html.
100 Редакційна політика, http://cultureua.com/1polit.html
101 Tuometinis Ukrainos prezidentas V. Juščenka užėmė dvidešimtą vietą, penkioliktą – 

boksininkai, o vėliau ir politikais tapę broliai Vitalijus ir Volodymyras Klyčko.
102 Pirmą dešimtuką papildė: 4. Tarasas Ševčenka, 5. Bohdanas Chmelnickis, 6. Valeri-

jus Lobanovskis, 7. Vjačeslavas Čornovilas, 8. Hryhoryi Skorovoda, 9. Lesia Ukrainka, 
10. Ivanas Franko.

103 К іпіа ні,  В. Як вкрали „Великого українця“, http://www.pravda.com.ua/ar tic les / 2008/ 
05/20/3442506/

104 http://megatv.ua/programs/ukrajina-zabuta-istoriya/
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priklausomybės laikotarpį Ukrainoje taip pat nesusiformavo istoriją po-
puliarinančių žurnalų rinka, o istorinė žurnalistika atsirado praktiškai tik 
internetiniuose portaluose105.

Kaip jau buvo minėta, šiuolaikinėje atminties politikoje tarpukario 
laikotarpis užima gan marginalią vietą ir svarba nusileidžia vėlesniems 
laikotarpiams, pirmiausia – tragiškoms Antrojo pasaulinio karo ir so-
vietinėms okupacijoms, kuriose išryškintas dviejų totalitarizmo sistemų 
aukos įvaizdis, taip pat ir pasipriešinimas okupacijoms, turintis pabrėžti 
šlovingas tautos istorijos pusės106. Tarpukario kontroversiškumas aiškinti-
nas keliais aspektais, pirmiausia, kaip tarpukario produktas – etninė tau-
tinė valstybė, – sėkmingai ar ne taip sėkmingai įgyvendintas Lenkijoje ir 
Lietuvoje, ir jų demokratiškumas. Todėl visiškos prieškarinės naratyvinės 
formos negalėjo būti atkurtos po 1989–1990 m. Dar pabrėžtina, kad Lenki-
ja iš daugiatautės valstybės per sovietmetį virto viena iš monoetniškiausių 
valstybių Europoje, o Lietuvoje, statistikos duomenimis, lietuvių nuošim-
tis tautinėje sudėtyje sumažėjo, bet dar reikia turėti galvoje, kad viena iš 
etninių grupių praktiškai išnyko107. Tačiau kai kuriuose fragmentuose tar-
pukario pasakojimas galėjo būti atkurtas, ir pirmiausia – kaip sovietmečio 
priešingybė. Kiek kitaip situacija atrodė Baltarusijoje ir Ukrainoje, kurios 
savo nepriklausomo (nors taip pat sumanyto kaip etniškas) valstybingu-
mo nesukūrė (Ukrainos pavyzdys verčia pasakyti, kad jo neišlaikė), tačiau 
bandymai sukurti sėkmingai konkuravo su sovietinio valstybingumo is-
toriniu pasakojimu. 

Antroji Respublika paliko savo pėdsakus Lenkijos viešosios erdvės 
dekomunizacijos procese. Pirmiausia jos veikėjai įprasminti miestų to-
ponimikoje – gatvės, pavadintos komunistinių veikėjų pavardėmis, buvo 
pervadintos, ir dažnai, kur tik įmanoma, buvo grįžtama prie pavadinimų, 
naudotų prieš karą.108 Elżbieta Hałas, kuri nagrinėjo gatvių pavadinimų 

105 Дорош М., Історичний наук-поп – шанси на виживання, http://osvita.mediasa-
piens.ua/trends/1411978127/istorichniy_naukpop_shansi_na_vizhivannya/ 

106 Išskyrus Baltarusiją, kur okupacijos laikams nuosekliai taikomas sovietinis naratyvas. 
107 Kartu žydiškas paveldas, ypač provincijoje, buvo nuosekliai ištrinamas, nebeliko palai-

kančių priemonių, tik po 1989 m. jį pradedmaa pamažu grąžinti. 
108 Wykaz zmian nazw alei, mostów, osiedli, parków, placów, rond i ulic w Krakowie, http://

kmk.krakow.pl/artykul_nazwy_ulic.html [Žiūrėta 2013 12 27]
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pakeitimus po komunizmo eros, parodė, kad 80 % visų pervardijimų, ku-
rie vyko tarp 1989 m. ir 1998 m., priklauso 1989–1991 m. laikotarpiui, o 
1990 m. buvo atlikta 54 % visų pakeitimų109. Populiariausi gatvės pavadini-
mai: Józef Piłsudski – 118 visoje Lenkijoje, ir Lapkričio 11-osios (lenk. 11-go 
listopada) – 57.110 Pirmajame dešimtuke minėtini pavadinimai Nepriklau-
somybė ir Józef Haller.111 

Gatvių pervardijimas Lietuvoje vyko gana sparčiai ir stichiškai. Proce-
sas prasidėjo dar prieš 1990 m., o po nepriklausomybės atkūrimo jau ne-
beliko sovietinių pavadinimų. Pirmiausia buvo grąžinami istoriniai gatvių 
pavadinimai. Dėl to kilo problemų Kaune, kuris, kaip vienintelis lietuvių 
sukurtas didelis miestas, kartu ir visas moderniosios lietuvybės projektas112, 
turėjo savo toponimikos vardyną, teliko pervardyti gatves naujuose mi-
krorajonuose, o tai užsitęsė iki 1999 m.113 Šiek tiek kitokia situacija buvo 
Klaipėdoje ir Vilniuje. Vilniuje grynai lietuviškojo gatvių vardyno taip ir 
nebuvo įdiegta iki 1940 m., nors dar 1938 m. Kaune buvo piešiami pla-
nai Vilniaus miesto gatves pervardyti įvykus išvadavimui, o pats projektas, 
nors ir ne taip radikaliai, buvo įgyvendintas 1939 m. rudenį114. Klaipėdo-

109 Ha łas ,  E .  Polityka Symboliczna i pamięć zbiorowa. Zmiany nazw ulic po komuniźmie, 
Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji, ed. M. Maroda, Warszawa, 
2004, p. 131.

110 Ha łas ,  E . , min. veik., p. 147.
111 Józefą Hallerį (1873–1960) kaip atminties ir politinės tapatybės subjektą labai įdomu 

palyginti su J. Pilsudskiu. J. Hallerip asmenybė tarpukariu buvo naudojama dešiniųjų 
kaip opozicija J. Pilsudskiui. Tuomet, kai Juozo vardadienis (kovo 19 d.) visoje Lenkijoje 
pasidarė neoficiali valstybės šventė, daugelis šią dieną paminėdavo J. Pilsudskį, dešinieji 
ir endekai, kurie dominavo politiniame gyvenime, ypač vakarietiškose provincijose ir 
Pamaryje, šią dieną paminėdavo J. Hallerį. Pastarajam dar priešAntrąjį pasaulinį karą 
pastatytas paminklas Torūnės mieste, kuris buvo susprogdintas pirmomis vokiečių 
okupacijos dienomis. Taip J. Halleris tapo retu asmeniu, kuris išgyveno ilgiau už savo 
paminklą. Naujas paminklas J. Hallerui buvo pastatytas Torūnėje tik 2012 m.

112 Donsk is ,  L. Be pykčio: vienerių metų minčių žemėlapis, Vilnius, 2006, p. 126.
113 Lu kas ,  D, Kauno gatvių pavadinimai slepia intrigas ir akibrokštus, http://kauno.diena.

lt/dienrastis/kita/kauno-gatviu-pavadinimai-slepia-intrigas-ir-akibrokstus-15397 
114 Nik ženta it is ,  A. Vilnius kaip simbolinė keturių tautų sostinė, Atminties daugias-

luoksniškumas: miestas, regionas, valstybė, p. 223. Plačiau apie Vilniaus miesto gatvių 
pavadinimų kaita žr.: Čapl inskas ,  A. R. Vilniaus gatvės. Istorija. Vardynas. Žemėla-
piai, Vilnius, 2000, p. 8–22.
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je gatvėvardžiai taip pat buvo grąžinami, tačiau, lygint su situacija prieš 
1939 m., tas grąžinimas buvo labai selektyvus, o vardai, nesusiję su lituani-
zuota miesto ir regiono samprata, dažniausiai nebuvo atkuriami115. Reikia 
pabrėžti, kad po Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos miesto toponimika 
buvo tik išversta iš vokiečių kalbos, o pervadintos ir sulietuvintos tik tos 
gatvės, kurios prarado aktualumą116.

Tyrimai rodo117, kad per nepriklausomybės laikotarpį susiformavusiame 
Lietuvos miestų gatvių vardyne aiškiai dominuoja etnolingvistinė koncep-
cija, panašiai kaip literatų, rašytojų ir kalbininkų vardais pavadintos gatvės 
dominuoja tarp kitų profesijų atstovų vardų. Taip pat labai retai gatvėms 
buvo suteikiamos kitų tautų atstovų vardai. Analizuojant istorinių asme-
nybių ir įvykių paminėjimą miesto toponimikoje pirmiausia į akis krinta 
tendencija grįžti prie tradicinio, tarpukariu suformuoto istorijos naratyvo, 
kur susijungia kunigaikščių Lietuvos su tautos Atgimimo epochos vardynu, 
nes tos epochos ryškiai dominuoja118.

Pirmosios Respublikos įvykiai ir asmenybės taip intensyviai nerepre-
zentuojamos, šioje grupėje vienareikšmiai dominuoja Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno gatvės119, akivaizdžiai nusileidžiančios Vasario 16-osios gatvių 
skaičiui. Kitų tarpukario įvykių, valstybės veikėjų, kariškių, prezidentų, 

115 Sa f ronovas ,  V. Praeitis kaip konflikto šaltinis, p. 339.
116 Ten pat, p. 154–155.
117 Čepa it ienė, R. Nacionalinis pasakojimas versus lokalios istorijos, Atminties daugias-

luoksniškumas: miestas, regionas, valstybė, p. 256–262.
118 Šiek tiek skyrėsi Rasos Čepaitienės ir Jaroslavo Volkonovskio tyrimų rezultatai. Pir-

mame variante dominuoja Atgimimo epocha, antrame – kunigaikščių, toks nevieno-
dumas atsiranda dėl metodologinių skirtumų: R. Čepaitienė savo tyrimui panaudojo 
Lietuvos kelių atlasą, o J. Volkonovskis rėmėsi Registrų centro duomenimis, bet ne tik 
kiekybinis faktorius turėjo įtakos rezultatams: autoriai skirtingai klasifikuoja kai kurias 
reikšmingas asmenybes, pvz., R. Čepaitienė J. Basanavičių priskiria tautiniam atgimi-
mui, o J. Volkonovskis traktuoja kaip Nepriklausomybės akto signatarą ir priskiria prie 
1918–1940 laikotarpio asmenybių. Min. veik . , p. 258; Woł konowsk i,  J. Polityka his-
toryczna Litwy w latach 1990–2010. Aspekt polski, Wspólne czy osobne? Miejsca pamięci 
narodów Europy Wschodniej, red. W. Śleszyński, Białystok-Kraków, 2011, p. 124. 

119 Verta pabrėžti, kad Vilniuje gatvės, vedančios oro uosto link, Dariaus ir Girėno pava-
dinimas pakeitė žymių lenkų pilotų Franciško Žvirko ir Stanislavo Viguros pavadini-
mą. Toks semantinis arba lingvistinis artumas nėra naujiena Vilniaus žemėlapyje: pvz., 
1939 m. W. Dąbrowskiego gatvė tapo A. Dambrausko-Jakšto gatve.
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rašytojų, mokslininkų ir dvasininkų vardais pavadintas gatves randame 
vos po kelias visoje Lietuvoje. Aiškiai matyti nenoras įamžinti preziden-
to Antano Smetonos, nes jo gatvių visoje Lietuvoje yra vos 6, dažniausiai 
nereprezentatyvaus charakterio. Ukmergėje, A. Smetonos tėviškėje, taip 
pat randame Gruodžio 17-osios, 1926 m. perversmo gatvę. Taip pat sunku 
atrasti kitų Pirmosios Respublikos prezidentų gatves: Aleksandro Stulgins-
kio – 5 gatvės visoje Lietuvoje, Kazio Griniaus – 7120. Vis dėlto, lyginant 
su nepriklausomybės veikėjais, stebina pernelyg didelis kairiosios krypties 
literatų įamžinimas, nes itin gausu likusių, pvz., Salomėjos Neries, Liudo 
Giros ir Petro Cvirkos gatvių, visoje Lietuvoje jų kelios dešimtys, nors šių 
asmenybių vaidmuo, primetant sovietinę politinę santvarką, yra gan aiš-
kiai negatyviai įvertintas121. Tai rodo, kad panašiai kaip ir Lenkijoje, gatvių 
pervadinimas provincijoje nebuvo toks esminis kaip didmiesčiuose, nes 
mažesniuose miestuose atsiribota nuo radikalesnių žingsnių.

Baltarusijoje persitvarkymo laikotarpiu buvo steigiamos lokalios Topo-
nimikos komisijos, kurios, buvo tikima, naujoje nepriklausomybės realy-
bėje gebėtų įvykdyti miesto gatvių pavadinimų keitimus122. Tačiau Minske 
komisijos veikla apsiribojo istorinių pavadinimų grąžinimu kelioms gat-
vėms ir pagrindinės miesto arterijos pervadinimu iš Lenino į Pranciškaus 
Skorynos prospektą; centrinė aikštė buvo pervadinta iš Lenino į Nepriklau-
somybės123. Tolesni pakeitimai dažniausiai turėjo administracinį charakte-
rį124. Kita vertus, Minskas nuo 1990 m. sparčiai vystėsi, ir naujoms gatvėms 
suteikiami pavadinimai reprezentuoja jau naują baltarusišką pasakojimą, 

120 Registrų centro duomenys, http://www.registrucentras.lt 
121 Aišku, šias asmenybes galima priskirti sovietiniam periodui (taip daro J. Volkonovskis), 

tačiau aktyviausias jų kūrybos laikotarpis – būtent tarpukaris. Čepa it ienė, R . Nacio-
nalinis pasakojimas versus lokalios istorijos, p. 259.

122 Сацукевіч , І.  Назвы вуліц і плошчаў Менску як гісторыка-культурная спадчына, 
Arche, 2010, nr. 3, p. 333.

123 Stebėtina, kad metro stotelė, esanti po centrine aikšte, iki šiol vadinama Lenino aikšte“. 
Nors miesto valdžia nuolatos gauna pasiūlymų pavadinimą keisti jau vien dėl to, kad 
tai klaidinantis pavadinimas, nekalbant apie ideologinius dalykus. Dar verta pažymėti, 
kad pačiuose vagonuose 1992–2003 m. ši stotelė pranešant buvo įvardijama kaip Nepri-
klausomybės aikštė, nors oficialus pervardijimas niekada neįvyko.

124 Ластоўск і,  А.,  Ка за кевіч, А., Ба лачка йце, Р. Памяць пра Другую сусветную 
вайну ў гарадскім ландшафтце Усходняй Еўропы, Arche, 2010, nr. 3, p. 266.
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kuriame taip pat persipina įvairios nacionalinės istorijos vizijos: nuo LDK 
asmenybių (pvz., kancleris Leonas Sapieha), Baltarusijoje gimusių meni-
ninkų (Napoleonas Orda ir Ferdinandas Rušycas) iki politinių veikėjų 
(Minske gimęs Jerzis Giedroycas). Tačiau baltarusių tautinio atgimimo vei-
kėjams vietos vis dar neatsirado, neįskaitant kairiosios krypties veikėjų, 
kurie buvo toleruojami ir sovietmečiu.

Gardine Toponimikos komisija pasireiškė dideliu aktyvumu 1992–
1993 m., kai vietoj partinių veikėjų jos narais tapo daug žymių mokslinin-
kų, kurie tais laikais dirbo Gardino universitete125. Buvo sukurtas topo-
nimikos persitvarkymo planas, aiškiai numatytos priemonės gatvėvardžių 
desovietizacijai įvykdyti. Komisija pirmiausiai pasiūlė grąžinti kelis isto-
rinius pavadinimus centrinėje miesto dalyje. Istoriniais buvo traktuoja-
mi pavadinimai iš įvairių laikotarpių, tačiau daugiausia buvo restauruoti 
ikisovietiniai pavadinimai, naudojami tarpukariu. Sėkmingai baigus pir-
muosius darbus komisija pristatė tolimesnius planus, kuriuos užprotestavo 
veteranai, todėl vietoj masinės desovietizacijos buvo pakeisti vos keli gat-
vės pavadinimai iki 1994 m.. Kone anekdotiškai (ypač Lenkijoje) atrodo 
Baltarusijos lenkų sąjungos būstinės Gardine adresas – F. Dzieržinskio ir 
Rugsėjo 17 d. sankryža.

Gatvių pervardijimo procesas Ukrainoje reiškėsi pačiais didžiausiais re-
gioniniais skirtumais – nuo visiško miesto erdvės pervardijimo vakaruose 
(ypač Lvovo srityje), kurį galima lyginti su atitinkamais procesais Lenkijoje 
ir Lietuvoje126 (netgi kur kas radikalesnių), iki absoliutaus sovietinių pa-
vadinimų išsaugojimo rytuose, ypač dviejose srityse: Donecko ir Luhans-
ko. Tokioje situacijoje stebina atsargus permainų įgyvendinimas sostinėje, 
kur iš tikrųjų stengiamasi laikytis apie vidurį, nes Kijeve buvo pakeista tik 
4,5 % gatvių pavadinimų (64 iš 1413)127. Sostinė yra kone pavyzdys visam 
centriniam Ukrainos regionui, kur permainos buvo vykdomos nenuose-
kliai ir gan chaotiškai arba apskritai nebuvo vykdomos. Kita vertus, rei-

125 Са япін, В. Гісторыя вуліц Гродна ў XX стагоддзі, Гарадзенскі гадавік, 2013, nr. 2, 
p. 76.

126 Panašiai kaip antikomunizmas Lenkijoje ištrynė netgi XIX a. socialistus revoliucionie-
rius, taip antirusicizmas Lvove išnaikino A. Puškino bei M. Lermontovo gatves.

127 Ластоўск і,  А., Ка за кевіч, А., Ба лачка йце Р., min. veik., p. 281
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kia pripažinti, kad Kijevo sovietizacija, lyginant su Minsku, nebuvo tokia 
stipri. Stebėtinai aktyvus gatvių pervardijimo procesas vyko Odesoje, kur 
buvo atkurti ne tik ikirevoliuciniai istorinio centro pavadinimai, bet atsi-
rado ir tautinių ukrainietiškų elementų, pvz., gatvė UPA vadui Romanui 
Šuchevičiui128.

Grįžtant prie Lvovo atvejo dera priminti, kad tyrinėtojai pabrėžia, jog 
šiame mieste pervadijimai buvo įgyvendinti nuosekliausiai, paremti specia-
liai tam tikslui sudarytos miesto komisijos darbais. Lvove, kur sovietme-
čiu pakeisti net 85 % gatvių pavadinimų, buvo nuspręsta grįžti vien prie 
ideologiškai neutralių pavadinimų, kiti vardai turėjo turėti aiškus ryšius 
su ukrainiečių nacionaline idėja, o kitataučių asmenų vardai suteikti tik 
nustačius ryšius su pačiu miestu129. Taigi miesto vardynas nuo tarpukario 
ryškiai pasikeitė, tačiau dėl kai kurių veikėjų įamžinimo kovos tęsėsi ilgus 
metus, pvz., gatvė S. Banderai įamžinti atsirado tik vykstant paskutinei 
pervadinimo bangai, bet, kaip teigia Jaroslavas Hrycakas, tai sąlygojo vien 
nacionalistų noras S. Banderai priskirti vieną iš pagrindinių gatvių, sveiki-
nančių visus, atvykstančius į miestą, ir to galiausiai buvo pasiekta130.

Verta paminėti, kad viešosios erdvės dekomunizacija – viena iš pagrin-
dinių problemų, aptarinėjamų visoje Ukrainoje po 2013–2014 m., ir viena 
esminių atnaujinto Ukrainos Tautos atminties instituto veiklos krypčių. 
Aktyvus pasiryžimas permainoms primena situaciją pirmaisiais Lenkijos 
ir Lietuvos nepriklausomybės metais ir transformacijos laikotarpio teisin-
gumą, tačiau opozicijos vertinamas priešingai. Pirmiausia ištraukiamas ar-
gumentas, kad tokios gilios permainos neįgyvendinamos, kol šalis prak-
tiškai atsidūrusi karo padėtyje. Tačiau yra ir pavyzdžių, kai vietos valdžia 
labai rimtai pasiryžo įvykdyti permainas, ir avangardas priklauso šiaurės 
Ukrainos apskrities miestui Černichovui, kur kryptingai buvo demontuoti 

128 Plačiau žr.: R ichardson T. Kaleidoscopic Odessa: History and Place in Contemporary 
Ukraine, Toronto, 2008.

129 Plačiau apie šiuolaikinio Lvovo gatvių pavadinimų struktūros raidą: Hr y tsa k, Y., 
Susa k, V. Constructing a National City The Case of L’viv, Composing Urban History 
and the Constitution of Civic Identities, red. J. J. Czaplicka, B. A. Ruble, L. Crabtree, 
Washington-Baltimore, 2003, p. 140–164.

130 Ten pat, p. 155.
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sovietiniai paminklai ir kartu su Tautos atminties institutu buvo sudaryta 
metodinė priemonė Kaip pervadinti gatvę“131. 

Lenkijos parlamentas, vadinamasis Kontraktinis seimas, išrinktas 
1989 m. birželio 4 d., buvo vienas pirmųjų Europoje, kuris 1989 m. rug-
pjūčio 23 d. savo rezoliucijoje oficialiai pasmerkė Molotovo–Ribbentropo 
paktą, simbolinę tarpukario pabaigą kaip gėdingą Lenkijos autonomijos 
išniekinimą132. Tuo pačiu laiku, per pakto pasirašymo penkiasdešimtmetį, 
trijose Baltijos valstybėse buvo organizuotas Baltijos kelias – renginys, tu-
rintis kone ypatingiausią vertę šiuolaikinėje lietuvių, latvių ir estų kolek-
tyvinėje atmintyje133. 

Istorinio valstybės pavadinimo restitucija (arba žodžio liaudies ištryni-
mas iš pavadinimo) įvyko 1989 m. gruodžio 29 d. Nuo tada žurnalistikoje 
ir istoriografijoje valstybė vadinama Trečioji Lenkijos Respublika – kaip 
Antrosios Respublikos tęsinys, užmegsiantis naują nepriklausomą naraty-
vą, tačiau neįteisintą kaip juridinė kategorija. Kita vertus, šią formuluotę 
galima rasti viename teisės akte, jau minėtos 1997 m. Lenkijos Konstitu-
cijos preambulėje, parašytoje pirmojo pokomunistinės Lenkijos premjero. 
Joje randame tiesioginį valstybingumo tradicijos paminėjimą: mes, Len-
kijos Tauta – visi Respublikos piliečiai, /.../ tęsdami geriausias Pirmosios ir 
Antrosios Respublikų tradicijas134. Ši nuoroda liudija ne tik teisinį ir ideolo-
ginį valstybės tęstinumą, jos paminėjimas aukščiausiame teisės akte reiš-
kia svarbią vietą tautos atmintyje. Panašios kategorijos nedažnai randamos 
regiono šalių aukščiausiuose teisės aktuose. Vidurio Rytų Europos regione 

131 Як перейменувати вулицю. Правові засади перейменування вулиць, провулків, про-
спектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на тери-
торії населених пунктів: Методичний збірник, Упоряд.: С. В. Бутко, Н. М. Мужи-
кова, Київ-Чернігів, 2014.

132 Cl ines ,  F.  X . Poland condemns nazi-soviet pact. http://www.nytimes.com/1989/08/24/
world/poland-condemns-nazi-soviet-pact.html 

133 Pagaliau simbolinė tarpukario pabaigos data 2008 m. Europos Parlamente buvo pa-
skelbta Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti. Iki ES plėtros į rytus 
holokaustas ir nacizmo aukos funkcionavo kaip negatyvus Europos integracijos atspa-
ros taškas, o po 2004 m. aktyviausiai komunizmo prilyginimo nacizmui klausimą kėlė 
Lenkija ir Baltijos šalys.

134 Citata pagal: Va iniutė ,  M., min. veik., p. 917.
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tokią nuostatą randame tik Estijos135 ir Čekijos136 Konstitucijose. Lietuvos 
Konstitucijos preambulėje teigiama, kad jos teisinius pamatus grindusi Lie-
tuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis“137, o Baltarusijos ir 
Ukrainos Konstitucijos mini amžinas valstybingumo raidos tradicijas138.

Žodžiai tarybų socialistinė buvo išbraukti iš visų SSRS priklausančių 
respublikų pavadinimų. Lietuva 1990 m. kovo 11 d. Aktu atstatanti nepri-
klausomybę grįžo prie Respublikos pavadinimo, kartu pabrėžiant ir vals-
tybingumo tradicijas, ir valdymo formą. 1991 m. rugsėjo 19 d. Aukščiausio-
sios Tarybos sesijoje po ilgų diskusijų ir net balsavimo tvarkos pakeitimų 
Baltarusijos SSRS buvo pervadinta į Baltarusijos Respubliką. Kiek kitokia 
buvo situacija Ukrainoje, kurioje, nepaisant respublikinio šalies valdymo 
modelio, žodis respublika oficialiame pavadinime neegzistuoja.

Kartų su šalių pavadinimais nepriklausomybę atgaunančios šalys turė-
jo apsispręsti dėl valstybės simbolikos. Lenkijoje ir Lietuvoje buvo grįžta 
prie egzistavusios simbolikos iki 1939–1940 m. su tam tikrais kosmetiniais 
pasikeitimais. Lenkijos Liaudies Respublikos (LLR) simbolika tik truputį 
skyrėsi nuo prieškarinės, himnas paliktas tas pats, vėliava liko baltos–rau-
donos spalvų, tik valstybiname herbe esantis baltasis erelis prarado karūna 
ir truputį pakeitė savo formą. 1989 m. ereliui LLR herbe uždėta atgal karū-
na, o kai kurios nežymios heraldinės pataisos buvo įgyvendintos 1990 m. 
pavasarį. Kiek kitaip situacija atrodė Lietuvoje, kur sovietmečiu funkcio-
navo visai kitokia atributika. Dalis valstybės simbolių buvo grąžinta dar 
anksčiau, vėliava ir himnas – 1988 m., o 1990 m. kovo 11 d. iškart buvo 

135 /.../valstybę, sukurtą neprarandama Estijos tautos apsisprendimo teise ir paskelbtą 1918 m. 
vasario 24 dieną, pagrįstą laisvės, teisingumo ir teisės principais, cit.pagal: Va iniutė , M., 
min. veik., p. 916.

136 Su sąlyga, kad Čekoslovakijos valstybę laikome tarpukario produktu. (Mes, Čekijos Res-
publikos gyventojai Čekuose, Moravijoje ir Silezijoje, Nepriklausomos Čekijos valstybės 
atkūrimo metu, ištikimi visoms geroms senovės Čekijos Karalystės valstybingumo ir Če-
koslovakijos valstybingumo tradicijoms), cit. pagal: Vainiutė M., p. 916–917.

137 Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume, http://www3.lrs.
lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm 

138 Plg. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь (са змяненнямi i дапаўненнямі, прынятымi 
на рэспубліканскiх рэферэндумах 24 лістапада 1996 г. i 17 кастрычніка 2004 г.), 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2111) Конституція України. Закон від 28.06.1996 
із змінами, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 
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priimtas įstatymas, grąžinantis pirmosios Respublikos simboliką, t. y. her-
bą – Vytį, kuris 1991 m. rugsėjo 4 d. buvo šiek tiek patikslintas atstatant 
istorinės spalvas.

Nepriklausoma Baltarusija ir Ukraina perėmė po Pirmojo pasaulinio 
karo egzistuojančių Liaudies Respublikų simboliką. Baltarusijoje kartu su 
suvereniteto paskelbimo deklaracija 1990 m. buvo priimta baltos–raudo-
nos–baltos spalvų vėliava, įprasta naudoti baltarusių nacionaliniam judė-
jime dar nuo 1917 m., kartu valstybės herbu tapo Vytis, o abu simboliai 
buvo oficialiai patvirtinti sykiu su šalies pervadinimu139. Verta pažymėti, 
kad diskusijos apie šalies himną tęsėsi iki 2002 m., kai buvo patvirtintas 
senas sovietinis himnas su pakeistais žodžiais, šitaip sugrįžtant prie so-
vietinės šalies simbolikos, nes herbas ir vėliava buvo pakeisti dar 1995 m. 
referendumu140. O Ukrainoje naujos simbolikos oficialus pripažinimas 
vyko ilgiausiai, nes tik po Maskvos pučo 1991 m. rugpjūtį ir po labai ilgų 
svarstymų buvo patvirtinta mėlynos–geltonos spalvų vėliava, o himnas ir 
trišakio (тризуб) herbas – tik 1992 m. Šie simboliai turėjo labai stiprią 
tradiciją, buvo naudojami dar nuo XIX a. vidurio, o po 1917 m. Ukrainos 
Liaudies Respublikos (ULR) paskelbimo gan greitai buvo priimti ir įsitvir-
tino kaip valstybiniai simboliai, pratęsdami ilgą šios simbolikos tradiciją. 
Baltarusijoje prieš BLR simboliką priešiškai buvo nusiteikę komunistai, jie 
šią simboliką laikė fašistine, nes ją naudojo baltarusiškos organizacijos per 
vokiečių okupaciją Antrojo pasaulinio karo metais. 

Kitas reikšmingas atminties politikos faktorius – nacionalinių švenčių 
minėjimai141. Lenkijoje pirmiausia buvo sugrąžintos dvi valstybinės šventės, 

139 Taigi ir Baltarusijos, ir Lietuvos Vyčių projektai buvo patvirtinti nedideliu laiko skir-
tumu. Tiesa, baltarusiška heraldikos komisija buvo sukurta jau patvirtinus naują lie-
tuviško vyčio projektą, todėl abiejuose projektuose buvo gana ryškių skirtumų, pir-
miausia aiškiai skyrėsi spalvos, žirgo poziciją, šarvu ir kryžiaus ant skydo formos. Žr.: 
С е л я з н ё в а, А. „Пагоня“ становіцца дзяржаўным гербам Беларусі, http://90s.by/
years/1991/pahonya.html 

140 Kur kas gilesnių referendumo pasekmių turėjo antras referendumo klausimas, sutei-
kiantis rusų kalbai valstybinės kalbos statusą, o Ukrainoje ukrainiečių kalba valstybi-
niu lygmeniu turi vienintelės valstybinės kalbos statusą. 

141 Grąžintų ir Trečiosios Respublikos pradžioje nustatytų valstybinių švenčių sąrašą papil-
dė dar trys dienos: Nacionalinė Prakeiktų kareivų atminimo diena (kovo 1 d., 2011 m., 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych“), Nacionalinė Varšuvos sukilimo 



282 Tomasz Błaszczak

minėtos dar Antrosios Respublikos laikotarpiu ir panaikintos LLR laikais: 
Gegužės 3-iosios Konstitucijos diena (1791 m. pirmajai rašytinei Konstituci-
jai paminėti)142 – grąžinta Seimo 1990 m. balandžio 6 d.143, ir lapkričio 11 d. 
Nepriklausomybės diena (grąžinta dar LLR parlamento 1989 m. vasario 
15 d.)144. Nuo 1992 m., lygiagrečiai su viena iš didžiausių katalikų bažnyčios 
švenčių – Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmėmis – 
rugpjūčio 15 d. švenčiama Lenkijos kariuomenės diena, kaip 1920 m. Var-
šuvos mūšio metinių paminėjimas145. Šis faktas taip pat gali būti laikomas 
vienos iš tarpukario tradicijų susigrąžinimu, nes ta diena nuo 1923 m. iki 
1939 m. buvo švenčiama kaip Kareivio diena. Pergalė prieš bolševikus, kar-
tais vadinama stebuklu prie Vyslos, labai svarbi ir reikšminga atminties 
figūra. Mūšis, kurį britų diplomatas Edgaras Vincentas D’Abernonas pa-
vadino aštuonioliktuoju iš sprendžiamųjų mūšių pasaulio istorijoje146, buvo 

atminties diena (rugpjūčio 1 d., 2009 m., Narodowy Dzień Pamięci Powstania Wars-
zawskiego), Solidarumo ir Laisvės diena (rugpjūčio 31 d., 2005 m., Dzień Solidarności i 
Wolności). Tačiau šios šventės neturi laisvos dienos statuso. Jų atsiradimas siejamas su 
atminties politikos ofenzyva po 2005 m. Naujausias pokytis šventinių dienų kalendoriu-
je buvo 2015 m. Pergales dienos (su nauju pavadinimų, t. y. pridėtu žodžiu Nacionalinė) 
Narodowy Dzień Zwycięstwa perkėlimas iš gegužės 9 d. į gegužės 8 d.

142 Valstybinė šventė Gegužės 3-ioji atsirado kaip pirmoji nepriklausomos Lenkijos vals-
tybės šventė nuo 1919 m. balandžio 29 d.: Ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 r. o święcie 
narodowem trzeciego maja. Dziennik Praw Państwa Polskiego (Dz. Pr. P. P.), 1919, nr. 38, 
poz. 281.

143 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przywróceniu Święta Narodowego Trzeciego Maja. 
Dziennik Ustaw (Dz. U.), 1990, nr. 28, poz. 160.

144 Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości. 
Dz. U., 1989, nr. 6, poz. 34. Nepriklausomybės dienos minėjimas būtent lapkričio 11 d. 
(1918 m. J. Pilsudskiui Varšuvoje buvo perduotos kariuomenės vado pareigybės grįžus iš 
vokiečių kalėjimo Magdeburgo tvirtovėje) neturėjo ilgų tradicijų Antrosios Respublikos 
laikotarpiu, iš pradžių ši diena buvo minima tik kariuomenėje, vėliau – tarp valstybės 
tarnautojų, ir tik 1937 m. suteiktas nacionalinės šventės statusas. Šiuo metu nepriklau-
somybės atgavimo diena vienareikšmiai laikoma pačia svarbiausia valstybine švente. 
Kw iat kowsk i,  P.  T. Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, 
Warszawa, 2008, p. 284–285.

145 Ustawa z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego, Dz. U., 1992, 
nr. 60, poz. 303.

146 Žr.: D’Abernon, E . V. Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata pod Warszawą 
1920 r., Warszawa, 1990. Originalas anglų kalbą pasirodė dar 1920 m., pirmasis lenkiš-
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pernelyg mitologizuotas memorialiniuose naratyvuose, konstruojamas 
kaip istorinė pergalė prieš bolševikų ordas ir Antikristo kareivius. Varšuvos 
mūšiui suteiktas Lenkijos istorinis vaidmuo, jis funkcionuoja kaip Vakarų 
(krikščioniškosios) civilizacijos gynėjas nuo barbarų147. Pats mušis, kaip ir 
susijusios su juo atmintinos vietos, pvz., Radzymino ir Osovo sovietmečiu, 
buvo marginalizuojamas148.

Dar 10-ojo dešimtmečio, ir ypač transformacijos, pradžioje aptinkame 
prieškarinės Lenkijos romantizuotą versiją, idealizuojančią viską, kas buvo 
prieš komunizmą, visos vertybės sunaikintos Antrojo pasaulinio karo ir 
Liaudies Respublikos metu149. Nepaisant šito, kritiškoji prieiga buvo ku-
riama Liaudies Respublikos laikais ir tarnavo jos ideologijai, o tarpukario 
Lenkija buvo vaizduojama kaip neišsivysčiusi valstybė su menka ekono-
mika, valdoma reakcinės buržuazijos. Aišku, įvaizdis kinta ir pačios Liau-
dies Respublikos laikotarpiu nuo labai šiurkštaus visapusiško neigimo po 
1945 m., kuris šiek tiek buvo sušvelnintas įvykus 1956 m. permainoms150. 
Pokarinė Lenkija, kaip ir Antroji Respublika, buvo nepriklausoma valstybė, 
ir jos tradicijų negalėjo ištrinti iš gyventojų kolektyvinės, komunikacinės 
atminties, todėl buvo neutralizuojamas pats vaizdinys. Kaip opozicijos ko-
munistiniam režimui rezultatas viešasis Antrosios Respublikos įvaizdžio 
priėmimas buvo kiek kitoks nei oficialus. Vien dėl to, kad tai buvo laisvoji 
lenkų šalis – Antroji Respublika buvo šlovinama, kaip Liaudies Respubli-
kos antitezė151. 

kas leidinys – 1932 m. Savo darbe autorius išplėtojo lemiamų mūšių pasaulio istorijoje 
sąrašą, sudarytą Edwardo Shepherdo Creasy’o 1851 m.

147 Ochman, E ., min. veik., p. 28.
148 Radzyminas, kaip viena iš pagrindinių 1920 m. karo mūšio vietų, po 1945 m., greta 

įprasto miestovaizdžio persitvarkymo, buvo papildomai nubaustas valdžia, miestą ap-
lenkė investicijos ir 1952 m. jis prarado pavieto centro statusą. Ku la ,  M., min. veik., 
p. 214.

149 Maciorowsk i M., Chcieliście Polski no to ją macie, Ale Historia Extra, 2013, nr. 3, 
p. 3.

150 Ma lczewska-Pawelec ,  D., Pawelec ,  T. Rewolucja w pamięci historycznej. Porów-
nawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stali-
nowskich, Kraków-Katowice, 2011, p. 253–274.

151 Habielsk i ,  R , Przeszłość w sferze publiczne i życiu kulturalnym 1989–2005 (Obszary 
zainteresowań,interpretacje, nośniki), Historycy i politycy. Polityka pamięci w III RP, 
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Tokią situaciją komplikavo diskusijos apie Antrosios Respublikos pali-
kimo įvertinimą laikotarpiu po 1989 m.152 Pirmiausia šis palikimas buvo 
perkeltas, turint galvoje šalies teritoriją. Jogailaičių Lenkijos vaizdinys buvo 
įsišaknijęs Rytuose ir įgijęs istorinį-politinį šalies vaidmenį Rytų Europoje, 
tačiau buvo sunkiai įgyvendinamas monoetninėje Lenkijoje, kurios terito-
rija labiau įsitvirtinusi Piastų Lenkijoje, tarp Odros, Vyslos ir Bugo upių. 
Piastų ir Jogailaičių Lenkijos vizijos gali apibrėžti tokią lenkų politikos 
būseną, kurią publicistas J. Giedroycas apibūdino dviejų karstų šešėliu – 
turėdamas mintyje Józefą Piłsudskį ir Romaną Dmowskį153. Jie abu buvo 
ir 1918 m. Lenkijos nepriklausomybės architektai, ir daugelio jos politinio 
gyvenimo patologijų šaltiniai. Dvi skirtingos vizijos, du skirtingi politi-
niai standartai, kurie buvo įgyvendinami vienu metu. Ši sandūra, kaip ir 
dviejų Lenkijų modelis, egzistuoja ir moderniajame viešajame diskurse, ir 
istorio grafijoje, kur randame tam tikras grupes, kurios užsiima J. Pilsuds-
kio stovyklos tyrinėjimais – viena vertus, o kita vertus – R. Dmowskio 
stovykla. Deja, nerandame platformos, kur minėtos dvi stovyklos rastų 
sąlygas bendroms diskusijoms.

Antrosios Respublikos palikimo analizės stoka nereiškia atminties sto-
kos, atvirkščiai, šio laikotarpio įvykiai buvo dažnai naudojami kaip at-
minties figūros įvairiose atminties sferose. Trečioji Respublika tiesiogiai 
susijungė su Antrąja, kai pirmasis demokratiškai išrinktas prezidentas 
L. Wałęsa, iškart po 1990 m. gruodžio 22 d. priesaikos, perėmė iš pasku-
tinio egzilinio prezidento Ryszardo Kaczorowskio Antrosios Respublikos 
prezidento regalijas. Tai neabejotinai sustiprino patį valstybingumą ir vals-
tybinių tradicijų atgimimą.

Panašus procesas vyko ir Ukrainoje, ten bandymas įtraukti disidentus 
ir emigrantus į šalies politinį gyvenimą, kuriame vis dar dominavo so-
vietinio aparato atstovai, sąlygojo ir nepriklausomybės įteisinimo paieškas. 

p. 90.
152 Wóycick i K., Jaka pamięć o Drugiej RP jest nam dziś potrzebna? Skutki uboczne amne-

zji, https://kazwoy.wordpress.com/2012/05/31/jaka-pamiec-o-drugiej-rp-jest-nam-dzis-
potrzebna/ 

153 Mencwel, A. Dwie trumny wiecznie żywe, http://www.teologiapolityczna.pl/dwie-trum-
ny-wiecznie-zywe-prof-andrzej-mencwel/#p,4 
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1992 m. rugpjūčio 22 d. Ukrainos Aukščiausiosios Tarybos iškilmingame 
posėdyje Ukrainos Liaudies Respublikos prezidentas egzilyje Mykola Pla-
viukas perdavė savo įgaliojimus ir šalies regalijas pirmajam Ukrainos pre-
zidentui Leonidui Kravčiukui ir kartu su ULR Tarybos nariais deklaravo 
nepriklausomą Ukrainą kaip ULR teisinę paveldėtoją. Tuo metu Baltaru-
sijos Liaudies Respublikos egzilinė vadovybė susilaikė dėl savo įgaliojimų 
perdavimo nepriklausomos Baltarusijos vyriausybei, nors turėjo puikią 
progą žengti tokį simbolinį žingsnį 1993 m., kai Minske buvo organizuotos 
iškilmės BLR 75-mečiui paminėti154. Dėl šio klausimo 10-ojo dešimtmečio 
pradžioje vyko derybos, tačiau BLR atstovai laukė pirmųjų laisvų rinkimų 
Baltarusijoje, o 1994 m. Konstituciją priėmė dar BSSR laikais rinktas par-
lamentas. Tokiomis aplinkybėmis BLR veikla, nors ir simbolinė, nebuvo 
nutraukta, ir Taryba, paskelbusi 1918 m. kovo 25 d. nepriklausomybę, vei-
kia iki šiol.

Būtent kovo 25-oji buvo švenčiama kaip Laisvės diena (brus. Дзень 
Волі) ir išeivijoje, ir persitvarkymo laikotarpiu, o pirmaisiais nepriklau-
somybės metais tapo pagrindine atminties data. Nors kovo 25-oji niekada 
nepasidarė oficialiąja valstybine švente, su šia diena susiję ritualai buvo ir 
yra labai svarbūs baltarusiškame nacionaliniame diskurse, o pirmaisiais 
A. Lukašenkos valdymo metais tądien buvo organizuotos didžiausios eise-
nos. Po 1995 m. ji – viena iš nedaugelio opoziciją jungiančių atminties vietų 
ir, šalia Vėlinių155 bei Černobylio katastrofos metinių (balandžio 26 d.), yra 
pagrindinė opozicinių masinių akcijų diena.

Černobylio katastrofos atminimo diena yra vienintelė sutampanti 
figūra oficialiųjų ir opozicinių švenčių sąraše. Naujasis nacionalinių 
švenčių kalendorius Baltarusijoje buvo pradėtas kurti 1991 m. pabai-
goje, bet faktiškai tai buvo hibridinis sovietinis ir krikščioniškasis 
kalendorius, kuriame pagrindinės sovietinės šventės (išskyrus Spalio 

154 Visų aktyviausias derybose su išeiviais ir tuometiniu BLR Tarybos pirmininku Jazepu Sa-
žyču bei kitais atstovais buvo užsienio reikalų ministras Petras Kraučanka (1990–1991 m. 
ėjo BTSR, o 1991–1994 m. Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministro pareigas). 
Навошта нам Рада БНР: інтэрвію з членам Рады, http://nn.by/?c=ar&i=52788 

155 Nuo 1988 m. Vėlinių dieną organizuojami atminties maršai iš Minsko centro į Kurapa-
tus sovietinio režimo aukoms paminėti.
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revoliucijos dieną) buvo papildytos pagrindinėmis krikščioniškomis 
šventėmis (ir katalikų, ir stačiatikių). Nepriklausomybės diena pradė-
ta švęsti liepos 27 d., minint Deklaracijos dėl valstybinio Baltarusijos 
suvereniteto priėmimą 1990 m., tačiau jau 1996 m. organizuotame re-
ferendume buvo iškeltas klausimas dėl šventės perkėlimo į liepos 3 d., 
kai 1944 m. iš nacistinių grobikų buvo išvaduotas (faktiškai visiškai nu-
griautas) Minskas156. Dar anksčiau, 1995 m. į kalendorių grįžo Spalio 
revoliucijos dienos minėjimai. Pagaliau švenčių sąrašas centriniu lygiu 
buvo sudarytas 1998 m. kovo 28 d. prezidento įsakymu, kuris šventės 
skirsto į šias kategorijas: valstybinės, respublikinės (visos pagrindinės 
sovietinės šventės, išskyrus Pergalės dieną, kuri laikoma valstybine) ir 
religinės157. Sąrašą papildė daug profesinių švenčių ir minėtinų dienų, 
jos pažymėtos šiame įsakyme po apibrėžtos nedarbo dienos158.

Ukrainoje nacionalinių ir valstybinių švenčių sąrašas buvo sudarinė-
jamas pagal panašią schemą kaip ir Baltarusijoje, pagrindinės sovietinės 
šventės – Pergalės diena, Moterų diena ir darbininkų diena – buvo išsau-
gotos, o sąrašą papildė Rytų krikščionių šventės, taigi visas Ukrainos pa-
grindinės religinės bendrijas naudoja Julijaus kalendorių. Be to, pradėta 
švęsti naujas, su nepriklausoma Ukraina susijusias šventes: 1992 m. šven-
čiama Nepriklausomybės diena rugpjūčio 24-ąją ir nuo 1996 m. – Konsti-
tucijos diena birželio 28-ąją.159

156 Šalia šio gan simbolinio klausimo Baltarusijos piliečiai turėjo išreikšti nuomonę dėl 
svarbesnių klausimų, t. y. prezidento valdžios sustiprinimo, laisvo žemės pardavimo ir 
mirties bausmės panaikinimo. Pastarosioms dviem idėjoms nebuvo pritarta.

157 Į valstybinių švenčių sąrašą, be Pergalės ir Nepriklausomybės dienų įėjo: Konstitucijos 
diena (kovo 15 d.), Rusijos ir Baltarusijos tautų vienijimo diena (balandžio 2 d.), Valsty-
bės herbo ir vėliavos dieną (antras gegužės sekmadienis). Указ Президента Республики 
Беларусь от 26 марта 1998 г. nr. 157 „О государственных праздниках, праздничных 
днях и памятных датах в Республике Беларусь“, http://busel.org/texts/cat4xw/id-
5twhfei.htm 

158 Plačiau apie švenčių kultūrą Baltarusijos Respublikoje žr.: Га линовска я, Ю., Праздник 
по-советски: официальная праздничная культура в Беларуси, Десоветизация в 
контексте трансформации беларусского общества, ред. В. Мацкевич, Вильнюс, 
2012, p. 41–67.

159 Birželio 28-oji pagal Konstitucijos 161 straipsnį iškart gavo valstybinės šventės statusą.
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Tuomet, kai Baltarusija pradėjo restauruoti sovietinę švenčių kultūrą, 
Ukrainoje jau nuo XX a. paskutinio dešimtmečio pabaigos atmintinų die-
nų sąrašą pradėta pamažu nacionalizuoti, jis buvo sudarinėjimas nuosekliai, 
ir laikui bėgant įtrauktos naujos reikšmingos datos ar profesinės šventės. 
Šiam sąrašui didžiulės įtakos turėjo kintamos politinės tendencijos. Pavyz-
džiui, analizuojant tarpukario ir ULR tradicijas vienu iš reikšmingiausių 
atmintinų įvykių laikomas 1919 m. sausio 22 d. ULR bei VULR susivieni-
jimas į Didžiąją Ukrainą, vadinamąją Zluką, 1919 m. sausio 22 d. 1990 m. 
Metinių išvakarėse 1990 m. įvyko viena iš reikšmingiausių akcijų Ukrai-
noje – abiejų respublikų sostines, Lvovą ir Kijevą, sujungė gyva grandinė. 
1999 m. Aštuoniasdešimtmečio proga 1999 m. prezidento dekretu ši šventė 
pripažinta Ukrainos vienybės diena (ukr. День соборності України)160. 
ULR palikimas, nors neturintis tokių prieštaringų opinijų kaip UPA tra-
dicijos, taip pat virto atminties karų objektu Ukrainos valdžioje. V. Janu-
kovyčiaus prezidentavimo laikotarpiu vienybės diena prarado savo statusą 
ir formaliai buvo likviduota, o jos vietoj sausio 22-oji paskelbta Vienybės 
ir laisvės diena“. Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti netgi perdėtai sureikš-
mintas, tačiau svarus politinis kontekstas, kadangi V. Juščenkos valdymo 
metu Laisvės diena buvo švenčiamą per Oranžinės revoliucijos (Maidano) 
metines. Tai ne vienintelis Regionų partijos pasikėsinimas į ULR atmin-
tį. 2009 m. sausio 22 d. Per devyniasdešimtąsias Zlukos metines 2009 m. 
sausio 22 d. buvo atidarytas ULR muziejus kaip Tautos atminties instituto 
padalinys, tačiau jau 2010 m. žiemą nauja valdžia vardan optimalizacijos 
muziejų nusprendė likviduoti, ir praktiškai taip įvyko, tačiau muziejų pa-
vyko apsaugoti. Kaip Nacionalinio Ukrainos istorijos muziejaus padalinys 
buvo įkurtas 1917–1921 m. Ukrainos revoliucijos muziejus, kuris perėmė 
ULR muziejaus eksponatus.

2014 m. prie pagrindinių švenčių buvo įrašyta Ukrainos gynėjų die-
na – spalio 14-oji. Pažymėtina, kad šią dieną sutampa keletas reikšmingų 
atmintinų įvykių, kuriuos gali toleruoti visi Ukrainos tautos sluoksniai. 
Pirmiausia, tai viena iš reikšmingiausių Rytų apeigų krikščionių šventė – 
Švenčiausiosios Mergelės Marijos (ukr. Покрова Пресвятої Богородиці), – 

160 Указ Президента України „Про День соборності України“ від 21 січня 1999 року 
nr. 42/99, http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/42/99 
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kuri turi ypač gilias tradicijas Rusios žemėse, o ypač švenčiama tarp kazo-
kų, L. Kučmos laikais 1999 m. buvo įrašyta į atmintinų dienų sąrašą kaip 
Ukrainos kazokų diena (ukr. День Українського козацтва)161, taip pat tą 
dieną 1942 m. buvo sukurtą Ukrainiečių sukilėlių armija. Taigi į vienos 
dienos šventę pavyko sutalpinti visas pagrindines ir religinės, ir politinės 
atminties tradicijas.

Panašiai kaip ir tarpukario Lenkijoje, tuo metu Lietuvoje švenčių ir 
nedarbo dienų sąraše valstybinių švenčių – vos trys dienos, šalia kurių 
buvo daug religinių švenčių. Tos trys dienos buvo: Vasario 16-oji, Rugsėjo 
1-oji (Konstitucijos diena) ir Gegužės 15-oji (1920 m. Steigiamojo Seimo su-
šaukimo dieną), kurią A. Smetonos valdymo laikais pakeitė Tautos šventė 
rugsėjo 8 d. (neįvykusios Vytauto karūnavimo diena). Persitvarkymo metu 
praktiškai vienintelė priimtina data buvo Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės 
atkūrimo diena, kurią pradėta minėti jau 1988 m., o 1990 m. vasarį, t. y. dar 
iki nepriklausomybės atstatymo buvo pripažinta kaip oficialioji Lietuvos 
SSR šventė (kartu iš sąrašo buvo išbraukta SSRS konstitucijos diena).

Pirmas valstybinių švenčių ir atmintinių dienų sąrašas buvo išleistas 
1990 m. rudenį, šalia jau įteisintos Vasario 16-osios jame atsirado Lietu-
vos Valstybės diena – Liepos 6-oji, Mindaugo karūnavimo diena, o 1996 m. 
naujoje įstatymo redakcijoje dar randame Lietuvos nepriklausomos vals-
tybės atstatymo dieną, Kovo 11-ąją. Šitaip Lietuvoje susiformavo gan įdo-
mi ir niekur kitur regione neaptinkama konstrukcija, kur į pagrindines 
valstybines šventes įrašytos visos naujam Lietuvos istorijos pasakojimui 
reikšmingiausios dienos, sudarančios tam tikrą švenčių – dviejų nepri-
klausomybių ir karūnavimo – triadą. Akivaizdžiai matyti svarbiausiųjų 
pasakojimų įtvirtinimas, kunigaikščių epochą reprezentuoja jau nebe Vy-
tautas, o Mindaugas – vienintelis Lietuvos karalius. Šiam faktui įtvirtinti 
padėjo E. Gudavičius, nustatęs galimą karūnavimo datą. Vėliau – 1918 m. 
kaip lietuvių tautinio atgimimo vainikavimas ir moderniosios valstybės 
įkūrimas, o 1990 m. kovo 11 d. pabaigia besitęsiantį nuo 1940 m. lietuvių 
pasipriešinimą sovietiniam režimui.

161 Указ Президента України „Про День Українського козацтва“ від 7 серпня 1999 року, 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/966/99 
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Kiekvienas iš pagrindinių pasakojimo elementų atsispindi ir atmintinų 
dienų sąraše, kuriame šiuo metu yra 54 dienos, tačiau tik keturias galima 
laikyti reprezentuojančias tarpukario Lietuvos laikotarpį (Steigiamojo Sei-
mo diena, Kariuomenės diena lapkričio 23-ioji ir dvi dienos, susijusios su 
Klaipėdos kraštu)162. Šioje grupėje akivaizdžiai dominuoja pasipriešinimo 
ir okupacijos laikotarpis, nes pirmųjų atminties dienų įstatymo sudarymui 
didelės įtakos turėjo tremtinių organizacijos163.

Analizuojant pirmųjų metų po 1989 m. laikotarpį Lenkijoje reikia pa-
minėti tiesioginių tarpukario konstrukcijų naudojimą politiniuose vaizdi-
niuose. Pirmiausia – maršalo J. Piłsudskio vaizdinį, kurį dažnai naudo-
jo konstruojant L. Wałęsos politinę figūrą jo prezidentavimo laikotarpiu 
(1990–1995). Tai nebuvo tik vaizdinys, kuris pabrėždavo jo vaidmenį šalies 
nepriklausomybės atgavimo kontekste. L. Wałęsą, panašiai kaip ir J. Pił-
sudskį vaizdavo kaip romantinį herojų, tačiau tai susiję tik su L. Wałęsos, 
kaip antikomunistinio kovotojo, įvaizdžiu, o jo prezidentavimo laikotarpiu 
šis vaizdinys buvo stipriai peržiūrėtas164. 

Tiesioginės L. Wałęsos nuorodos į J. Piłsudskį atitikmuo taip pat yra 
ir politinės draugijos Nepartinis reformų palaikymo blokas (lenk. Bez-
partyjny Blok Wspierania Reform). 1993 m. L. Wałęsos aplinkoje sukurtas 
BBWR savo santrumpa siekė atkurti kolektyvinėje lenkų atmintyje 1927 m. 
J. Piłsudskio įsteigtą ir iki 1935 m. veikusią nepartinę organizaciją – Ne-
partinis blokas bendradarbiavimui su vyriausybe (lenk. Bezpartyjny Blok 
Współpracy z Rządem). Jos tikslas buvo po 1926 m. perversmo suvienodin-
ti sau palankias politines jėgas ir įkurti paramos Sanacijos režimui grupę. 
Abiem atvejais nepartinė organizacija turėjo sukurti palankią šalies lyde-
riui parlamentinę frakciją ir, nors J. Piłsudskiui tai sėkmingai pavyko ir ne-
abejotinai sustiprino jo poziciją šalyje po perversmo, L. Wałęsai tai reiškė 
politinės karjeros žlugimą. 

162 Prie to sąrašo dar galima pridėti iš Pirmosios Lietuvos Respublikos tradicijų kylančią 
Vytauto karūnavimo dieną.

163 Plačiau apie atminimo kultūros formavimą Lietuvoje žr.: Sa f ronovas ,  V. Lietuvos at-
minimo tendencijos po 1990 metų, Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo 
ir Ribbentropo, p. 337–377.

164 Biskupska, K. Pamięć społeczna w zwierciadle języka. Analiza dyskursu pokolenia 
prze łomu, Opole, 2011, p. 106–119.
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Grįždami į viešąją simbolinę erdvę panašią situaciją kaip ir su gatvių 
pavadinimais galime pastebėti ir kietosios atminties formuotėje – simboli-
nėje erdvėje, kai kalbama apie naujų paminklų statymą ir senų griovimą. 
Paminklų griovimas kaip kolektyvinės identifikacijos transformacijos da-
lis buvo daug paprastesnis procesas nei toponiminių pavadinimų pasikeiti-
mas. Netrukus po pirmųjų politinių permainų 1989 m. įvyko įspūdingiausi 
paminklų griovimai: 1989 m. lapkričio 16 d. – Feliksui Dzeržinskiui Varšu-
vos Banko aikštėje ir 1989 m. gruodžio 10 d. – Vladimirui Iličiui Leninui 
Krokuvos Naujojoje Hutoje165. Čia pastebimas maršalo J. Piłsudskio kultas – 
jo paminklai buvo pastatyti (kartais atstatyti) pačiose iškilmingiausiose 
miestų vietose. Pavyzdžiui, Varšuvoje, pačiame sostinės centre nuo 1989 m. 
atsirado netgi du J. Piłsudskio paminklai: pirmas 1995 m. – J. Piłsudskio 
aikštėje (iki 1990 m. – Pergalės a.), kitas – 1998 m. prie Belvederio. Sociolo-
ginių tyrimų duomenimis, J. Piłsudskio asmenybė Lenkijos piliečiams yra 
viena pačių svarbiausių, kuria galima didžiuotis. Ir tik XX a. pradžioje jis 
reitinguose nusileido popiežiui Jonui Pauliui II166. 

R. Dmowskiui tokios formos memorializavimo teko palaukti iki 2006 m. 
Jo paminklo statymas sukėlė nemažai diskusijų ir protarpiais buvo su-
niokojamas. Labai įdomią situaciją galima buvo stebėti Vakarų Lenkijos 
mieste Poznanėje, kuri, kaip ir visos buvusios Prūsijos provincijos, laikėsi 
skeptiškos pozicijos Sanacijos režimo atžvilgiu, kur dominavo opozicinis 
tautinių demokratų judėjimas. Šiame mieste po 1989 m. J. Pilsudskis pami-
nėtas memorialinės lentos atidengimu, o vienai iš pagrindinių gatvių buvo 
suteiktas J. Pilsudskio vardas. O R. Dmowskiui skirta tik nereikšminga 
gatvė, esanti toliau nuo miesto centro167. 

R. Dmowskio ir J. Piłsudskio konfliktą ir jų abiejų įnašą į Lenkijos vals-
tybingumą tiksliai charakterizavo prezidentas Bronisławas Komorowskis, 
2010 m. lapkričio 11 d. minėjime pareiškęs, kad Dviejų didelių varžovų 

165 Iki 1993 m. vidurio nuversta apie 2000 paminklų visoje Lenkijoje. M. K u l  a , M., min. 
veik., p. 209, Nija kowsk i,  L .  M., min. veik., p. 124–125.

166 Kw iat kowsk i,  P.  T., min. veik., p. 241.
167 Oku lew icz ,  P.  Józef Piłsudski. Między apologią a odrzuceniem, Historia – Pamięć – 

Tożsamość. Postaci upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Eu-
ropy, ed. m. Kujawska, B. Jewsiewicki, Poznań, 2006, p. 262.
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J. Pilsudskio ir R. Dmowskio bendradarbiavimas turėtų moderniems poli-
tikams būti kelrodis, kaip geriausiai tarnauti Lenkijai ir lenkams168. Verta 
pabrėžti, kad būtent B. Komorowskio prezidentavimo laikais nuo 2010 m. 
istorijos politikos sąvoką pakeitė atminties politika.

Nors Lietuvoje iki 1993 m. visi pagrindiniai sovietiniai paminklai buvo 
demontuoti, lyginant su Lenkija išryškėja gan akivaizdus skirtumas dėl 
paminklų politikos. Čia daugeliu atvejų viešoji erdvė, nukėlus socialistinius 
paminklus, taip ir liko neužpildyta, o laikui bėgant reprezentacinės vietos, 
kurias atlaisvino laisvoje Lenkijoje nepageidaujami paminklai, dažniausiai 
buvo iš naujo įprasmintos. Tuo tarpu naujieji paminklai (pvz., Mindau-
go – 2003, ir Gedimino – 1996) Vilniuje atsirado visai naujose vietose, prie 
Katedros ir Žemutinės pilies169. Savotiška išimtimi galima laikyti Vinco 
Kudirkos aikštę – paminklas Lietuvos himno kūrėjui, kaip ir pačiam him-
nui, išdygo 2009 m. buvusio paminklo Ivanui Černiachovskiui vietoje. 
Tai susiję su nauju Vilniaus centro kaip Lietuvos sostinės įprasminimu: 
Gedimino prospektas gali reprezentuoti nuo pirmosios nepriklausomy-
bės formuojamą lietuvių istorinį naratyvą, – nuo Mindaugo–Gedimino 
ir Valdovų rūmų, iki V. Kudirkos; taip pat – nuo rezistenciją ir genocidą 
simbolizuojantį buvusį LTSR Valstybės saugumo departamento pastatą su 
muziejumi iki Seimo su nepriklausomybės atgavimą reprezentuojančiomis 
barikadomis. Šiek tiek iškrenta iš konteksto Žemaitės skveras ir Lukiškių 
aikštė, dar nepertvarkyta po Lenino paminklo nuvertimo per simbolinę 
1991 m. rugpjūčio 23-iąją, tačiau turinčią labai svarią istorinę reikšmę, su-
sijusią su 1863–1864 m. sukilimu. 

Neabejotinai didžiausiu projektu buvo Valdovų rūmų (Žemutinės pi-
lies) atstatymas. Juo buvo pabaigtas istorinio miesto centro formavimas. 
Projektas, patvirtintas 2000 m. ir realizuotas per daugiau nei dešimtmetį, 
buvo unikalus regione. Visų pirma tuo, kad rūmų atstatymu nebuvo sie-
kiama užpildyti tuščios erdvės, nes tai objektas, kuris iš miesto kraštovaiz-

168 Szczęsny, J., Amnezja czy polityka pamiięci? Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/arty-
kul/616106.html?p=3 

169 Dar po 1935 m. šioje vietoje buvo siūloma statyti paminklą J. Piłsudskiui, o 1940 m. – 
Vytautui Didžiajam. Katedros aikštė, Vilniaus paminklai. Kaitos istorija, Vilnius, 2012, 
p. 99.
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džio dingo dar XVIII a. pabaigoje. Realiai šis istorinis paminklas buvo 
statomas iš naujo, o didelis archyvinės medžiagos trūkumas statytojams 
paliko nemažai erdvės fantazijai. Centrinis 2009 m. švenčiamo Lietuvos 
tūkstantmečio projektas parodė, kad šiuolaikiniai Lietuvos tapatybei LDK 
idėja turi didelę reikšmę ir atitolina nuo tarpukario etnocentrizmo.

Taigi naujas lietuviškos istorijos pasakojimas Vilniaus monumentinėje 
erdvėje atsilieka nuo smetoninės Lietuvos kanono. Vilniuje nerasime pa-
minklų J. Basanavičiui ir Vytautui Didžiajam. Vytauto įvaizdį randame 
Šv. Mikalojaus bažnyčioje ir keliose medinėse skulptūrose. Paminklais 
įprasminti Gediminas ir Mindaugas. Prie jų turėjo prisijungti ir Vytautas. 
Nepaisant nuo 2009 m. egzistuojančio paminklo projekto ir stiprios inici-
atyvinės grupės, Vilniaus miesto savivaldybė neišdavė leidimo paminklui 
statyti Pilių teritorijoje, nuspręsta jį statyti Trakuose170. Panašiai nesuta-
riama dėl J. Basanavičiaus paminklo statybos, nors dauguma pripažįsta 
tokios įamžinimo formos būtinybę171.

Tarpukario Lietuvos miestų simboliniam kraštovaizdžiui didžiausios 
įtakos turėjo politiniai minėjimai ir su jais susijusios ceremonijos, skirtos 
priminti ir įamžinti. 1930-ieji buvo paskelbti Vytauto Didžiojo metais – tuo-
met Lietuvos miesteliuose iškilo daug paminklų kunigaikščiui, daugiausia 
reprezentacinėse miestų erdvėse. Panašiai buvo memorializuojamas nepri-
klausomos Lietuvos dešimtmetis 1928 m. (kiek menkiau – dvidešimtmetis 
1938 m.) Dar negalima pamiršti Pavergto Vilniaus retorikos ir Gedimino 
bokšto maketų. Paskutinis tiek sovietmetį, tiek ir po 1990 m. buvo ne-
beaktualus. O dešimtmečio paminklai po Antrojo pasaulinio karo buvo 
nugriauti ir 1989–1990 m. laikotarpiu imtasi juos atstatyti arba restauruoti. 
Kiek geriau pasisekė Vytautui Didžiajam, kuriam paminklai buvo ne visur 
nugriauti.

Kalbant apie tarpukarį Kaunas kaip respublikos sostinė turėjo patį svar-
biausią vaidmenį, tad simbolinis tapo nugriauto 1952 m. paminklo Vytau-
tui Didžiajam atstatymas, bet jau kitoje vietoje, reprezentacinėje Laisvės 

170 Plačiau žr.: http://www.vytautosajunga.lt/ 
171 T r a c e v i č ū t ė, R. Vilniuje iškils paminklas patriarchui, http://lzinios.lt/lzinios/Lie 

tuvoje/vilniuje-iskils-paminklas-patriarchui/189102
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Alėjos dalyje 1990 m.172 Galima laikyti, kad nuo Vytauto Didžiojo atsta-
tymo ir prasidėjo stichinės permainos, sovietinių paminklų griovimas ir 
smetoninių atstatymas. Paminklas kone geriausiai reprezentuoja tų laikų 
pasakojimą, turi gerai atpažįstamą simboliką, aiškų ideologinį turinį.

Šiuolaikinėje Baltarusijoje atvykėlius iš kitų kraštų, ypač iš Vakarų, pir-
miausia stebina išsaugotos sovietinės erdvės su pagrindiniu akcentu – pa-
minklais Leninui. Verta paminėti, kad pasaulio mastu pirmasis paminklas 
Leninui buvo atidengtas būtent Baltarusijoje, Mahiliavo srities Krasnapo-
lės (brus. Краснаполле) miestelyje 1922 m., revoliucijos vadui dar gyvam 
esant173. Tuo metu, kai Lenino paminklai Lenkijoje ir Lietuvoje buvo 
griaunami, Baltarusijoje dar buvo statomi nauji monumentai revoliucijos 
vadui – paskutinis pastatytas 1991 m. Postavose. Lenino paminklai Balta-
rusijoje tik retsykiais buvo perstatyti, kaip pvz., Naugarduke, kur per Ado-
mo Mickevičiaus jubiliejų poeto paminklas pakeitė Leniną, kuriam buvo 
rasta nauja vieta mieste.

Ukrainoje permainų avangardu tapo istorinė Rytų Galicija ir Lvovo sri-
tys, kur Liaudies deputatų tarybos pirmininku 1990 m. tapo Vjačeslavas 
Čornovilas, vienas iš žymiausių Ukrainos disidentų. Greitai visam regione 
pradėta griauti paminklus Leninui (pirmasis demontuotas paminklas Le-
ninui visame SSRS – Lvovo srities Červonograde 1990 m. rugpjūčio 1 d.174), 
iš pradžių istorinėje Galicijoje, kur iki 1990 m. pabaigos visuose apskrities 
centruose nebeliko paminklų Leninui, tik kitais metais tas procesas išsi-
plėtė į Volynę ir Užkarpatę, o po to į teritorijas, priklausiančias Ukrainos 
SSRS iki 1939 m.175 Lenino ir kitų sovietinių paminklų vietas istorinėje 
Galicijoje pamažu pradėjo užimti nacionalinio judėjimo lyderiai, iš pra-
džių susiję su tautiniu atgimimu (pvz., istorikas Mychailas Hruševskis) ir 

172 Plačiau žr.: Citvarienė D. Ideologiniai viešojo diskurso konstruktai ir atminties politika 
posovietinėje Lietuvoje, Darbai ir Dienos, 2008, nr, 49, p. 179–185.

173 Tiesa, tada miestelis dar priklausė Rusijos federacinei respublikai. Касцюкевіч, Н. 
Беларусь як помнік: больш за сотню Леніных і ніводнай каровы з вымем, http://
news.tut.by/society/299992.html 

174 Por tnov, A. Atminties politikos posovietinėje Ukrainoje (1991–2011), Atminties dau-
giasluoksniškumas: miestas, regionas, valstybė, p. 491.

175 Verta pažymėti, kad po vadinamojo Leninopado 2013–2014 m. teritorijose, iki 1939 m. 
priklausančiose Lenkijai, nebeliko nė vieno paminklo Leninui.
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ULR veikla (pvz., Simonas Petliūra), taip pat gana neutralūs paminklai 
kovotojams už Ukrainos laisvę ir nepriklausomybę, su religiniais simboliais. 
Praktiškai tik XX a. pirmojo dešimtmečio antrojoje pusėje didžiuosiuose 
miestuose pradėta statyti paminklus kontroversiškiausiems nacionalistams 
Stepanui Banderai, Romanui Šuchevyčui176.

Aptarinėjant tarpukario laikotarpio reprezentacijas atminties politiko-
je reikia pažymėti, kad, skirtingai nei Lenkijoje ir Lietuvoje, Baltarusijoje 
ir Ukrainoje sovietinio aparato represijos vyko pirmiausia 4-ajame de-
šimtmetyje. Pertvarkymo laikotarpiu šios atminties figūros pradėjo akty-
viai funkcionuoti ir Baltarusijoje, ir Ukrainoje valstybiniu lygiu. Minske 
1988 m. labai populiariame inteligentijos žurnale Literatūra ir menas (brus. 
Літаратура і мастацтва) pasirodė Zianono Pazniako ir Jauheno Smyha-
lau straipsnis apie Kurapatus – valdžios slepiamą stalininių žudynių vietą, 
esančia šalia Minsko. Tyrimai ir jų rezultatai parodė, kad laikotarpiu tarp 
1937 m. ir 1941 m. ten nužudyta apie 250 000 žmonių. Būtent nuo šios vie-
tos prasideda naujas atviras pasakojimas apie represinę stalininio režimo 
istoriją Baltarusijoje. Jau nuo 1988 m. Vėlinių dieną pradėta organizuoti 
kasmetinius minėjimus aukoms pagerbti, o pačioje žudynių vietoje pradė-
tas įrenginėti memorialas. Idėja, nors turėjo visas prielaidas tapti vienu iš 
reikšmingiausių naujosios baltarusiškos tapatybės simboliu, taip ir buvo 
išstumta iš viešojo diskurso po 1995 m. ir yra palaikoma vien opozicinių 
jėgų. A. Lukašenkos valdymo metais per Kuropatus buvo nutiestas Minsko 
aplinkkelio fragmentas, o neseniai nevalstybines medijas šokiravo leidi-
mas šalia memorialo statyti pramogų centrą Bulbaš-holl.

Tuo metu Ukrainoje atsirado faktorius, kuris sujungė visus sluoksnius 
ir visas konkuruojančias tapatybes pirmiausia dėl pačios įvykio esmės, nes 
aukos šiuo atveju buvo ne elitas, o paprasti kaimiečiai, kitas svarbus fak-

176 Viena vertus, paminklų statymą neabejotinai paskatino ir nauja atminties politikos 
kryptis valdant V. Juščenkai, kita vertus, būtent tada sukako abiejų veikėjų gimimo 
šimtmetis (S. Bandera gimė 1909 m., R. Šuchevyčius – 1907 m.). V. Juščenka abiem su-
teikė Ukrainos didvyrio vardą atitinkamai 2010 m. ir 2007 m. Plačiau žr.: Liebich, A., 
Myshlovska , O., Bandera: memoralization and commemoration, Nationalities Papers, 
2014, vol. 42, nr. 5, p. 750–769.
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torius, kad aukų skaičius – mažiausiai 3,5 milijono Ukrainos gyventojų177. 
Kalbama apie 1932–1933 m. Didįjį badą, jau minėtą kaip vieną iš pagrin-
dinių atminties figūrų. Nors dirbtinės kolektyvizacijos sukelto bado aukų 
buvo visoje Sovietų Sąjungoje, didžiausias aukų skaičius buvo Ukrainoje ir 
Kubanėje, o ukrainiečiams po 1990 m. sėkmingai pavyko šį tragišką įvykį 
nacionalizuoti.

Pirmą kartą badas buvo paminėtas taip pat literatūrai skirtame žurnale 
Literatūrinė Ukraina 1987 m., kitais metais Stanislovas Kulčyckis (plačiau 
žr. 226 nuorodą) išspausdino pirmą mokslinį straipsnį apie badą178. Tad 
nepriklausomybės išvakarėse šis reiškinys jau buvo plačiai žinomas visuo-
menėje, o 1993 m., per šešiasdešimtąsias metines jau buvo pradėtas naudoti 
S. Kulčyckio sukūrtas Holodomoro terminas179. Tačiau aršios bado atmini-
mo diskusijos atsirado kitose vietose, pirmiausia bandant etnizuoti reiškinį 
kaip kryptingą Sovietų Sąjungos vykdomą Ukrainiečių tautos genocidą ir 
kartu politizuoti, nes Aukščiausiosios Rados 2006 m. lapkričio 28 d. įsta-
tyme jo viešą neigimą reikėtų kvalifikuoti kaip pasityčiojimą iš milijo-
nų aukų atminties ir ukrainiečių tautos orumo pažeminimą180. Paraleliai 
buvo siekiama gauti ir tarptautinį Holodomoro kaip genocido pripažinimą. 
V. Juščenkos prezidentavimo laikotarpiu buvo minimos 75-osios metinės 
ir ta proga buvo statomi kuklūs paminklai (manoma, kad visoje šalyje yra 
apie 400 įvairios formos paminklų) ir leidžiamos atminties knygos pagal 
saugumo dokumentus.

Varšuvos mūšis šalia svarbios vietos atminimo kultūroje neseniai įgi-
jo stiprią poziciją populiariojoje kultūroje. 2011 m. Lenkijos kino klasikas 
Jerzy’is Hofmanas pastatė filmą, pavadintą Varšuvos mūšis 1920 (lenk. Bit-
wa Warszwaska 1920). Filmas, originaliai planuotas mūšio devyniasdešimt-

177 Himka, J.-P. Challenging the Myths of Twentieth-Century Ukrainian History, The 
Convolutions of Historical Politics, p. 211–213.

178 Plačiau apie istorikų diskusijas dėl 1932–1933 m. bado žr.: Marples ,  D. R. Heroes and 
villains: creating national history in contemporary Ukraine, Budapest-New York, 2007, 
p. 35–77.

179 Žodis holodomoras sudarytas iš dviejų ukrainietiškų žodžių badas (голод) ir žudyti 
(морити).

180 Cit. pagal. Portnov, A. Atminties politikos posovietinėje Ukrainoje (1991–2011), p. 505.
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mečiui paminėti, pavaizdavo 1920 m. lenkų bolševikų karo fragmentus 
ir gali būti laikomas (anot kritikų, nelabai sėkmingu) Lenkijos istorinės 
batalinės kinematografijos tradicijos tęsiniu. Bet į Lenkijos kino istoriją 
filmas pateko turbūt vien tik dėl to, kad buvo pirmasis filmas, pastaty-
tas 3D formatu. Tai neabejotinai didžiausias, tačiau ne vienintelis, kūrinys, 
skirtas karui prieš bolševikus įamžinti, kuris jau Antrosios Respublikos 
laikais funkcionavo kaip svarbus kino siužetas181. Be minėto filmo, Tre-
čiosios Respublikos laikais, 1999 m., buvo sukurtas filmas Europos vartai 
(lenk. Wrota Europy), režisierius Jerzy’s Wόjcikas. 2010 m. pastatytas try-
likos serijų televizijos serialas 1920-ieji. Karas ir meilė (lenk. 1920. Wojna i 
miłość). Taip pat 2010 m. pasirodė režisierės Annos Ferens dokumentinis 
filmas Ką gali mirę belaisviai (lenk. Co mogą martwi jeńcy) apie karo bol-
ševikų belaisvius 1920 m. Lenkijoje ir jų likimo istorijos panaudojimą Rusi-
jos istorijos propagandoje182. Nagrinėjant Antrosios Respublikos laikotarpį 
lenkų kine negalima pamiršti jau minėto S. Żeromskio romano Priešpava-
saris (lenk. Przedwiośnie), 2001 m. Filipo Bajono ekranizacijų, pagal kurias 
buvo paruoštas dar ir 6 serijų televizijos serialas. Populiarioje kultūroje 
taip pat minėtinas biografinis televizijos serialas Maršalas Pilsudskis (lenk. 
Marszałek Piłsudski) – didelis projektas, padalytas į 8 serijas ir išleistas 

181 1921 m. Ryszardo Bolesławskio filmas Stebuklas prie Vyslos (lenk. Cud nad Wisłą), 
1930 m. Leono Buczkowskio filmas Žvaigždės eskadrilė (lenk. Gwiaździsta eskadra). Nė 
vienas iš šių filmų neišliko iki mūsų laikų.

182 Raudonosios Armijos karių belaisvių problematika buvo aktualizuota Rusijos propa-
gandoje dar vėlyvaisiais SSRS laikais, kai sovietai Katynės byloje pripažino, kad 1940 m. 
pavasarį žuvę Lenkijos belaisviai (dauguma karininkai ir rytinių vaivadijų administra-
cijos darbuotojai) buvo sušaudyti NKVD. Lygiagrečiai buvo nuspręsta atrasti faktų iš 
Lenkijos–Sovietų Sąjungos santykių, kuriais būtų galima apkaltinti Lenkiją. Šiam tiks-
lui nuspręsta panaudoti 1920 m. karo belaisvių likimus ir kaltinti lenkus keliasdešimties 
tūkstančių raudonarmiečių mirtimi. Nors Rusijos ir Lenkijos istorikų darbai parodė, 
kad mirusiųjų skaičius buvo kur kas mažesnis, o aukštą mirtingumą sukėlė prastos sa-
nitarinės sąlygos ir Europoje plintančios epidemijos (keliolika tūkstančių atsisakė grįžti 
į Rusiją ir apsigyveno Lenkijoje), tas klausimas iki šiol nuolat akcentuojamas Rusijoje. 
Kaip atsakas propagandai buvo sutvarkytos kapinės, bet iki šiol istorikai aiškiai pabrė-
žia, kad santykiuose su Rusija šis klausimas yra aplenkiamas. Žr.: Rezmer, W. Anty-
Katyń, Polska Zbrojna, 2011, nr 13, p. 64; Radziw inow icz ,  W, Władze Krakowa „będą 
się smażyć na samym dnie piekła“, bo na pomnik ofiar „polskich obozów śmierci“ się nie 
godzą, http://www.wyborcza.pl/1,75477,17105654 
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2001 m.183. 1920 m. mūšio siužetas, kalbant apie vizualiuosius menus, ne-
buvo apribotas vien iki ekrano. 2013 m. diskusijas apie nepriklausomybės 
svarbą, parodant J. Pilsudskio ir F. Dzeržinskio priešpriešas, norėjo sukelti 
ir teatro režisieriai Pawełas Demirskis ir Monika Strzępka savo spektakliu 
Varšuvos mūšis 1920 (lenk. Bitwa Warszwaska 1920)184. 

Tarpukario laikotarpis po 1989 m. gana retai tampa dokumentinių ar 
vaidybinių filmų fonu. Šiek tiek simboliškai transformacijos laikotarpis 
paliko savo pėdsakus sensacingame šnipų seriale Pasienis ugnyje (lenk. 
Pogranicze w ogniu), kurį 1988–1991 m. režisavo Andrzejus Konicas. Pir-
mosios dešimt serijų buvo paruoštos dar 1988 m., o kitos 14 dėl įvairių 
scenarijaus koncepcijos pakeitimų užsitęsė, ir serialas pirmą kartą buvo 
rodytas 1992 m.

Savotišku baltarusių atsaku į lenkų filmą apie 1920 m. karą galima laiky-
ti Baltarusijos Respublikos Kultūros ministerijos Kinematografijos depar-
tamento užsakymu pastatytą 4 dalių serialą Talaš pagal 1933 m. baltarusių 
klasiko Jokūbo Kolaso apsakymą Pelkė (brus. Дрыгва), kurio pagrindinis 
herojus yra legendinis Senis Wasilis Talašas – baltarusių partizanų vadas, 
1920 m. Poliesėje kovojęs prieš lenkų okupantus185. Serialas buvo kritikuo-
jamas ir kino kritikų, ir istorikų, tačiau jo siužetas puikiai atskleidžia anti-
lenkiškumą ir lenkišką imperializmą, vyraujantį baltarusiškoje viešojoje er-
dvėje, tad filmo siužete baltųjų lenkų siautėjimai rodomi pirmame plane. 

Ne tik lenkiškasis faktorius užima svarbią vietą oficialiame istoriniame 
naratyve, specifinis yra ir baltarusių, 1921–1939 m. gyvenusių prie lenkų 
įvaizdis. Sovietmečiu Vakarų Baltarusijos kultūra, o pirmiausia – menas, 
buvo faktiškai ištrinti iš bendros baltarusių istorijos, nes nelabai įsipaišė į 

183 Rozmowa z Andrzejem Trzos-Rastawieckim, reżyserem serialu „Marszałek”, 27 paździer-
nika 2000 r., http://stopklatka.pl/-/6663198,rozmowa-z-andrzejem-trzos-rastawieckim-
rezyserem-serialu-marszalek- 

184 Gaszczysk i,  P.  Rzecz o tym, kto efektowniej pociął się za Polskę (Bitwa Warszawska 
1920), 2013 07 03, http://www.teatralia.com.pl/rzecz-tym-kto-efektowniej-pocial-sie-za-
polske-bitwa-warszawska-1920/ 

185 Zychow icz ,  P.  Kto ciemiężył Białoruś, http://www.rp.pl/artykul/9157,807125-Talasz-
i-polityka-historyczna-Bialorusi---Zychowicz.html Poczobut ,  A. Białoruś bije Polskę. 
W 1920 roku, http://wyborcza.pl/1,76842,11053201,Bialorus_bije_Polske W_1920_roku. 
html 
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sovietines tradicijas. Ne itin intensyvus ir labai ideologiškai ribotas sugrį-
žimas pastebimas tik nuo aštuntojo dešimtmečio, kuris įgavo milžinišką 
pagreitį persitvarkymo laikotarpiu, o pirmaisiais nepriklausomybės metais 
pradėjo rimtai konkuruoti su sovietinės Baltarusijos tradicijomis. Šis pro-
cesas buvo smarkiai pristabdytas po 1994 m. Tuo metu Vakarų Baltarusijos 
tradicijomis labai rėmėsi alternatyvioji kultūra, savotišku simboliu tapęs 
Liaudies albumas (brus. Народны альбом) – bendras muzikinis projektas, 
kuriame pagal autorių sumanymą sukurtas Vakarų Baltarusijos miestelio 
mitas vadovaujantis literatūriniu Rakovo, esančio Lenkijos ir Sovietų są-
jungos paribyje miesto (pagal S. Piaseckio knygas186), įvaizdžiu. Muzikinis 
projektas kartu funkcionavo kaip pjesė, tačiau jo pastatymai Baltarusijoje 
ilgą laiką buvo uždrausti. Albumą sukūrė didžiausios baltarusių dešimtojo 
dešimtmečio roko žvaigždės, todėl 1997 m. išleistas veikalas tapo labai po-
puliarus ir neabejotinai performavo dominuojantį negatyvų Vakarų Bal-
tarusijos naratyvą.

Kita vertus, kaip gan taikliai pastebėjo jaunas rašytojas Vitalis Voranau, 
būtent sumanymas kurti, o ne atkurti, rodo, kad pats siužetas tėra tik Rytų 
baltarusių Vakarų Atlantidos įsivaizdavimai, o ne realybė187. Vis dėlto iki 
šiol Vakarai ideologiškai nelabai tinka prie šiuolaikinės Baltarusijos vizijos, 
ir tai gali įrodyti dar vienos privačios iniciatyvos istorija. 2014 m. rude-
nį Baltarusijos susivienijimo 75-mečio proga Zaslaujės miestelyje istorikas 
Iharas Mielnikau surengė parodą Vakarų Baltarusijos Atlantida, kurio-
je turėjo būti pristatomas Vakarų Baltarusijos gyvenimas 1921–1939 m.188 
Paro dos organizatoriai ilgą laiką diskutavo su rajono ideologais, kurie teigė, 
kad paroda diskreditavo SSRS vaidmenį ir, nors Zaslaujės muziejaus va-
dovybė nusprendė parodą atidaryti, ją, praėjus kelioms dienoms, uždarė 
rajono administracija. 

Aiškių tautinių naratyvų vengimas matomas ir ukrainiečių kinemato-
grafijoje. Įspūdingiausias projektas – serialas Roksolana (ukr. Роксолана, 
1996–2003), sukurtas kartu su Rusijos televizija, taip pat buvo ne vieną 

186 Žr. pvz., Piaseck i,  S. Kochanek wielkiej niedźwiedzicy, Warszawa 1937.
187 Вора наў, В. нЯродны альбом, Arche, 2014, 7–8, p. 396–399.
188 Колб, А. Скандал вакол Заходнебеларускай Атлантыды, http://novychas.info/pali-

tyka/idealahicny_skandal_vakol_zach/
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kartą stipriai kritikuojamas. Pirmaisiais nepriklausomybės metais pasiro-
dė dar du serialai, kurie perkėlė žiūrovą į XIX a. pabaigą: Laikas rinkti 
akmenis (ukr. Час збирати каміння, 1996), kuriame pristatytas Huculšči-
nos kaimiečių konfliktas su vietos žemvaldžiu, ir kitas serialas Caraitė (ukr. 
Царівна, 1994), pastatytas pagal Olgos Kobylianskos 1895 m. ukrainiečių 
klasikai priskiriamą romaną, kuriame buvo atskleistos XIX a. Bukovinos 
miestiečių istorijos.

Naujausią istoriją į Ukrainos kinematografiją įrašė pagrindinis istori-
nio kino kūrėjas Oleksandras Jančukas, kuris pastatė pirmą filmą apie ho-
lodomorą – Badas-33 (ukr. Голод-33), kuris buvo pastatytas 1990–1991 m. 
ir žymi nepriklausomos Ukrainos kino pradžią. Vėliau režisierius sukūrė 
filmų apie Ukrainos sukilėlių armiją189, o 2007 m. ekranuose pasirodė jo 
filmas Vladyka Andrejus (ukr. Владика Андрей), kurio pastatymą finan-
savo valstybė. Filmas paremtas metropolito Andrejo Šeptyckio biografija. 
A. Šeptyckis laikomas dvasiniu vakarų ukrainiečių tėvu, turinčiu labai di-
delę įtaką ukrainiečių tautiniam atgimimui, o Antrosios Respublikos lai-
kais – vienu iš svarbesnių politinių figūrų ukrainiečių tautinės mažumos 
Lenkijoje, tačiau pačiame filme šie epizodai liko nepanaudoti. Pastaruoju 
metu režisierius kuria filmą apie atamaną S. Petliūrą, kurio premjera pla-
nuojama 2015 m.190 

Ne tik Lenkijoje didelį susidomėjimą sukėlė audiovizualus projektas Var-
šuva 1935 (lenk. Warszawa, 1935), sukurtas animacijos studijoje Newborn191. 
Per dvidešimt minučių animaciniame filme galima pamatyti labai preciziš-

189 Atentatas – rudeninis nužudymas Miunchene (ukr. Атентат – Осіннє вбивство 
в Мюнхені, 1995), apie pokarinę S. Banderos veiklą Vokietijoje, ir Nenugalėtas (ukr. 
Нескорений, 2000), apie Romaną Šuchevičių. Reikia pabrėžti, kad Vakarų Ukrainos 
istorija ir UPA rezistencija šiuose kūriniuose pateikiama vien per antisovietinę prizmę, 
visiškai atitrūkus nuo lenkiško klausimo. Bet ir tas UPA veiklos fragmentas nebuvo pa-
liktas nuošalyje, 2004 m. pasirodė filmas Geležinė šimtinė (ukr. Залізна Сотня), kuria-
me pristatytos Mychajlo Dudos-Gromenko dalinio kovos Lenkijos ir Sovietų Sąjungos 
pasienyje bei pasitraukimas į Vakarus. V. Juščenkos laikais 2008 m. O. Jančukui buvo 
suteiktas Ukrainos liaudies artisto vardas.

190 Ба гряний, С. Олесь Янчук: „Позиція влади до кіно залишається пасивною“, http://
ukrpohliad.org/life/oles-yanchuk-pozy-tsiya-vlady-do-kino-zaly-shayet-sya-pasy-vno-
yu.html 

191 Plačiau žr. projekto puslapyje: www.warszawa1935.pl 
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ką tarpukario sostinės architektūros ir geografijos rekonstrukciją, kuri per 
karą smarkiai nukentėjo. Filme, kurio produkcija tęsėsi ketverius metus, 
buvo rekonstruotas tik vienas centrinis rajonas (lenk. Śródmieście), tačiau, 
kaip teigia pačios studijos autoriai, projektas tęsiamas ir ateityje bus išleis-
tos naujos rekonstrukcijos. 

Turbūt prastesnė padėtis su atminties politikos realizavimu kino pro-
dukcijoje susiklostė Lietuvoje. Lietuvos rašytojas Liudvikas Jakimavičius 
teigė, kad istorinio kino statyba yra kur kas geresnis dalykas už Žemuti-
nės pilies atstatymą jau vien dėl to, kad tą kino juostą galima bus paslėpti 
kino archyve, jei nepasiseks – paprasčiausiai nerodyti, o Valdovų rūmų jau 
niekur nebepaslėpsi“192. Tenka apgailestauti, kad filmas apie Žalgirio mūšį 
taip ir nebuvo sukurtas. Apskritai Lietuvos kinematografijoje istorinė te-
matika menkai reprezentuojama, o kalbant apie vaidybinius filmus galima 
teigti, kad nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu dominuoja siužetai, susiję 
su Antruoju pasauliniu karu ir pokario rezistencija. Čia galima paminėti 
juostas: Vienui vieni (rež. Jonas Vaitkus, 2004), filmą Dievų miškas (rež. Al-
gimantas Puipa, 2005), paremtą Balio Sruogos knyga ar Vilniaus getas (rež. 
Audrius Juzėnas, 2006). Tarpukario laikotarpis, galima sakyti, egzistuoja 
tik dokumentiniame kine.

Antrosios Respublikos laikotarpis Lenkijoje nėra labai paplitęs kaip ma-
sinės kultūros objektas, tačiau būta keleto išimčių, pvz., 2007 m. išleis-
tas Nacionalinio kultūros centro projektas 11/11 = Nepriklausomybė (lenk. 
11/11 = Niepodległość), kuriame garsūs komiksų dailininkai nupiešė vie-
nuolika komiksų lapkričio 11-ajai – t. y. seriją193. 2011 m. Varšuvos žydų 
bendruomenė kartu su miesto administracija išleido komiksą Auksinės bi-
tės. Tarpukario Varšuvos žydai (lenk. Złote pszczoły. Żydzi międzywojen-
nej Warszawy), kuris buvo pripažintas vienu iš įdomesnių ir vertingesnių 
menine ir edukacine prasme, o kritikų buvo įvardytas kaip pelnęs vertimo 
į kitas kalbas194 Kol kas iš šio regiono tik Lenkijoje, ir tai ne itin gausiai, 

192 Ja k imav ičius ,  L. Žalgiris – plastmasės nuojauta, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/ 
2008-06-20-liudvikas-jakimavicius-zalgiris-plastmases-nuojauta/3758 

193 11/11 = Niepodległość, www.niepodleglosc.nck.pl
194 Złote pszczoły. Żydzi międzywojennej Warszawy. Antologia komiksów, scen. M. Powalisz, 

rys. Z. Dzierżawska, O. Wróbel, M. Konopacka, A. Nowicka, J. Jurczak, A. Czarnota, 
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lyginant, pavyzdžiui, su Vokietija, galime pastebėti panašios meninės for-
mos panaudojimą atliekant atminties politikos užduotis, tačiau jos svarba 
dažnai pabrėžiama, ypač kai kalbame apie jaunąjį skaitytoją195. O poso-
vietinėje erdvėje, kurioje, skirtingai nei liaudies Lenkijoje, komiksas visai 
neegzistavo kaip meninės išraiškos ir pasakojimo forma. Ir tik paskuti-
niais metais tiek Lietuvoje, tiek Baltarusijoje ir Ukrainoje pradėta leisti 
daugiau komiksų. Pastebėtina, kad visose šiose šalyse savo vietą pamažu 
atranda istorinė tematika, tačiau, skirtingai negu Vakaruose, naujųjų laikų 
istorija netampa komikso siužeto objektu. Lietuvoje neseniai pasirodė pir-
mieji lietuviško istorinio komikso projektai – pirmojo tematika driekiasi 
į viduramžius ir LDK leičius196, antrojo – Stepono Dariaus ir Stasio Girė-
no skrydis per Atlantą, pavadintas 10 litų197. Baltarusijoje beveik visuose 
istoriniuose komiksuose, arba tokio pobūdžio kūriniuose, liečiančiuose 
istorines temas, naudojamos K. Kalinausko ir 1863 m. sukilimo figūros198. 
Ukrainoje 2012 m. pradėta leisti serija Daohopak (ukr. Даогопак), kurios 
pagrindiniai herojai – Sečės kazokai199.

Warszawa, 2011; Zajączkowsk i,  S. Atrakcyjność komiksu historycznego na tle wyma-
gań stawianych twórcom przez historię i sztukę, Pamięć i Sprawiedliwość, 2013, p. 116.

195 Andr ychow icz-Sk rzeba , J. , min. veik., p. 76; S. Zajączkowsk i,  min. veik., p. 111–
128. Plačiau apie galimybes Lietuvoje panaudoti komiksą kaip atminties politikos įrankį 
ir kituose kultūriniuose ar edukaciniuose projektuose žr.: Mit kus ,  T. Komiksai Lietu-
voje: nepanaudotas kultūrinis ir edukacinis įrankis, SANTALKA: Filosofija, Komunika-
cija, 2013, t. 21, nr. 1, p. 23–27.

196 Audenienė, R. „Vilko valandos“ komikso dailininkas: nelemtas lietuviškas kuklumas 
neleidžia sujungti verslo ir meno, http://www.alfa.lt/straipsnis/49801260/vilko-valan-
dos-komikso-dailininkas-nelemtas-lietuviskas-kuklumas-neleidzia-sujungti-verslo-ir-
meno#ixzz3dAR4zZZb Projekto Leičiai puslapis: http://leiciai.lt/ 

197 Anušauska itė ,  M. Jord, G. 10 litų: komiksas, Vilnius, 2015.
198 Пра Кастуся. Гістарычны комікс паводле Уладзіміра Караткевіча, малюнкі, 

афармленне Уладзімір Дрындрожык, Мінск, 2013.
199 Autorių teigimu, kazokai buvo parinkti dėl savo didžiausio neutralumo, suteikiančio 

galimybę kurti bendrą šalies naratyvą ir atsiriboti nuo galimų negatyvių atgarsių kai-
myninėse šalyse. Хоменко, В, “Чому б нашим дітям не погратися з козаками-
характерниками” - автор мальованого роману “Даогопак”, http://gazeta.ua/articles/
culture/_comu-b-nashim-dityam-ne-pogratisya-z-kozakamiharakternikami-avtor-ma-
lovanogo-romanu-daogopak/480676 Daogopak: Bringing alive a Ukrainian legend, http://
www.kyivpost.com/guide/books/daohopak-bringing-alive-a-ukrainian-legend-317256.
html 
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Analizuojant tarpukario laikotarpio vaizdinius šiuolaikinėje Lenkijoje 
negalima pamiršti J. Piłsudskio prometėjizmo inicijuoto politinio projekto, 
kurio tikslas – teikiant paramą tautiniams judėjimams susilpninti Rusijos 
imperializmą200. Po 1989 m. šią idėją atgaivinti ketino Lenkijos politikai, 
norėdami sudėlioti panašius akcentus užsienio politikos Rytų dimensijo-
je, panaudodami, pavyzdžiui, įsitraukimą į Ukrainos oranžinę revoliuciją 
(prezidentas Aleksandras  Kwaśniewskis), o daugiausia – Gruzijoje, remiant 
jos pasipriešinimą kare su Rusija. 2007 m. prezidentai Lechas Kaczyńskis 
ir Michailas Saakashvilis kartu atidengė Prometėjo statulą Tbilisyje. Sta-
tulos reikšmė – paminėti lenkų ir gruzinų pastangas užsitikrinti Gruzijos 
bei kitų šalių nepriklausomybę nuo Rusijos imperijos ir jos paveldėtojos 
Sovietų Sąjungos. Prezidento L. Kaczynskio aktyvumas Rytų politikos me-
morializavimo sferoje reiškėsi ir 2007 m. konflikte dėl sovietų Bronzinio 
kareivio statulos Taline201. 2010 m. Varšuvos universiteto Rytų Europos 
studijų centras pradėjo leisti akademinį žurnalą Naujasis Prometėjas (lenk. 
Nowy Prometeusz), kurio tematika apima Rytų Europos, Kaukazo ir Cen-
trinės Azijos tyrimus, ir buvo inspiruojama žurnalų Prometėjas (pranc. 
Prométhée, 1926−1938) ir Prometėjo apžvalga (pranc. La Revue de Promét-
hée, 1938−1940), leistų Paryžiuje, o jų leidybą rėmė Lenkijos valdžia.

Kalbėdami apie tarpukario laikotarpio poveikį viešajai erdvei negalime 
nepaminėti Lenkijos modernizavimo ir ryškiausio šio proceso simbolio – 
Gdynės miesto kaip Lenkijos modernios jūrinės valstybės koncepto įkū-
nijimo. Šiame pavyzdyje stebina tokio simbolio nepaisymas ir neskatini-
mas jo populiarinti, nors tai galėtų būti pakankamai lengva padaryti, kad 
ir bandant įrašyti beveik visiškai išsaugotą miesto centro architektūrinį 

200 Andrzejus Nowakas prometėjizmo šaknis sieja su XIX a. pradžios politine Adamo 
Jerzy’io Czartoryskio koncepcija. Nowa k, A. Przez Ukrainę i Kaukaz na Petersburg: 
początki polskiego prometeizmu, Strachy i Lachy. Przemiany polskiej pamięci 1982–2012, 
Kraków, 2012, p. 209; Kornat ,  M. Ruch prometejski – ważne doświadczenie polityki 
zagranicznej II Rzeczypospolitej, Nowa Europa Wschodnia, 2008, nr. 2, p. 76 86.

201 2005 m. būdamas Varšuvos prezidentu kritikavo Maskvoje organizuojamas Antrojo pa-
saulinio karo pabaigos šešiasdešimtmečio metines. Pagrindinė memorializavimo ini-
ciatyva – Varšuvos sukilimo muziejus, atidarytas 60-ųjų sukilimo metinių išvakarėse, 
2004 m. liepos 31 d.
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kompleksą į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą202. Susidomėjimas Gdynės 
miestu sumažėjo po 1945 m., kai prasiplėtė Lenkijos prieigos prie Baltijos 
jūros ir kaimyninis Gdansko miestas (1920–1939 m. turintis laisvojo miesto 
statusą) buvo prijungtas prie Lenkijos. Moderniajam projektui sunku buvo 
konkuruoti su Gdansko architektūriniais ir istoriniais šedevrais, netgi tu-
rint galvoje, kad Antrojo pasaulinio karo veiksmai aplenkė Gdynės miestą 
(nukentėjo tik uostas), o Gdanską po karo reikėjo atstatinėti (nukentėjo 
apie 90 % senamiesčio pastatų). 

Čia šiek tiek analogijų galima atrasti su Kaunu, kuris tarpukariu taip 
pat sparčiai išaugo. Kaip Gdynė turėjo būti nepriklausomos Lenkijos lan-
gas į pasaulį, taip Kaunas modernizavusi kaip nepriklausomos Lietuvos 
sostinė. Sujungus pasaulyje vyraujantį modernizmo stilių su tautiniu taip 
atsitraukiama nuo dominuojančios moderniajame mieste istorijos ir tradi-
cijos redukcijos. Kaunas per visą sovietmetį dar gyveno nepriklausomos 
Lietuvos dvasia, ir tam pirmiausia padėjo gerai išsaugotas miesto archi-
tektūrinis paveldas, taip pat – reliatyviai nedidelis, nors, tenka pripažinti, 
kad pastebimas, sovietinės architektūros išplitimas203. Bet, kaip ir Gdynėje 
Gdansko, taip Kaune Vilniaus prijungimas atitraukė į Lietuvą pagrindines 
investicijas ir regiono mastu nuvertino miesto reikšmę. Kita vertus, tai pa-
dėjo ir buvo naudinga gan greitam simbolinio miesto atkūrimui.

Irenos Šutinienės sociologiniai tyrimai rodo, kad tarpukario architektū-
ros paveldas nebuvo susireikšmintas ir naudotas kaip visa apimantis sim-
bolis, tačiau tokias funkcijas sėkmingai atlikinėja pavieniai objektai, ypač 
virš miesto iškilusi ir dominuojanti Prisikėlimo bažnyčia204. Pačios laiki-

202 Šiuo metu vienintelis tokio tipo architektūrinis kompleksas sąraše – Tel Avivo Baltasis 
miestas (angl. The White City of Tel Aviv), įrašytas 2003 m.

203 Tarpukario reprezentacinės architektūros stoką Vilniuje pirmiausia rodo nelabai gausus 
tokio tipo objektų skaičius. Neseniai buvo išleisti abiejų miestų Naujausios architektū-
ros gidai, įvairių kategorijų (administraciniai pastatai, gyvenamieji namai) mastu mūsų 
nagrinėjamą laikotarpį reprezentuoja 30 Vilniaus objektų (iš 238) ir 142 Kauno objektai 
(iš 243). Plg.: Vilnius, 1900–2012: naujosios architektūros gidas, sud. Julija Reklaitė, Rūta 
Leitanaitė, Vilnius, 2011; Kaunas, 1918–2015: architektūros gidas, sud. Julija Reklaitė, Vil-
nius, 2015.

204 I. Šutinienė, Laikinosios sostinės ir sovietmečio atminties erdvinių reprezentacijų reikš-
mės, Atminties daugiasluoksniškumas: miestas, regionas, valstybė, p. 444–451.
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nosios sostinės kaip nepriklausomos Lietuvos simbolinė, atmintinė erd vinė 
reprezentacija ir ikona pradėdama atkurti nuo 1988 m.: pirmiausia – Vie-
nybės aikštės paminklinis ansamblis su Juozo Zikaro Laisvės ir kitų Lie-
tuvos atgimimo veikėjams skirtų paminklų atstatymu, tarp kurių į pirmą-
jį planą iškyla Jono Basanavičiaus, kaip moderniosios Lietuvos kūrėjo ir 
tautos patriarcho, asmenybė, jam pirmas paminklas buvo pastatytas dar 
būnant gyvam (1923 m., pačiam tautos tėvui dalyvaujant). Jau buvo minė-
ta paminklo Vytautui Didžiajam reikšmė, panašų vaidmenį atliko 1989 m. 
atkurtas Vytauto Didžiojo universitetas ir 1990 m. tikintiesiems grąžinta 
Prisikėlimo bažnyčia. Dar vėlesniais laikais atsiranda tarp kitų prezidentų 
skulptūros Istorinės prezidentūros sodelyje (1996) ar paminklas Danieliui 
Dolskiui Laisvės alėjoje (2007).

Labai įdomi yra Ukrainos situacija, nes 1917–1934 m. laikotarpiu Ukrai-
nos Sovietų Socialistinės Respublikos sostinė buvo Charkovas, tik XX a. 
4-ojo dešimtmečio antrojoje pusėje sostinė formaliai buvo perkelta į Kijevą. 
Ir tai tik formaliai, nes labai daug centrinių valdžios ir administracinių 
institucijų liko Charkove. Šis faktas paliko didelį pėdsaką miesto erdvė-
je, kur pačiu garsiuoju kompleksu laikoma Laisvės aikštė (ukr. Майдан 
Свободи), viena iš didžiausių aikščių pasaulyje su įspūdingu Valstybės 
pramonės (ukr. Держпром) pastatu – pirmuoju sovietiniu dangoraižiu ir 
kitais valstybinės reikšmės objektais, įsiterpiančiais į bendrą stalininės 
epochos SSRS architektūrą205.

Kalbant apie Minską, smarkiai nukentėjusį per Antrąjį pasaulinį karą, 
dera pasakyti, kad jo įvaizdis visiškai pasikeitė virstant Stalino emipre pa-
vyzdinio stiliaus miestu. Modernistinę konstruktyvistinę architektūrą šiuo 
metų reprezentuoja vos keli, tačiau pakankamai svarbūs, objektai: Operos 
ir baleto teatras (brus. Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы 
і балета)206, Mokslų akademija (brus. Нацыянальна Акадэмія Навук 

205 Rasos Čepaitienės teigimu, nors niekur nebuvo užfiksuota oficialioji SSRS miestų hie-
rarchija, Charkovas atsidūrė trečioje, po Maskvos ir Leningrado, vietoje. Čepa it ienė, 
R . „Tarybinės sostinės“ konstravimas J. Stalino epochoje, Nuo Basanavičiaus, Vytauto 
Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo, p. 193.

206 Minsko operos ir baleto teatras buvo atidarytas 1939 m., po karo jo interjeras smarkiai 
perstatytas, tačiau per vykusią rekonstrukciją 2006–2009 m. buvo grįžta prie origina-
laus I. Langbardo projekto.
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Беларусі), Vyriausybės rūmai (brus. Дом Ураду) ir Karininkų ramovė 
(brus. Дом афіцэраў). Visi jie pastatyti pagal Josifo Langbardo, žymaus 
Peterburgo architekto, kilusio iš Gardino gubernijos, projektus207. Balta-
rusijoje sovietinė valdžia 4-ojo dešimtmečio antrojoje pusėje sumanė per-
kelti sostinę iš Minsko į Mogiliovą, taip atitraukdama sostinę nuo sienos 
(Lenkijos ir Sovietų Sąjungos siena buvo vos 30 km nuo miesto centro), ta-
čiau projekto vykdymą sužlugdė Antrojo pasaulinio karo pradžia ir sienos 
perkėlimas į vakarus. Šio sumanymo palikimu galima laikyti Mogiliovo 
vyriausybės rūmus, analogišką Minskui pastatą, kurį taip pat projektavo 
I. Langbardas.

* * *
Istorinių naratyvų derybines tradicijas regione reikia sieti su Lenkijos 

ir Vokietijos vadovėlių komisijos įkūrimu 1972 m.208 Tęsiant minėtas tradi-
cijas buvo įkurtos Lenkijos ir Lietuvos bei Lenkijos ir Ukrainos vadovėlių 
komisijos. Tokiose derybose oficialiu lygiu šiuo metu nedalyvauja baltaru-
siai, nors anksčiau ir būta bandymų, XX a. 10-ojo dešimtmečio pirmojoje 
pusėje, tiek tarp Lenkijos ir Baltarusijos, tiek tarp Lietuvos ir Baltarusijos. 
Tačiau teisininko Jerzio Stępieńo teigimu, vadovėlių klausimu galima or-
ganizuoti dešimtį tarpvyriausybinių konferencijų – problema yra ta, kad 
naujus vadovėlius reikia parašyti, o autoriai retai nori klausyti tarnautojų 

207 I. Langbardui buvo skirtos dvi serijos iš Atbulinės atskaitos ciklo: Iosif Langbard. Ar-
chitekto drama (Иосиф Лангбард. Драма архитектора). Visi serijos filmai prieinami 
ONT kanalo YouTube paskyroje.

208 Įvykus Lenkijos Liaudies Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos santykių 
normalizacijai 1970 m. atsirado galimybė sukurti bendrą dvišalę istorijos ir geografijos 
vadovėlių komisiją, kuriai patronavo UNESCO. Nepaisant labai skeptiško požiūrio į ko-
misijos darbus ir itin kritiškos reakcijos įvairiuose sluoksniuose (ypač po 1944–1945 m. 
ištremtųjų vokiečių gretose) pirmieji nutarimai-rekomendacijos buvo paskelbti 1976 m. 
Plačiau apie komisiją ir šiuolaikinius bendro vokiečių ir lenkų istorijos vadovėlio pro-
jektus žr.: Ju lkowska, V. Wspólna historia – wiele pamięci. O koncepcji wspólnego 
polsko-niemieckiego podręcznika historii, DomOtwarty/DomZamknięty? Lekcje po-
granicza. Europa Środkowo-Wschodnia (XX/XXI w.), red. B. Górczyńska-Przybyłowicz, 
S. Jankowiak, I. Skórzyńska, K. Stryjkowski, A. Wachowiak, Poznań, 2014, p. 317–333.
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nutarimų209. Pagrindinių komisijų pasiekimas, nepaisant reikšmingesnių 
arba nelabai reikšmingų rekomendacijų surašymo, yra nuolatinės diskusi-
jų ir derybų erdvės sukūrimas.

Transformacijos, vykusios po 1989 m., naratyvo ir praeities konstravi-
mai provokavo įvairius atminties konfliktus tarp kaimynų, tai dažniausiai 
reiškėsi tarpukariu egzistuojančių konfliktų vizualizavime210. Lenkijos at-
žvilgiu dominuoja nuostata, kad šalis buvo politinio konflikto situacijoje 
kone su visomis Antrosios Respublikos kaimyninėmis valstybėmis (išim-
tis – Rumunija) ir tautinėmis mažumomis. Po 1989 m. įvyko nemažos is-
torinių pasakojimų transformacijos, kurias pirmiausia galima įžvelgti Len-
kijos ir Ukrainos bei Lenkijos ir Lietuvos santykiuose.

Pagrindiniu lenkų ir lietuvių metanaratyvų siužetu galime laikyti dvi 
skirtingas abiejų tautų ir valstybių santykių interpretavimo tradicijas: pir-
ma, tai Abiejų Tautų Respublikos kaip naujųjų laikų strateginės partne-
rystės, bendri geopolitiniai ir kariniai projektai (ypač aktualu šiuolaikinės 
Rusijos režimo revanšistinės politikos kontekste); antra – XX a. tradicijos, 
kurias galima apibrėžti kaip daugiakryptį konfliktą211. 

Atminties ir naratyvų sferoje tarpukario Lenkijos ir Lietuvos konflik-
tas vis dar yra dominuojantis ir turi nemenką reikšmę dvišaliams santy-
kiams. Pirmame plane – Vilniaus klausimas, ir galima teigti, kad visi kiti 
klausimai kyla būtent dėl šios prob lemos. Tai buvo vienas iš pagrindinių 
dalykų kuriant 1994 m. balandžio 26 d. pasirašyto Lietuvos Respublikos ir 
Lenkijos Respublikos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbia-
vimo sutarties tekstą. Jo preambulėje abi šalys sutarė reikšdamos apgai-
lestavimą dėl konfliktų tarp abiejų valstybių po Pirmojo pasaulinio karo, 
kai po ilgos nelaisvės lietuviai ir lenkai ėmėsi kurti naują nepriklausomą 
gyvenimą, bei smerkdamos smurto naudojimą, buvusį abiejų tautų tarpu-
savio santykiuose /…/, akcentuodamos, kad gerų ir blogų mūsų valstybių 
istorijos puslapių suvokimas turi pasitarnauti tarpusavio supratimo įtvir-

209 Stępień J. , Recoverinig Forgotten History, http://jerzystepien.natemat.pl/17047, recove-
ring-forgotten-history 

210 Nija kowsk i,  L .  M., min. veik., p. 131–132.
211 Nowa k, A. Polityka historyczna III RP: reOrientacja, Historycy i politycy. Polityka 

pamięci w III RP, p. 47–51.
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tinimui tarp lietuvių ir lenkų tautų besivienijančioje demokratinėje Euro-
poje, /…/ apgailestaudamos dėl tragedijų ir didžiulių netekčių, kurios ištiko 
abi mūsų tautas dėl XX a. totalitarinių sistemų212. Galima teigti, kad nuo 
1994 m. sutarties pasirašymo daugelis problemų Lenkijos ir Lietuvos san-
tykių sferoje neišnyko, tačiau ir negalima teigti, kad vienintelis rezultatas 
buvo iškilmingas abipusis dabartinių teritorijų vientisumo patvirtinimas 
su sostinėmis Vilniumi ir Varšuva, nepriklausomai nuo jų sienų formavi-
mosi proceso praeityje.

Sutartyje apibrėžiamas naratyvų susidūrimas – atsimindamos sudėtingą 
abiejų tautų istoriją bei ilgaamžį lietuvių ir lenkų artumą ir atsižvelgdamos 
į galimybę abiem tautoms vertinti bendrą abiejų valstybių istoriją skirtin-
gai213 – vis dar egzistuoja abiejų šalių dvišaliuose santykiuose, bet šioje 
situacijoje galime rasti ir nemažai pozityvo. Pirmiausia reikia paminėti 
Dvišalės komisijos istorijos mokymo problemoms nagrinėti darbus, kuri 
reguliariai susitinka nuo 1992 m.214 Pagrindinius komisijos uždavinius 
apibrėžė steigiamasis protokolas: nuolatinis keitimasis informacija apie is-
torijos mokymą abiejose šalyse, vadovėlių turinio aptarimas ir pakeitimų 
siūlymų teikimas. Lenkų komisijos delegacijai nuo pat įkūrimo pirminin-
kauja Opolės universiteto profesorius, garsus istorijos didaktikos specia-
listas Adamas Suchońskis, Lietuvos komisijai – iš pradžių Juozas Tumelis, 
Lietuvos nacionalinės bibliotekos darbuotojas, o nuo 2008 m. Lietuvos is-
torijos instituto direktorius Rimantas Miknys. Nuolatinis komisijos darbų 
tvarkaraštis (kasmetiniai susitikimai pakaitomis Lenkijoje ir Lietuvoje, nuo 
2003 m. taip pat ir provincijoje), nuolatinis naujų vadovėlių vertinimas turi 
didelę įtaką istorijos (ir geografijos) mokymui, nes komisijos įvertinimai ir 

212 1994 04 26 Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartis Dėl draugiškų santy-
kių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.
FBBE306C2DA4 

213 Ten pat.
214 Kasperav ičius ,  A. P. Dvišalės Lietuvos ir Lenkijos istorijos mokymo problemų ty-

rimo komisijos veikla ir jos prasmė, Lietuvos istorijos studijos, 2011, t. 28, p. 172–178; 
U n g e r, P. Polsko-litewska komisja podręcznikowa, Wiadomości Historyczne, 2008, 
nr. 3, p. 29–32.
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rekomendacijos siunčiami autoriams ir leidėjams215. Esminės problemos – 
tam tikrų sąvokų naudojimas (pirmiausia – okupacijų, kalbant apie lenkų 
valdytą Vilniaus kraštą 1920–1939 m., ir 1939 m. miesto prisijungimą prie 
Lietuvos) ir jų išbraukimas iš mokyklinių vadovėlių.

Nuo paskutinio XX a. dešimtmečio antrosios pusės iš tarptautinio dia-
logo liko tarsi išstumti Baltarusijos istorikai, nebuvo sukurta bendrų nuo-
latinių institucijų, kurios nagrinėtų dvišales problemas. Tačiau pamažu 
atsiranda ir tokių iniciatyvų. 2013–2014 m. Vilniaus universiteto Tarptauti-
nių santykių ir politikos mokslų institutas kartu su Baltarusijos valstybinio 
universiteto Tarptautinių santykių fakultetu vykdė bendrą projektą, skirtą 
lyginamiesiems atminties politikos tyrimams, ir kol kas vienintelis apčiuo-
piamas rezultatas buvo 2015 m. sausio mėnesį paskelbtos rekomendacijos, 
kurios rodo, jog pagrindinis klausimas tarp Lietuvos ir Baltarusijos yra 
LDK laikai216. Tarp rekomendacijų atsirado ir planas steigti dvišales ben-
dradarbiavimo istorinės atminties komisijas217.  

Lenkų ir ukrainiečių atveju pagrindinis naratyvų susidūrimas atsiranda, 
kai kalbame apie Antrąjį pasaulinį karą, tačiau pats konfliktas kyla anks-
čiau – nesutarimas dėl Lvovo, S. Petliūros ir ULR karių išdavimas 1920 m., 
Antrosios Respublikos pozicija ukrainiečių tautinės mažumos atžvilgiu. Tie 
du elementai dažniausi, kai įvertinami Antrojo pasaulinio karo įvykiai ir 
nurodomi kaip lenkų kaltė218. Ši pozicija buvo išreikšta 1997 m. gegužės 21 d. 

215 Komisijos protokolai ir darbo medžiaga (nuo 2004 m.) internete: http://www.upc.smm.
lt/ekspertavimas/vadoveliai/komisija/ 

216 Lietuvoje kai kurios baltarusiškos LDK istorijos interpretacijos pateikiamos kaip vos ne 
nacionalinio saugumo problema. Jos esmė – LDK paveldo „pasisavinimas“, neigiant ryšį 
tarp šiuolaikinės Lietuvos ir LDK valstybingumų. R. Lopata ir kt. Rekomendacijos Lietu-
vos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos istorijos politikos formuotojams, http://www.
tspmi.vu.lt/tinklarastis/2015/01/r-lopata-ir-kt-rekomendacijos-lietuvos-respublikos-ir-
baltarusijos-respublikos-istorijos-politikos-formuotojams/ 

217 Tarp rekomendacijų abi pusės taip pat išryškino diskusijų skatinimą, istorinių turisti-
nių maršrutų sudarymą, taip pat – inicijuoti bendro LDK istorijos vadovėlio parengimą 
ir leidybą ir skirti daugiau vietos kaimyninėms valstybėms vadovėliuose. Ten pat.

218 Asimetriniai įvertinimai ir emocijos Antrojo pasaulinio karo diskusijose dažniausiai 
kyla, kai abipusės kaltės lyginamos su lenkų–ukrainiečių ir lenkų–žydų santykiais karo 
metu. Mer ta ,  T. Pamięć i nadzieja, Pamięć i odpowiedzialność, ed. R. Kostro, T. Merta, 
Kraków-Wrocław, 2005, p. 85.
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Kijeve, bendrame prezidentų A. Kwaśniewskio ir L. Kučmos pareiškime apie 
bendravimą ir susitaikymą, kuriame teigta, kad lenkų ir ukrainiečių santykių 
ateitį reikia statyti ant teisės ir teisingumo, gilaus ir nuoširdaus bendravimo ir 
susitaikymo, siekiant kartu įveikti sudėtingą lenkų ir ukrainiečių istorijos pali-
kimą, kad praeities šešėliai nekenktų dabartiniams draugiškiems ir partneriš-
kiems ryšiams tarp abiejų šalių ir tautų /…/. Tačiau nereikia nutylėti tragiškų 
epizodų, tokių kaip XVII a. ir XVIII a. karų dešimtmečiai, antiukrainietiškos 
Lenkijos valdžios politikos XX a. 3-iajame ir 4-ajame dešimtmečiais, ir lenkų 
persekiojimų sovietų Ukrainoje Stalino represijų laikais219. 

Nuo 1997 m. iki 2006 m. Lenkijos ir Ukrainos istorikai aktyviai disku-
tavo bendrų konferencijų cikle, pavadintame Lenkija ir Ukraina – sunkūs 
klausimai, kurios buvo organizuotos pakaitomis Lenkijoje ir Ukrainoje. 
Svarbiu šio sumanymo rezultatu reikia laikyti vienuolika tomų konferenci-
jos medžiagos, į kurią įeina ne tik skaitomi pranešimai, bet ir diskusijų ste-
nogramos. Deja, nors bendras Ukrainiečių sąjungos Lenkijoje ir Pasaulinės 
Armijos Krajovos karių sąjungos leidybinis projektas buvo laikomas labai 
sėkmingu, tik pirmojo tomo dalis skirta tarpukario problemomis220. Tai 
rodo, kad per nepriklausomybės laikotarpį Lenkija su Ukraina patobulino 
derybų tradiciją. Vienu iš derybų rezultatų galima laikyti svarbios nekro-
polijos, lenkų tautinio panteono – Lvovo Lyčakovo kapinėse esančių Lvovo 
gynėjų kapinių, populiariai vadinamų Lvovo ereliukų kapais, kurie po An-
trojo pasaulinio karo buvo apleisti ir niokojami, o 8-ajame dešimtmetyje 
galutinai sunaikinti, – XXI a. pradžioje atstatymas ir atnaujinimas. Nepri-
klausoma Ukraina nepripažino tradicinio antilenkiško naratyvo, būdingo 
tiek ukrainiečių tautiniam atgimimui, tiek ukrainietiškai emigracijai221. 

219 Wspólne oświadczenie Prezydentów RP i Ukrainy o porozumieniu i pojednaniu, Kijów, 
1997 05 21, http://akcjawisla.fm.interiowo.pl/wspolne_oswiadczenie_prezydentow.htm 

220 Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 1–2. Materiały II międzynarodowego seminarium hi-
storycznego „Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1918–1947“, Warszawa 22–24 maja 1997, 
Warszawa, 1998; M ę d r z e c k i, W. Język dialogu historyków polskich i ukraińskich na 
przełomie XX i XXI wieku, Na pograniczu „nowej Europy“. Polsko-ukraińskie sąsiedz-
two, red. M. Zowczak, Warszawa, 2010, p. 45–52.

221 Zaszk i lnia k, L .  Historia Polski w ukraińskiej historiografii i świadomości społecznej 
Ukrainców początku XXI wieku. Materiały 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Pol-
skich, 15–18 września 2004 r., http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/



310 Tomasz Błaszczak

Kita vertus, lenkiškasis klausimas Ukrainos nepriklausomybės metais pra-
rado pagrindinį interesą ukrainiečių istorijos interpretacijose, tautos sąmo-
nėje ir pavelde, į pirmąją poziciją buvo iškeltas Rusijos ir Sovietų Sąjungos 
klausimas. Vis dėlto tarp ukrainiečių dar dominuoja Antrosios Lenkijos 
Respublikos vaizdinys, t. y. šalies, kuri jėga prijungė ukrainiečių žemių 
dalį prie savo teritorijos ir bandė nutautinti ukrainiečių mažumą. Tokie 
įvertinimai formuluojami tiek rytuose, tiek vakaruose, o nacionalinis ir 
komunistinis pasakojimai šia prasme puikiai persipina. Netgi tarpukariu 
naudotas Lenkijos suskirstymas į labiau išvystytą A ir mažiau išvystytą 
B – turinčias tik aprašomąjį bruožą – gali būti interpretuojamas kaip pla-
nuojamo ukrainiečių žemės išnaudojimo įrodymas222. 

Nors sunkiai, bet pastebimai ukrainietiškas naratyvas pamažu praranda 
antilenkiškumą, kuris iki nepriklausomybės pirmiausia klestėjo tarp emi-
gracijos istorikų. Didelę įtaką tam procesui turi 1993 m. sušaukta Lenkijos 
ir Ukrainos ekspertų komisija istorijos ir geografijos vadovėlių turiniui to-
bulinti223. Galbūt atitinkami procesai Lenkijoje kol kas nėra tiek paplitę. 
Šis reiškinys buvo pastebėtas didžiausio bendro Lenkijos ir Ukrainos pro-
jekto metu, vykusio abiejose valstybėse, t. y. 2012 m. per Europos futbolo 
čempionatą. Jo oficialusis šūkis visame pasaulyje buvo siejamas būtent su 
istorija ir atmintimi. Istoriją kuriame kartu – toks šūkis buvo naudojamas 
ir angliškai, ir lietuviškai, ir ukrainietiškai (ukr. Творимо історію разом), 
bet kažkodėl Lenkijoje buvo pasirinktas kitas variantas: Ateitį kuriame kar-
tu (lenk. Razem tworzymy przyszłość). Stebėtina, kad Lenkijoje tas faktas 
netapo diskusijų objektu, tik tuometinis sporto ministras Adamas Giers-

222 Mot yka, G. Polsko-ukraiński konflikt pamięci. Czy możliwy jest wspólny podręcznik 
historii? Cień Kłyma Sawura. Polsko-ukraiński konflikt pamięci, Gdańsk: Wydawnictwo 
Oskar, 2013, p. 33–34.

223 Iš Lenkijos pusės pirmininku tapo žymus naujųjų laikų istorikas Władysławas Andr-
zejus Serczykas, o po jo mirties 2014 m. – Włodzimierzas Mędrzeckiis, XX a. lenkų-
ukrainiečių santykių tyrinėtojas iš Varšuvos. Iš ukrainiečiams nuo pat pradžios pirmi-
ninkauja Stanislovas Kulčyckis, lenkų kilmės istorikas, Ukrainos Mokslų akademijos 
Istorijos instituto XX a. 3-iojo ir 4-ojo dešimtmečių skyriaus vedėjas. Pastarųjų metų 
komisijos darbų medžiaga prienama internetu: https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/ksztal-
cenie-ogolne/komisje-podrecznikowe/polsko-ukrainska-komisja-ekspertow. Plačiau apie 
S. Kulčyckio įtaką nepriklausomos Ukrainos istorijos mokslo formavimui žr.: Marples , 
D. R., min. veik, p. 1–11.
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zas iškart po čempionato emblemos pristatymo komentavo: Istorija mums 
asocijuojasi su tuo, kas buvo praeityje. Mes norėjome kažko kūrybiškesnio, 
dėl to ir pasiūlėme pakeisti vertimą224. 

Tam tikrą vaidmenį istorinių pasakojimų derybose atlieka organizacijos, 
vienijančios tautinių mažumų istorikus ir kitus humanitarus. Čia pirmiau-
sia reikėtų paminėti Baltarusių istorijos draugiją, įkurtą Balstogėje 1993 m., 
kurios tikslas, be mokslinės, kultūrinės ir visuomeninės veiklos, yra ir kul-
tūrinės bei tautinės tolerancijos puoselėjimas, teigiamų baltarusių santykių 
su lenkais ir kitomis Lenkijos tautinėmis mažumomis formavimas225. Pa-
našiai ir Lenkijos ukrainiečiai istorikai bei jų 2004 m. sukurta Ukrainiečių 
istorijos draugija Lenkijoje tampa dialogo tarpininkais226. Šioje situacijoje 
ypač reikšmingas faktas, kad daugelį iš jų pasiekė skaudūs lenkų ir ukrai-
niečių istorijos įvykiai ir su jais susijusios asmeninės traumos.

Prie naratyvų derybų galima priskirti ir istorinės literatūros vertimus. 
Šioje sferoje, kad ir kaip būtų keista, dominuoja baltarusiai. Lietuvoje 
mokslinių veikalų vertimų pasitaiko itin retai227, kiek geresnė situacija yra 
Lenkijoje, tačiau Baltarusijoje, leidybinio projekto Arche pastangomis, tiek 
Lietuvos, tiek Lenkijos autorių istorinių mokslo darbų vertimai pasirodo 

224 Hasło inne niż wszędzie. W Polsce historia źle się kojarzy, http://www.sport.pl/euro 
2012/1,127123,7362823,Haslo_inne_niz_wszedzie__W_Polsce_historia_zle_sie.html Šita-
me kontekste išryškėja diskusija, kuri buvo iškelta po įrašo oficialioje Europos futbo-
lo federacijų asociacijos (UEFA) svetainėje. Lvovo priklausomybė Lenkijai iki 1939 m. 
buvo minėta beveik lygiagrečiai su vokiečių ir sovietų okupacija, nes ir miestas, nors 
pats ukrainietiškiausias, nuo pat įkūrimo buvo valdomas svetimų jėgų. Po intervencijos 
ministerijų lygmenyje tas įrašas buvo pakeistas.

225 Draugija savo veiklą sėkmingai išplėtojo, o leidžiamas žurnalas Baltarusių istorijos 
sąsiuviniai (brus. Białoruskie Zeszyty Historyczne) pripažintas vienu reikšmingiausių 
istorijos moksluose Lenkijoje, tačiau jo vertę dialogui sumenkina negatyvus žurnalo 
vaizdinys oficialiose Baltarusijos įstaigose, ir tai apsunkina darbą su autoriais iš Balta-
rusijos. Plačiau žr.: www.kamunikat.org.

226 Ukrainiečiai taip pat nuo 2011m. leidžia savo žurnalą Litopys, iki šiol pasirodė 3 nume-
riai. Plačiau žr.: http://uitp.net.pl/

227 Nors autorių iš Lenkijos tekstai nuolat atsiranda Lietuvos žurnaluose, to negalima pa-
sakyti apie atskirų knygų leidybą. Čia turbūt vienintelis vertimas, skirtas tarpukario 
laikotarpiui, yra Balstogės universiteto profesoriaus veikalas: Buchowski ,  K. Litvoma-
nai ir polonizuotojai: Mitai, abipusės nuostatos ir stereotipai lenkų ir lietuvių santykiuose 
pirmoje XX amžiaus pusėje, Vilnius, 2012.
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reguliariai. Svarbiausia, kad tai knygos, skirtos, ar bent susijusios, su balta-
rusių ir Baltarusijos žemių istorija228. Apie jų populiarumą tarp skaitytojų 
gali liudyti faktas, kad nemažai šių knygų susilaukė pakartotinių leidinių. 
Projektas Arche atsirado 1998 m. kaip nepriklausomas visuomeninis, poli-
tinis žurnalas, skirtas plačiajai publikai ir humanitarams, bet pamažu evo-
liucionavo į vieną pagrindinių humanitarinių mokslo žurnalų, neprarasda-
mas savo populiaraus charakterio ir, nepaisant administracinių problemų, 
tęsia savo darbą. Arche yra vienas iš trijų Baltarusijos žurnalų, kurie pri-
klauso platformai Eurozine229. Arche vertimų projektams nuo pat pradžių 
skiriama nemažai dėmesio, o paties žurnalo puslapiuose nemažai randame 
ir Lietuvos, ir Lenkijos istorikų tekstų. Dėl baltarusių ir ukrainiečių kalbos 
artumo ši kryptis mažiau reprezentuojama, tačiau reikia pripažinti, kad 
ukrainiečių proza ir poezija turėjo stiprią poziciją vertimuose į baltarusių 
kalbą. Tą patį galima pasakyti apie leidybinius projektus Lenkijoje, kur 
šiuolaikinė ukrainiečių literatūra vienareikšmiai dominuoja230.

Po 1989 m. Lenkijos susidomėjimas buvo labiau nukreiptas į Rytus. Tam 
neabejotinai didelės įtakos turėjo politikoje dominuojančios ULB koncepci-
jos nuostatos, pagal kurias turėtų būti statyti tiltai su rytiniais kaimynais. 

228 Pvz., Гла вінск і,  Т. Забыты гарнізон. Аддзелы Корпуса аховы памежжа ў Івянцы ў 
1924–1939 гадах, Вільня, 2011; Мі ха люк, Д. Ля вытокаў беларускай дзяржаўнасці, 
Смаленск, 2015; Гі м жаўскас , Э. Беларускі фактар пры фармаванні літоўскай 
дзяржавы, Беласток-Вільня, 2012.

229 2014 m. pabaigoje Eurozine tinklui priklausė dar du žurnalai – literatūros ir meno žur-
nalas Dziejaslou (brus. Дзеяслоў) ir šiuolaikinio meno almanachas pARTisan. Lietu-
vos platformai priklauso tik Kultūros barai, Lenkijos – 4 žurnalai (Krytyka Polityczna, 
Kultura Liberalna, New Eastern Europe, Res Publica Nowa), Ukrainos – 3 (Критика, 
ПроSTORY, Commons/Спільне). Plačiau žr.: http://www.eurozine.com

230 Vidurio Rytų Europos literatūros vertimuose Lenkijos rinkoje pirmauja dvi leidyklos 
Czarne, kurio būstinė yra Bieščadų kalnų gilumoje, ir lietuviams gerai pažįstamas Pari-
bio centras (lenk. Ośrodek Pogranicze) Seinuose. Kol Czarne yra vien komercinis leidy-
binis projektas, seiniečių fondui leidybinė veikla tėra tik viena, nebūtinai svarbiausia, 
veiklos sritis. Lyginamąją analizę žr.: Cobel-Tokarska , M. Wydawnictwo Czarne i 
Ośrodek Pogranicze Sejny – dwie nowe narracje o Europie Środkowej, DomOtwarty/
DomZamknięty? Lekcje pogranicza. Europa Środkowo-Wschodnia (XX/XXI w.), red. 
B. Górczyńska-Przybyłowicz, S. Jankowiak, I. Skórzyńska, K. Stryjkowski, A. Wacho-
wiak, Poznań, 2014, p. 430–455.
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Tam tikslui atsiranda nemažai iniciatyvų, projektų ir tyrimo centrų231. Būta 
įvairių valstybinių ir privačių projektų, skatinančių dialogą ir puoselėjan-
čių istorinę atmintį tarp sienų. Negalima nepaminėti Lenkijos Užsienio 
reikalų ministerijos tyrimo institucijos – Vidurio Rytų Europos instituto 
Liubline (lenk. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej) ir pirmo jo direk-
toriaus prof. Jerzy’io Kłoczowskio asmenybės. Tik šio instituto nuopelnu 
kiek intensyviau vyksta Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimas, o XX a. 
pradžioje instituto darbuotojų pastangomis Lenkijoje pasirodė Baltarusi-
jos ir Ukrainos istorijos sintezės, kurias parašė žymūs kaimyninių šalių 
istorikai, ir tai leido Lenkijos žmonėms susipažinti su naujų kaimynų pa-
sakojimais. 

Lenkijoje, skirtingai negu kituose aptarinėjamuose kraštuose, atsirado 
privačių iniciatyvų, kurios reprezentuoja valstybiniam centrui alternaty-
vias atminties politikas ir pirmiau orientuojasi į daugiakultūrę regiono 
praeitį. Žinoma, dėl savo profilio jų galimybės dažniausiai ribotos, bet jau 
minėto Paribio fondo iš Seinų publikacija Kaimynai paskatino bendrą vals-
tybinę diskusiją dėl karo atminties. Fondo vaidmuo, skatinant tarpvalsty-
binį dialogą, pirmiausia su kaimynine Lietuva, yra milžiniškas. Be Šiau-
rės Rytų provincijos, verta paminėti Olštyno kultūros bendriją Borussia 
(lenk. Wspólnota Kulturowa Borussia), įkurtą dar 1990 m. Bendrija svar-
biausią dėmesį skyrė buvusios Rytų Prūsijos regionui, tačiau laikui bėgant 
smarkiai praplėtė savo veiklos interesus laikydamasi atviro regionalizmo 
principo. Kiek kitaip galima vertinti Centro Korta (lenk. Ośrodek Karta) 
veiklą, kuri veikiausiai papildo valstybės kurtą istorinę atmintį, nes jau 
nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio kaupia Rytų archyvą, vykdo daug istorijos 
populiarinimui ir edukacijai skirtų projektų232. Jano Nowak-Jezioranskio 

231 Tai vos ne atvirkštinė situacija lyginant su 1945 m., kai vietiniai tyrimų institutai buvo 
įsteigti atgautose žemėse Vakaruose: Gdanskas, Olštynas, Ščecinas, Vroclavas ir Vaka-
rų institutas (lenk. Instytut zachodni) Poznanėje, krįteisinimuistangomis.vimui žr. pa-
naudoti vokiečių „kortą“ naujos šalies įteisinimui. Górny, M.  From the Splendid Past 
into the Unknown Future: Historical Studies in Poland after 1989, Narratives Unbound. 
Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe, ed. S. Antohi, B. Trencsényi, 
P. Apor, Budapoest, 2007, p. 108.

232 Šalia minėtų institucijų ir iniciatyvų atsiranda dar nesuskaičiuotų pavieto, miesto ar net 
valsčiaus lygmens iniciatyvų, kaip buvo anksčiau pabrėžta, dėl labai plačios regioninės 
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Rytų Europos kolegija Vroclave (lenk. Kolegium Europy Wschodniej im. 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego) įkurta 2001 m., kurios misija – visapusiškas 
dialogas tarp Lenkijos, Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos, Lietuvos ir kitų bu-
vusių SSRS tautų233.

Vietoj išvadų

Visų aptarinėjamų šalių atminties konstravimo peripetijos turi vieną ben-
drą bruožą: vienaip ar kitaip reikėjo įprasminti sovietinio periodo palikimą, 
jį įvertinti ir pateikti iš naujo. Aiškiai išsiskiria modeliai, priimti Lenkijoje 
ir Lietuvoje, kur toks paveldas buvo atmestas, o atramos punktu pradinia-
me etape dažniausiai pasirinktas 1918–1939(40) m. laikotarpis, žymintis ne-
priklausomos tautinės valstybės egzistavimą. Laikotarpis, kuris dar buvo 
gyvas komunikacinėje atmintyje, turėjo ypatingą reikšmę viešosios erdvės 
persitvarkymui ir naujų nacionalinių pasakojimų kūrimui. Tačiau tautinės 
valstybės modelis negalėjo būti pritaikomas siekiant europinės integracijos, 
tam tikslui labiau tiko Lenkijos–Lietuvos unijų idėjos. Taip pat, siekiant 
pažymėti XX a. totalitarizmo aukos įvaizdį, išskirtinę vietą užėmė karo 
ir komunizmo laikų represijos, trėmimai, pasipriešinimas totalitarizmui. 
Baltarusija ir Ukraina savo valstybingumo po Pirmojo pasaulinio karo ne-
išlaikė, todėl šiose valstybėse po 1991 m. permainų nebuvo aiškaus objek-
to, į kurį nepriklausomai valstybei būtų galima atsiremti. Tačiau egzistavo 
išeivijoje puoselėjama 1918–1921 m. kovų dėl nepriklausomybės atmintis, 
kurią pradėta akcentuoti. Kita vertus, sovietinės represijos tuose kraštuose 
prasidėjo dar ankščiau, būtent XX a. 4-ajame dešimtmetyje.

Lenkijoje atminties politikos bumas prasideda XX a. 1-ojo dešimtme-
čio viduryje, tačiau 1918–1939 m. laikotarpio Lenkijos valstybė čia beveik 
neegzistuoja, gal išskyrus tam tikras jubiliejines iniciatyvas, o pagrindinė 
memorializacijos kryptis – Antrojo pasaulinio karo metai ir pokario rezis-

administracijos prerogatyvų spektro vykdant atminties politiką tokios organizacijos 
kartais turį labai didelę įtaką formuojant regiono istorinę tapatybę. 

233 Statut Fundacji Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego we 
Wrocławiu, http://www.kew.org.pl/wp-content/uploads/2014/11/Statut-KEW-2013.pdf
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tencija. Lietuvoje šis laikotarpis yra daug svarbesnis: naujam pasakojimui 
sukurti pirmiausia reikia išvalyti tarpukario Lietuvos baltąsias dėmes, o 
tam būtinos ir viešosios diskusijos. Kita vertus, autoritarinis šalies valdy-
mas truputį prieštarauja išsamiam tarpukario pasiekimų panaudojimui ir 
reikalauja atitinkamai įvertinti prezidento A. Smetonos vaidmenį. Tai, kad 
šis neabejotinas simbolis buvo labai atsargiai pasirenkamas, rodo ir men-
kas prezidento įamžinimas visoje Lietuvoje.

Oficialioji Baltarusija pozicionuoja kaip tiltas tarp Rytų ir Vakarų, kur 
sėkmingai sugyvena įvairios tautos, įvairių, o pirmiausia dviejų didžių-
jų krikščioniškųjų religijų, atstovai, taip pat naudojamos dvi oficialiosios 
kalbos. Šiuo atveju pasitraukimas iš pirmaisiais nepriklausomybės metais 
vyraujančio etiniškumo ir tautinio naratyvo ir perėjimas prie valstybinio 
modelio nebuvo susijęs su Europos integracija, jį galima pavadinti savo-
tišku bandymu sutaikyti dominuojančius istorijos naratyvus (ypač kai 
kalbama apie ankstesnius laikus, XX a. istorijos interpretacijose vis dėlto 
dominuoja sovietinis naratyvas). O pagrindiniu tikslu buvo laikomas vals-
tybės suvereniteto sustiprinimas (kaip atsakas nesėkmingai integracijai į 
Rusijos Federaciją). Galima teigti, kad pirmieji Ukrainos ir Baltarusijos 
nacionalinės atminties vystymosi metai turi labai daug bendrų bruožų: 
svarbiausia – siekimas į sovietinį paveldą integruoti tautinius elementus 
ir nesovietinį istorijos pasakojimą. Šis procesas ryškiai matomas Ukrai-
noje, kurioje dar egzistuoja akivaizdi Rytų–Vakarų priešprieša ir menkos 
valstybingumo tradicijos. Tokioje situacijoje, ypač po 2005 m., Ukrainoje 
atminties politika tiesiogiai priklauso nuo valdžios pasikeitimų, o vienin-
telė visiems priimtina atminties figūra faktiškai liko tik Holodomoras – 
1932–1933 m. badas. 
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Between Statehood and Ethnicity. The Interpretations 
of 1918‑1939 Period and the Construction of Politics of Memory 

in Poland, Lithuania, Belarus and Ukraine

Tomasz Błaszczak

Summary

After the period of 1989–1991, the dissolution of the Soviet Union and the collapse 
of the Soviet Block, the map of Eastern-Central Europe changed radically, with new 
independent countries of Lithuania, Belarus and Ukraine. At first sight, there can be 
an impression that all these countries had started to construct their own politics of 
memory in different ways, marking the uniqueness of their own way of development 
and dealing with the past, especially to the contemporary history and their role in the 
region. However, it seems that the main tendencies are more similar, especially within 
the two pairs of countries, Poland and Lithuania, as well as Belarus and Ukraine. The 
reception of categories of “politics of memory” or “politics of history” in those pairs 
seems to be analogical, with similar typological discussion over those terms and their 
role in particular countries. In all countries, the most important determinants were the 
factors of international politics and foreign policy.

The main part of the study deals with the interpretation of one particular historical 
period in the construction of the politics of memory. The author compares the main 
tendencies in the policies of the four countries of the region and various forms of 
commemorations, from construction of calendars of national commemorations, street 
names, erecting or demolishing the monuments, to the tendencies in popularization 
of national history. Still, in the region, the most important aspect is set on the tragic 
events that took place during and after the World War II, with particular emphasis of 
the anti-soviet resistance. However, the memory figures from the period of 1919–1940 
are still present in this process. The last part of the study is devoted to the initiatives 
for the negotiation of national narratives that were established in the region after 1991.
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Kastytis Antanaitis

Rytų Prūsijos regionas Rusijos Federacijoje: 
Kaliningrado srities istorinės atminties 
ir istorinio identiteto formavimas; 
srities istorijos rašymas XX a. viduryje –
XXI a. pradžioje 

Kaliningrado srities istorijos kūrimo atveju istorikai turi retą galimybę 
stebėti, kaip gimsta ir vystosi mišrus vietinis, regioninis ir nacionali-

nis Kaliningrado srities gyventojų istorinis identitetas. 
Šiems procesams suvokti ir interpretuoti galima naudoti Jano Assman-

no kolektyvinės atminties modelį, aprašytą jo kultūros ir komunikacinės 
atminties (angl. communicative memory) teorijoje. Neturintys jokių tie-
sioginių ryšių su Prūsijos gyventojais iki Antrojo pasaulinio karo ir dėl 
geografinių bei ekonominių priežasčių nutraukę intensyvius ryšius su savo 
gimtinėmis Rusijoje ar kitose SSRS respublikose, dabartiniai kalingradie-
čiai gali būti geras pavyzdys, kaip jų istorinė atmintis dirbtinai kuriama, 
reprodukuojama ir saugoma profesionalių atminties sergėtojų ir institucijų, 
nes, bent jau istoriniais laikais, visiems žmonėms reikia šitokios kultūrinės 
atminties ir, priklausomai nuo socialinio identifikavimosi, jie linkę priimti 
kolektyvinę atmintį, palaikomą ir periodiškai aktualizuojamą naudojant 
sistematišką jaunosios kartos edukaciją ir kartojimo ritualus.1 

XXI a. Rusijos Kaliningrado srities eksklave vystosi būtent šitokį modelį 
atitinkantys procesai. Kaip jie, o ir nuo 2006 m. prasidėjusi institucionali-
zuota istorinė edukacija, paveiks jaunąją Kaliningrado srities kartą, paaiš-
kės tik po poros dešimtmečių, nors tam tikras tendencijas galima aptarti 
jau dabar. Deja, neverta tikėtis greito kokybinio lūžio – istorijos mokymas 

1 Ассма н, Я.  Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая 
идентичность в высоких культурах древности, Москва: Языки славянской куль-
туры, 2004.
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vidurinėse mokyklose ir mokinių susidomėjimas istorija nulemtas speci-
finės nuo 2009 m. veikiančios egzaminų sistemos – vadinamojo Rusijos 
vieningojo valstybinio egzamino, nes privalomojo istorijos egzamino nėra, 
platesniu mastu istorija studijuoti pasirenkama tik tada, kai jos reikalauja 
aukštoji mokykla, kurioje toliau studijuoti ruošiasi abiturientas, realiai tai 
reiškia, kad dauguma moksleivių gauna labai menkas ir paviršutiniškas 
istorijos žinias, o ir stojant į aukštąją mokyklą jos prireikia ne daugiau nei 
ketvirčiui rusų abiturientų.

Iki sovietmečio pabaigos dauguma Kaliningrado srities gyventojų tam 
tikra prasme buvo žmonės be istorijos, teisingiau jie turėjo savo asmenines 
ar šeimos istorijas ir jautėsi didelės sovietinės imperijos istorijos dalimi, 
tačiau kaip nuolatos kartu gyvenančių žmonių bendrija jie jokios kolek-
tyvinės istorijos, kuri būtų siejama su Prūsija ar Kaliningrado sritimi, ne-
turėjo.

Kaliningrado sritis sovietmečiu pasižymėjo uždarumu, militarizuotu 
gyvenimu, persmelktu ekstremalaus ateizmo (SSRS tik vienintelėje Kali-
ningrado srityje nebuvo nė vienos veikiančios cerkvės ar bažnyčios pas-
tato) ir tuo, kad dauguma gyventojų buvo tiesiog atvykėliai iš kitų SSRS 
teritorijų, su kuriomis nuolatinių ryšių persikėlėliai dažniausiai nebepalai-
kydavo. Galima sakyti, kad Kaliningrado srities gyventojai buvo migrantų 
bendrija, tačiau jie nesilydė jokiame migrantų kultūriniame katile ir nėra 
asimiliuojami, nes tiesiog nebuvo su kuo lydytis ir kam asimiliuoti. Šiuo 
metu, jei kokia nors asimiliacija ir vyksta, ji daugiausia liečia į Kaliningra-
do sritį atvykusius naujus asmenis iš Azijos valstybių, kurių XXI a. pra-
džioje būta iki 10 % visų srities gyventojų.2 Tam tikru mastu jų identiteto 
pagrindas buvo komunistinė ideologija ir Sovietų Sąjungos pilietinis ben-
drumas, tačiau ir viena, ir kita buvo ir liko aktualu tik nedidelei daliai 
gyventojų, dažniausiai susijusių su valstybės administravimu. 

Verta pabrėžti, kad Kaliningrado sritis ir jos tapatybės problemos nėra 
visiškai unikalios. Panašių reiškinių galime aptikti kitose po Antrojo pa-
saulinio karo svetimoms šalims atitekusiose Prūsijos dalyse Lietuvoje ir 
Lenkijoje. Tačiau Lietuva ir Lenkija, adaptuodamos savo šalių istorijas prie 

2 К лемешев,  А.  П. ,  Козлов,  С.  Д. ,  Федоров,  Г.  М. Особая территория Рос-
сии: mонография, Калининград: КГУ, 2003, p. 93.
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joms atitekusių Prūsijos dalių istorijos, galėjo sėkmingai išnaudoti savas 
mozūrų ar lietuvininkų Prūsijoje istorijas, tai yra tiesiog jungė jas į savo 
nacionalines istorijas. Rusai Kaliningrado srityje tokio istorinio bendru-
mo paprasčiausiai neturėjo. SSRS Kaliningrado srityje vykdyta istorinės 
atminties politika nebuvo unikali, labai panašių procesų galima aptikti ir 
Lenkijoje. Vakarų, arba Karališkoji, Prūsija buvo Lenkijos Karalystės dalis, 
todėl jos istorinės praeities pasakojimo įtraukimas į bendrą Lenkijos isto-
rijos naratyvą didelių problemų nekėlė, tik tam tikros praeities cenzūros 
arba atmetimo galima aptikti Lenkijai po Antrojo pasaulinio karo atiteku-
sios Rytų Prūsijos dalyje. Skirtingai nei Rytprūsiuose, čia totalaus gyven-
tojų iškeldinimo politika nebuvo vykdoma, tačiau ir šiaip jau miškingos, 
retai apgyventos teritorijos buvo neką mažiau nei Karaliaučius nusiaubtos 
karo, o iš etnografinės Lietuvos, Ukrainos ir Baltarusijos perkelti lenkai 
mažai ką bendra turėjo su vietos istorija. Pilys ir bažnyčios Karališkojo-
je Prūsijoje buvo saugomos ir atstatomos, tačiau Ryprūsiuose lenkai tai 
ėmė daryti tik po sovietinio režimo žlugimo. Tą patį galima pasakyti apie 
muziejus, atsižvelgiant į tai, kurioje buvusios Prūsijos dalyje yra vietovė: 
vos keliolikos kilometrų atstumu gali būti kelis dešimtmečius veikiantis 
istorijos muziejus ar viso labo vos kelerius metus funkcionuojanti parodų 
salė su mėgėjiška ekspozicija.3 Lenkijos mokyklose šiuo metu regioninės 
istorijos nemokoma, tačiau nemokyklinė edukacija vyksta gana intensyviai, 
ir šį muziejinės ar kraštotyrinės veiklos menkumą sunkiai atsveria tokių 
fondų kaip Pasienio labdaros fondas (lenk. Fundacja Pogranicze) aktyvi 
orgnizacinė, leidybinė ir kultūrinių renginių organizavimo veikla.4

Nepaisant susiklosčiusių istorinių aplinkybių, akivaizdu, kad ir bendra 
Kaliningrado srities gyventojų sudėtis nelabai skatina atskiros tapatybės 
formavimosi, nes absoliuti dauguma – apie 87 % – iš maždaug 948 000 
srities gyventojų yra rusai, o didžiausia neruskalbių gyventojų grupė – lie-
tuviai – siekia tik 1,1 % visų srities gyventojų. Jokių lokalių etnosų ar domi-
nuojančių etninių grupių formavimasis pačioje srityje taip pat neįmanomas, 
nes daugiau kaip pusė gyventojų gyvena susitelkusi Kaliningrado mieste ir 

3 Informaciją apie muziejų ir istorijos edukacijos būklę buvusios Rytų Prusijos teritorijoje 
autorius surinko išvykos į Varmijos–Mozurijos vaivadystę 2014 12 01–14 d. metu.

4 Fondo svetainė www.pogranicze.sejny.pl
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jo priemiesčiuose. Vis dėlto pirmos vietinio istorinio identiteto apraiškos 
gali būti aptinkamos tik XX a. 8-ajame dešimtmetyje5, ir jas galima sieti 
tik su antra ar net trečia nuolatinių Kaliningrado srities gyventojų karta. 
Rytų Prūsijos regiono istorijos mokymo pradžioje sociologai, remdamiesi 
2008 m. atliktu tyrimu, jau fiksavo susiformavusį gana specifinį kalinin-
gradiečių identitetą, grįstą regiono atskirumo ir ypatingumo samprata. Jų 
identitetas turėjo stiprų emocinį komponentą, susietą su istorine krašto 
praeitimi ir Baltijos pakrančių gamta, o ir save – visų pirma kaip Rusijos 
piliečius – suvokė tik apie pusė respondentų, kurių dauguma, skirtingai 
nei analogiško tyrimo Pskove dalyviai, nieko gero asmeniškai iš valstybės 
sau nesitikėjo.6

Toks savęs kaip vietos gyventojo suvokimas dar nereiškė noro pabrėžti 
tai ar didžiuotis, tačiau galima teigti, kad pamažu pradėjo formuotis kritinis 
sluoksnis srities gyventojų, kurie nebenorėjo būti amžini emigrantai ir ėmė 
save suvokti ne tik kaip rusus ar SSRS gyventojus, bet ir kaip kaliningradie-
čius. O XX a. pabaigoje jų jau buvo tiek, kad imta ieškoti savęs identifika-
vimo istorinės bazės, t.y. atsirado poreikis priimti ir sava paversti kažkada 
svetimą ir nepriimtiną, kitos, išnaikintos ir ištremtos, tautos praeitį.

Prūsijos ir Rusijos istorinio bendrumo teorijos 
 įtvirtinimo bandymai

Fonetinis Prūsijos ir Rusijos toponimų panašumas pagimdė jokiais isto-
riniais faktais nepagrįstą pseudoistorinę hipotezę apie Prūsijos ir Rusijos 
bendrą kilmę. Pirmą kartą tokio naivaus rusų ir prūsų slavų tapatinimo 
arba Prūsijos gimimo iš Rusijos teorija atsirado XVIII a. 5-ajame dešim-
tmetyje išspausdintoje pirmojoje rusiškoje politinės geografijos knygoje, 

5 Мат тес ,  Э. Останутся ли они россиянами?: Мысли историка на актуальную 
тему – Балтийский регион в истории России и Европы. Балтийский регион в ис-
тории России и Европы. Материалы международной научной конференции, Кали-
нинград, 29–30 октября 2004 г., Калининград: РГУ им. И. Канта, 2005, p. 227–244.

6 A лимпиева ,  A .  Социальная идентичность калининградцев в социальном и гео-
политическом контексте. Псковский регионологический журнал, 2009, nr. 7, p. 36–40.
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kurioje teigta, kad Prūsija savo vardą gavo iš X a. čia iš Rusijos persi-
krausčiusių rusų.7 Be išgalvoto Prūsijos etimologinio bendrumo su Rusija, 
egzistavo dar XV a. sukurta ir Pasakojime apie Vladimiro kunigaikščius 
išdėstyta legenda apie pirmojo Rusijos valdovo Riuriko kilmę iš niekada 
neegzistavusio Romos imperatoriaus Oktaviano Augusto giminaičio Prū-
so, kuris ir buvo Prūsijos įkūrėjas. Kaip rašė metraštininkas, Prūsas buvo 
pasiųstas ant Vyslos – upės kranto į Malburgo miestą ir Torūnę, ir Chvoinią, 
ir garsųjį Gdanską, ir į daugelį miestų prie upės, kuri vadinama Nemunu 
ir įteka į jūrą. Ir gyveno Prūsas labai daug metų, net keturias kartas; ir 
nuo tada iki šių laikų ta vieta vadinama Prūsijos žeme.8 Rusiją pakviestas 
valdyti Riurikas buvo Prūso palikuonis, todėl, naudodamiesi šia legenda, 
Maskvos didieji kunigaikščiai galėjo pretenduoti į savo giminės tiesioginį 
tęstinumą iš Romos Imperijos valdovų. Šią Rusijos ir Prūsijos sąsajų teori-
ją dar XVI a. ėmė plačiai naudoti pirmasis Rusijos caras Ivanas IV, kuris 
sugalvojo, kad Prūsas buvo vyriškosios giminės palikuonių neturėjusio 
Oktaviano Augusto brolis, todėl ir pats Ivanas IV buvo tiesioginis Prūso 
palikimo paveldėtojas, o Livonijos karas su LDK buvo viso labo teisėtas 
bandymas atsiimti protėvių tėvoniją.9 Savo mintis Ivanas IV bandė dėstyti 
1577 m. laiške LDK kunigaikščiui Aleksandrui Polubinskiui10, vėliau tą pa-
čią istoriją su pretenzijomis į Lietuvą ir Prūsiją porą kartų dėstė Steponui 
Batorui, bet niekas jo legendomis nepatikėjo.11

7 „…получила свое имя оть переселившихся бь десятомь веке изь Россiи вь сiю 
землю Прусовь…“, Краткая Политическая Географiя, Санкть Петрбургь: Импе-
раторская академия наук, 1745, p. 208.

8 …послал на берега Вислы-реки в город Мальборк, и Торунь, и Хвоини, и преславный 
Гданьск, и во многие другие города по реке, называемой Неманом и впадающей 
в море. И жил Прус очень много лет, до четвертого поколения; и с тех пор до 
нынешних времен зовется это место Прусской землей. Сказание о князьях Вла-
димирских, Библиотека литературы Древней Руси, t. 9, Санкт Петрбург: Наука, 
2000, p. 278–289.

9 Хорошкеви ч,  А.  Л.  Россия в системе международных отношений середины XVI 
века, Москва: Древлехранилище, 2003, p. 202–203.

10 Послания Ивана Грозного, Москва–Ленинград: Издательство АН СССР, 1951, p. 200. 
11 Книга Посолъская Метрики Великаго Княжества Литовского (1546–1583), Mосква, 

1845, t. 13, p. 27–28; Гейденштейн, Р.  Записки о Московской войне (1578–1582), 
Санкт Петербург, 1889, p. 5.
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Riurikovaičius XVII a. pradžioje pakeitusi Romanovų dinastija save 
taip pat kildino iš Prūsijos išeivio Ivano Kobylos, kuris persikėlė gyventi į 
Rusiją dar XIV a. Grįsti savo teritorinių pretenzijų į gimtąją Prūsiją rem-
damiesi tik giminės kilmės legendomis Romanovai vis dėlto nebedrįso, ta-
čiau tam tikros kūrybingai sujungtos Augusto brolio Prūso ir lietuvių kil-
mės iš romėnų legendos bei normaniškoji Rusijos kilmės teorijos XVIII a. 
Rusijoje buvo žinomos, o imperatorė Jekaterina II perpasakojo, kad rašo-
ma, jog kunigaikštis Riurikas su savo broliais kilo iš Prūso, cezario Augusto 
pusbrolio, ir neva jų protėviai atvyko kartu iš Italijos su Polemonu arba 
Polibijaus Livono, Romos kunigaikščiu, o su jais du šimtai penkiasdešimt 
kilmingiausių giminių, tarp kurių buvo seniausių genčių Ursinų, Kolomnų, 
Kesarinų ir Kentaurų, laivais Viduržemio jūra greta Ispanijos ir Portugalijos 
pro Zundą į Variagų jūrą, tačiau ji pati tuo netikėjo sakydama, kad tai yra 
aiški pasakėčia.12 Netikėjo, kad prūsai ką nors bendra turėjo su slavais, ir 
apie Baltijos slavų likimą rašę XIX a. Rusijos istorikai.13

Rusijos švietimas ir Petro I pradėtas Rusijos europėjimas davė pradžią 
kitam Prūsijos ir Rusijos tapatinimui, kuris rėmėsi panašiu toponimų 
skambesiu. Šis tapatinimas, ko gero, pirmą kartą aptinkamas 1745 m. iš-
leistame rusiškame politinės geografijos vadovėlyje, kuriame teigiama, kad 
Prusija ...gavo savo vardą nuo dešimtame amžiuje į šią žemę iš Rusijos at-
sikėlusių prūsų...14 Greta to, prasidėjo ir Romanovų dinastijos kildinimas 
iš Prūsijos legendinio valdovo, tą 1789 m. Rusijos valdovų veidrodyje (rus. 
Зерцало россiйскихъ государей) aprašė Timofejus Malginas, kuris, rem-

12 ...князь Рюрик со братиею произошли от Пруса, двоюродного брата кесаря Авгус-
та, и будто их предки пришли из Италии купно, со Полемоном, или Публием Ли-
воном, князем Римским, и с ними двести пятьдесят благородных римлян, в числе 
которых были первейших родов Урсины, Коломны, Кесарины и Кентавры, в ко-
раблях морем Средиземным около Гишпании и Португалии сквозь Зунт в Варяж-
ское море. Сие есть явная басня. Екатерина I I .  Записки касательно российской 
истории О величии России, Москва: Эксмо, 2003,p. 165.

13 Первольф, И. И. Германизация балтийских славян, Санкт Петербург, 1876, 
p. 60; Ги льфердинг,  А. Борьба славянь сь нѣмцами на Балтийском Поморьѣ вь 
средние вѣка, Санкт Петербург, 1861.

14 ...получила свое имя оть переселившихся вь десятомь вѣкѣ изь Россïи вь сïю землю 
Прусовь...Краткая политическая географiия, Санктпетербургь: Императорская 
академия наук, 1745, p. 208.
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damasis neįvardyto, bet kažkodėl jam patikimo rašytojo pasakojimu, teigė, 
kad Romanovų giminė kilo iš IV a. gyvenusio saksų ir lenkų karaliaus 
Vaidevučio, kurio palikuonys dar buvo ir Prūsijos kunigaikščiai.15

Sovietų Sąjungos vadovybei Antrojo pasaulinio karo pabaigoje rem-
tis nuverstos Rusijos imperijos arba Maskvos didžiosios kunigaikštystės 
valdovų dinastinėmis pretenzijomis ar fonetiniais sąskambiais buvo neį-
manoma, todėl imtasi bendros rusų ir prūsų slavų kilmės mito. Teherano 
konferencijoje 1943 m. Josifas Stalinas pareiškė, kad Karaliaučius istoriš-
kai – tai senosios slavų žemės16. Menkai Rytų Europos istorijoje nusimanę 
sąjungininkai Jaltos ir Potsdamo konferencijose su Josifo Stalino argumen-
tais sutiko, kaip sutiko ir su J. Stalino mintimi, kad SSRS turi teisę gauti 
du neužšąlančius uostus Baltijos jūroje – Karaliaučių ir Klaipėdą.17 SSRS 
tokie J. Stalino posakiai apie slavų žemes Prūsijoje reiškė tiesioginį įsaky-
mą Prūsijos praeitį interpretuoti kaip slavų žemių istoriją, o jas valdyti turi 
teisę tik SSRS ir jos satelitės. 

Dar viena, bent jau pirmuoju sovietinio Kaliningrado valdymo laiko-
tarpiu, uždarumo priežastis buvo nepavykęs bandymas Kaliningradą pa-
verti SSRS sėkmingos politikos pavyzdžiu. Po 1946–1949 m. kilusios atvi-
ros konfrontacijos tarp sovietinės partinės ir karinės Kaliningrado srities 
vadovybės ir labai prastų žemės ūkio (prasidėjusio bado) bei pramonės 
veiklos rezultatų 1947 m. srities administravimas buvo patikėtas išimtinai 
partiniams nomenklatūriniams darbuotojams, naudojant srities valdymui 
jau susiklosčiusį SSRS srities partinio vadovavimo modelį.18 Į šį konfliktą 

15 Зерцало россiйскихъ государей съ 862 по 1789 годъ, изображающее ихъ родословiе, 
союзы, потомство, время рожденiя, царствованiя, кончины и вкратцѣ дѣянiи съ 
достопамятными проишествiями, СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 
1789, p. 86.

16 …исторически – это исконно славянские земли… Кос тяшов, Ю. Сталин и Ка-
лининградская область: попытка исторической реконструкции in Acta his torica 
universitatis Klaipedensis. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla 2009, t. XVIII, p. 58.

17 Кос тяшов Ю. Сталин и Калининградская область: попытка исторической 
ре  конс трукции in Acta his torica universitatis Klaipedensis. Klaipėda: Klaipėdos 
universiteto leidykla 2009, t. XVIII, p. 59–60.

18 Ис у пов,  B.  C .  На этапе становления: история калининградской областной пар-
тийной организации в период создания и укрепления 1946–1953 годы, Калининград: 
Калининградское книжное издательство, 1986, p. 25–39. 
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tarp Kaliningrado srities vadovų tiesiogiai įsikišęs J. Stalinas priėmė SSRS 
vyriausybės nutarimų kompleksą, kurį greitai imta vadinti Didžiuoju Sta-
lino Kaliningrado srities statybos planu19. Kaip ir kiti „didieji“ J. Stalino 
planai, šis nebuvo įgyvendintas, sovietinė valdžia eilinį kartą patyrė visišką 
fiasko, todėl liautasi naudoti pasakojimus apie planą, o ir viešų Kaliningra-
do srities paminėjimų propagandoje imta vengti.20

Galiausiai reikėtų paminėti, kad Prūsijos valstybės tyrimai buvo tie-
siog pavojingi dėl visos Prūsijos valstybės istorinio fenomeno paskelbimo 
SSRS nepriimtinu istorijos reiškiniu. Pokario Vokietijos okupacines zonas 
administravusios institucijos – Sąjunginės kontrolės tarybos (angl. Allied 
Control Council, pranc. Conseil de contrôle allié) – 1947 m. vasario 25 d. 
nutarimu Prūsijos valstybė (iš kurios tuo metu nedaug kas buvo telikę) 
kaip militarizmo šaltinis buvo tiesiog likviduota. 

Šio nutarimo reikšmę Sovietų Sąjungos gyventojams paaiškino speciali 
Arkadijaus Jeruzalimskio brošiūra, parašyta jo viešai Maskvoje perskaity-
tos paskaitos stenogramos pagrindu. Pranešime ir brošiūroje, remdama-
sis Karlu Marksu, A. Jeruzalimskis griežtai pasmerkė slavus išnaikinusią 
Brandenburgo valstybę, Teutonų ordiną su jo feodalais plėšikais ir iš Ryt-
prūsių kilusius kažkokius, tik jam vienam žinomus, teutonų kalavijuočius. 
Taip pat ryžtingai buvo pasmerktos visos prūsiškojo imperializmo ir mili-
tarizmo tradicijos. Brošiūros pabaigoje pabrėžiama, kad, nepaisant Vaka-
rų, visų pirma Didžiosios Britanijos, pastangų išsaugoti prūsiškumą, SSRS 
militaristinę Prūsiją likvidavo ir įvykdė progresyvias socialines ir ekono-
mines reformas.21 

19 Su šiuo konfliktu ir pertvarkymų planais susiję pagrindiniai dokumentai publikuoti 
rinkiniuose: Первые секретари… Документы и материалы о деятельности пар-
тийных руководителей Калининградской области и Калининграда в 1947–1991 гг., 
Калининград, 2002, p. 13–22 ir Самая западная. Сборник документов и материа-
лов о становлении и развитии Калининградской области, Калининград, 1980.

20 Кос тяшов, Ю. В.  Калининградская область в 1947–1948 гг. и планы ее развития, 
Вопросы истории, 2008, nr. 4, p. 109–111.

21 Ерус а лимск ий, А.  С.  Ликвидация Прусского Государства. Стенограмма пуб-
личной лекции, прочитанной 31 марта 1947 года в Лекционном зале в Москве, 
Моск ва: Правда, 1947.
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Po tokių SSKP leidyklos Pravda 1947 m. išleistų brošiūrų, kurios tuo-
metinėmis sąlygomis reiškė oficialią SSRS poziciją, atvirai bandyti tyrinėti 
Prūsijos praeitį galėjo ryžtis tik savo gyvybės nevertinantis istorikas. Pusę 
šimtmečio jokios diskusijos apie Prūsijos istoriją ar net istorijos apie Prūsi-
ją Antrojo pasaulinio karo metais nebuvo leidžiamos. Vietinė Kaliningra-
do srities sovietų administracija taip pat padarė viską, kad nebeliktų net 
menkiausių istorijos paminklų ar vokiškos istorijos pėdsakų.22 Prie istori-
nės atminties naikinimo labai prisidėjo Prūsijos vietovardžių pakeitimas 
rusiškais ir sovietiniais, dažniausiai nieko bendra su iki tol neturėjusiais 
pavadinimais.23 Smulkmeniškas pervadinimas rusiškais toponimais buvo 
visuotinis net ir tuomet, kai sovietinės Lietuvos veikėjai prašė palikti nepa-
keistus lietuvių kultūrai ir istorijai reikšmingų vietovių pavadinimus, ab-
soliutaus ir masinio vietovių rusifikavimo principui nebuvo nusižengta.24 

Neturint naujų tyrinėjimų ir siekiant fiziškai išnaikinti vokiškosios pra-
eities pėdsakus, Kaliningrado sritį pavertus nutylima ir uždara teritorija, 
raiškiai nesuformuluota, bet dominuojančia Prūsijos praeities ir ryšių su 
Rusija teorija tapo J. Stalino mintys apie bendrą slavišką Prūsijos ir Rusijos 
kilmę.

Šią teoriją visiškai nesunkiai sugriovė rusų filologų darbai. Iš jų ryš-
kiausias buvo Vladimiras Toporovas, kuris per dvidešimt penkerius metus 
sukūrė penkis prūsų–rusų kalbų žodyno tomus ir, nors jo triūsas nutrūko 
ties L raide25, tačiau jo darbai akivaizdžiai baigė visas nemokslines speku-
liacijas apie rusų ir prūsų tapatumą. 

Be abejo, šiuo metu ankstesnės teorijos telikusios tik ypač atkaklių 
pseudomokslininkų knygose, kuriose nežinia kuo remiantis rašoma apie 

22 Кос тяшов, Ю. В., Маттнес Э. Изгнание прусского духа: как формировалось исто-
рическое сознание населения Калининградской области в послевоенные годы, Кали-
нинград: Изд-во Калининградского гос. университе та, 2003.

23 Населенные пункты Калининградской области. Краткий справочьник, Калинин-
град: Калининградское книжное издательство, 19, p. 8–398.

24 Бродерзен,  П.  Назови меня тихо по имени... Кампания переименований в Ка-
лининградской облас ти в 1946–1950 гг. в контексте калининградско-московских 
отношений послевоенного времени, Бал тийский регион в истории России и Евро-
пы, Калининград: РГУ им. И. Канта, 2005, p. 201–210.

25 Топоров,  В.  Прусский язык. Словарь, Москва: Наука, 1975–1990, t. 01–05.
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rusų pėdsakus Prūsijoje26 arba iš viso teigiama, kad Prūsija – tiesiog su-
vokietinta Rusija.27

Prūsijos ir Kaliningrado vaizdavimas SSRS istorijose

Dar Vladimiro Lenino pastangomis sistemiškas nacionalinės istorijos mo-
kymas sovietinėse mokyklose buvo visiškai panaikintas, vietoje jo orien-
tuotasi į komunistiškai interpretuojamą visuotinę istoriją. Bendros, visą 
SSRS istoriją vienijančio modelio poreikį gerai suprato J. Stalinas, kurio 
nurodymu 1933 m. buvo grąžintas nacionalinės (SSRS) istorijos mokymas 
mokyklose, o nuo 1935 m. numatyta pereiti prie naujų vadovėlių naudoji-
mo ir istorijos dėstymo remiantis penkių skirtingų kursų schema (senosios, 
viduramžių, naujųjų laikų ir kolonizuotų šalių bei SSRS istorijos),28 kuri su 
tam tikromis variacijomis išliko iki SSRS žlugimo, taip pat atkurti Istorijos 
fakultetai svarbiausiuose universitetuose.

Tuo pačiu metu buvo parengti du pagrindiniai sovietinės istorijos po-
zicijas apibrėžiantys tekstai. Pirmasis iš jų – 1938 m. išspausdinta VKP(b) 
istorija. Trumpas kursas, kuris pateikė vieningą ir J. Stalinui naudingą 
bolševikinio valdymo ir ideologinės raidos vaizdą.29 Po J. Stalino mirties 
ir stalinizmo pasmerkimo jis tiesioginės ir lemiamos įtakos istorijos mo-
kymui nebeturėjo, tačiau antrasis J. Stalino sumanymas, t. y. SSRS istorija 
tapo savotiška visų kitų istorijos vadovėlių motina. Surengtame konkurse 
antrą vietą laimėjęs vadovėlis – akademiko A. V. Šestakovo redaguotas 

26 Net Raseinių miesto pavadinime pseuistorikai randa rusų pėdsakų: С е р я к о в, M. 
Загадки римской генеалогии Рюриковичей, Москва: Вече, 2014, p. 22.

27 Катюк, Г.  Исконно русская Европа. Откуда мы? Москва: Алгоритм, 2015, p. 162.
28 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 15 мая 1934 года О преподавании граж-

данской истории в школах СССР, Постановления партии и правительства о шко-
ле: Сб. постановлений ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР и РСФСР за 1931–1939 гг., 
Москва: Учпедгиз, 1939, p. 76.

29 История ВКП (б). Краткий курс: Государственное издательство политической ли-
тературы, 1938.
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SSRS istorijos trumpasis kursas – buvo išleistas jau 1937 m.30 Šio vadovėlio 
tekstą skrupulingai ir kruopščiai, sakinys po sakinio, asmeniškai redagavo 
J. Stalinas, todėl, nepaisant akivaizdžiai žemo akademinio lygio, vadovėlio 
teksto reikšmė stalinistinėje SSRS buvo neabejotina.31 Vidurinės mokyklos 
baigiamųjų klasių mokiniams 1940 m. buvo išleistas panašaus tipo ketu-
rių autorių parašytas vadovėlis32, kuris tęsė pagrindines J. Stalino nubrėž-
tas idėjas – pasaulio ar bent Europos istorijos rusocentrizmą, imperinės 
ir SSRS istorinį tęstinumą bei herojinės istorijos pasakojimo tradicijas.33 
Vėliau šių vadovėlių tekstai buvo redaguojami, perrašomi ir perkuriami, 
keitėsi mokymo programos ir apimtys, buvo skelbiami kiti konkursai nau-
jiems vadovėliams, bet net nauji vadovėliai vienaip ar kitaip buvo derinami 
prie juose paskelbtų principinių sovietinės istorijos tiesų ir istorinių veikė-
jų ar įvykių vertinimų. 

Be abejo, apie Rytų Prūsiją šiuose vadovėliuose nebuvo plačiai rašoma, 
Prūsijos paminėjimas šmėstelėdavo tik pasakojant apie kryžiuočių įsiver-
žimus ir trumpai paminima Septynmečio karo kontekste. 

Po Antrojo pasaulinio karo keičiantis tarptautinei situacijai kito ir va-
dovėlių turinys. Pradinių mokyklų vadovėliuose apie Prūsiją rašyta tik 
kalbant apie XVIII a. pabaigos į XIX a. į vykius.34 Užtat 10 klasės SSRS is-
torijos vadovėlio naujajame leidime 1952 m. minimi mūšiai Rytų Prūsijoje 
ir Potsdamo konferencijos SSRS perduotas Kionigsbergas su aplinkiniais 
rajonais.35

30 Краткий курс истории СССР: учебник для 3-го и 4-го классов, под ред. проф. А. В. Шес-
такова, Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1937.

31 Сергеев,  А. ,  Гл у шик, Е .  Беседы о Сталине, Москва: Крымский мост-9Д, 2006, 
p. 50.

32 Ба зи леви ч,  В.  К . ,  Ба х ру шин, С.  В. ,  Па нкратова ,  А.  М.,  Фох т,  А.  В. 
История СССР, Учебник для X класса средней школы, Москвa, 1940.

33 Бра денбергер,  Д.  Л.  Национал-Большевизм. Сталинская массовая культура и 
формирование русского национального самосознания (1931–1956), Санкт Петер-
бург: Академический проект, Издательство ДНК, 2009.

34 История СССР. Краткий курс, под редакцией профессора Л. В. Шестакова, Моск-
ва: Государственное издательство культурно-просветительной литературы, 1955.

35 Ба зи леви ч,  В.  К . ,  Ба х ру шин, С.  В. ,  Па нкратова ,  А.  М.,  Фох т,  А.  В. 
Ис тория ССС. Учебник для X класса средней школы, Москвa: Государственное 
учебно-педагогическое издательство, 1952, p. 396–398.
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Nuo 1957 m. išleistas aukštosioms mokykloms, o vėliau vidurinėms mo-
kykloms adaptuotas SSRS istorijos vadovėlis, redaguotas Maksimo Kimo, 
Prūsijos likimui skyrė daugiau dėmesio – jame truputį detaliau aptartos 
kovos Rytų Prūsijoje, bet Karaliaučiaus likimas pasakojamas tokiais pat žo-
džiais kaip ir ankstesniuose vadovėliuose36. Vis dėlto šio vadovėlio 1975 m. 
leidime pridedama, kad Prūsija šimtmečius buvo vokiško militarizmo liz-
das ir placdarmas plėšikiškiems žygiams prieš slavų tautas, ir paaiškinama, 
kad Karaliaučius su apylinkėmis tapo Kaliningrado sritimi.37

Dabartiniuose Rusijos istorijose apie Karaliaučiaus likimą po 1945 m. 
užsimenama, bet kalbama dar trumpiau nei SSRS laikais arba apie tai pa-
sakojama tik bendrame SSRS sienų pokyčio po Antrojo pasaulinio karo 
kontekste.38 Visi pasakojimai, ar tai būtų 9, ar 11 klasės vadovėlis39, ar ra-
šyti vieno ar kito autoriaus40, apie Rytų Prūsijos atsidūrimą SSRS sudėtyje 
beveik niekuo nesiskiria vienas nuo kito ar nuo savo tolimojo pradinin-
ko – J. Stalino laikų 10 klasės istorijos vadovėlio. Neką geriau, jei vadovėlis 
yra skirtas ne Rusijos, bet Pasaulio istorijai, vis tiek Rytprūsių problemos 
aprašomos visiškai taip pat kaip ir kitur.41

Tik retkarčiais pasitaiko kokių nors pasakojimų variacijų, pavyzdžiui: 
2006 m. išleistoje Aleksandro Filipovo redaguotoje istorijoje, kurioje buvo 
ryškios dabartinės Rusijos imperinės ir SSRS šlovinimo tendencijos (nors, 

36 Берх ин, И. Б. ,  Беленьк ий, М. И.,  К им, М. П. История СССР. Эпоха социа-
лизма (1917–1963), Учебное пособие для средней школы, под редакцией Кима М. П., 
Москва: Просвесчение, 1965, p. 300, 309.

37 История СССР. Эпоха социализма (1938–1972), Москва: Просвесчение, 1975. 
38 Šitokių pasakojimų pavyzdys – tų pačių autorių istorijos skirtinguose leidimuose: 

Барсенков,  А.  С. ,  Вдовин, А.  И. История России. 1917–2004, Москва: Аспект 
Пресс, 2005, p. 358; Барсенков,  А.  С. ,  Вдовин, А.  И. История России. 1917–2009, 
Москва: Аспект Пресс, 2010, p. 357.

39 К иселев,  А.  Ф.,  Попов,  В.  П.  История России. ХХ – начало XXI века, Москва: 
Dрофа, 2013,p. 182; К иселев,  А.  Ф.,  Попов,  В.  П.  История России. ХХ – начало 
XXI века. 11 класс. Базовый уровень, Москва: Dрофа, 2012, p. 162.

40 И з м о з и к, В. С., Ж у р а в л е в а, О. Н., Р у д н и к, С. Н. История России. 
9 класс: Учебник для общеобразоваельных учреждений, Москва: Вентана–Граф, 
2012, p. 217.

41 Волобуев,  О.  В. ,  Пономарев,  М .В. ,  Рогож к ин, В.  А.  История: Всеобщая 
история. 11 класс. Базовый и углубленный уровни, Москва: Dрофа, 2012, p. 162.
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kaip mėgiama teigti žiniasklaidoje, J. Stalinas joje nevadintas efektingu 
vadovu), mokytojams skirtoje knygoje parašoma, kad Rytų Prūsija kaip 
militarizmo šaltinis trijų didžiųjų valstybių sprendimu buvo padalyta tarp 
SSRS ir Lenkijos42. Kartais Rytų Prūsija iš viso neminima43 arba daugiau 
dėmesio sutelkiama karo veiksmams Pirmojo, o ne Antrojo, pasaulinio 
karo metais44, kartais bandoma pagrįsti Prūsijos likvidavimą Potsdamo 
konferencijoje skambėjusiais teiginiais: apie jos kaip nuolatinio karinio pa-
vojaus grėsmę.45 

Kad ir kaip būtų, nei iš sovietinių SSRS, nei iš dabartinių Rusijos Fe-
deracijos istorijos vadovėlių apie Prūsijos ar Kaliningrado srities praeitį 
skaitytojams negalima sužinoti beveik nieko, nes net Karaliaučiaus pateki-
mo į SSRS rankas aplinkybes politiniais sumetimais istorikai aprašo labai 
menkai ir vienodai.

Grožinė literatūra, meniniai, istoriniai filmai 
ir Prūsijos praeities populiarinimas Kaliningrado srityje

Meno kūriniai masinės istorinės sąmonės formavimui ir bent jau rudi-
mentinių istorinių žinių apie savo šalies ar tautos praeitį plėtrai gali tu-
rėti milžinišką reikšmę, ypač tuomet, kai visuotinio raštingumo laikais 
profesionalus rašytinis ir vizualus menas tiražuojamas visus visuomenės 
sluoksnius patenkinti galinčiais tempais, apimtimis ir kiekiais.

Rusų visuomenė nėra išimtis. Rusijos nacionalinei istorinei savimonei 
Levo Tolstojaus Karas ir Taika ir Sergejaus Bondarčiuko sukurta romano 
ekranizacija buvo reikšmingesnis reiškinys nei dešimtys mokslinių mono-

42 История России, 1945–2008 гг.: кн. для учителя, под редакцией А. В. Филиппова, 
Москва: Просвещение, 2008.

43 Форт у натов,  В .В.  Отечественная история для гуманитарных вузов, Питер, 
2010.

44 Шес та ков,  В.  А.  Новейшая история России с начала XX в. и до сегодняшнего дня, 
Москва: Астрель, 2008; Отечественная история. IX–XX вв.: Учеб. пособие, Санкт 
Петербург: СЗТУ, 2004, p. 158–159, 244–245.

45 Да ни лов,  А.  А. ,  Кос у лина ,  Л.  Г. ,  Бра нд т,  М. Ю. России. XX – начало XXI 
века. 9 класс, Москва: Просвещение, 2012,p. 236.
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grafijų, skirtų 1812 m. Napoleono kampanijai Rusijoje. Michailo Šolochovo 
Tykusis Donas ir jo ekranizacijos suvaidino milžinišką vaidmenį beveik iš-
nykusio ar išnaikinto Rusijos kazokų subetnoso atgimimo procesams XX a. 
pabaigoje. Galiausiai egzistuoja ir Karaliaučiaus regionui artimesnis tokio 
literatūros kūrinio ir jo ekranizacijos poveikio visuomenės požiūriui į isto-
riją ir savęs identifikavimui pavyzdys. Po Antrojo pasaulinio karo Vakarų 
Prūsijai tapus Lenkijos dalimi, apie Prūsijos vietą lenkų istorinėje sąmo-
nėje tiesiog neįmanoma kalbėti neminint Henriko Senkevičiaus romano 
Kryžiuočiai ir 1960 m. romano ekranizacijos.46 Nors Karaliaučius susijęs su 
daugybe vokiečių klasikinės literatūros kūrėjų biografijomis, tačiau Prūsijos, 
Karaliaučiaus, Kaliningrado ir Kaliningrado srities gyvenimas rusiškoje ir 
pasaulinėje grožinėje literatūroje beveik nepaliko ryškesnių pėdsakų. Karas 
Prūsijoje, aprašomas Aleksandro Solženicino Raudonajame rate, minimas 
ir Maksimo Gorkio Klimo Samgino gyvenime47, tačiau čia, kaip ir vokiečių 
literatūros kūriniuose, tokio lygio rašytojų tekstai arba pernelyg sudėtingi, 
arba pernelyg tolimi nuo masinio skaitytojo sąmonės ir interesų. Aptikti 
populiarų rusų autorių, kuris savo istorinio ar buitinio romano siužetą su-
sietų su sovietiniu Kaliningradu arba su Prūsišku Karaliaučiumi, beveik ne-
įmanoma, nors iš XX a. rusų autorių kūrybos galima paminėti su pokario 
Prūsija susijusį Konstantino Badigino, pirmojo nuo 1960 m. Kaliningrade 
veikusio Rusijos rašytojų sąjungos skyriaus pirmininko, romaną Didžiojo 
magistro žiedas, kurio istorinio nuotykinio romano veiksmas vyko Prūsijo-
je ir pagoniškoje Lietuvoje.48 Ir kiti vietos rašytojai leido su Karaliaučiaus, 
arba Kaliningrado, istorija susijusias knygas, tačiau istorine literatūra jas 

46 Senk e v ič iu s ,  H.  Kryžiuoiai, Vilnius: Vaga, 1967, t. 1–2; H. Senkevičiaus kūrybos įtaka 
tautiškumo raidai straipsnių rinkinyje: Bujnicki, T. ,  A xer,  J .  “Po co Sienkiewicz?” Sien-
kiewicz a tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu? Warszawa–Kiejdany–Łuck–Zba-
raż–Beresteczko, Warszawa: DiG, 2007; Kuczy ń ski ,  S .  M.  Rzeczywistość historyczna 
w “Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1967.

47 Горьк ий, M. Жизнь Клима Самгина (Сорок лет), Часть четвертая, Москва, 
Государственное издательство художественной литературы, 1956; Сол жени-
цын, А.  И. Красное колесо: Повествованье в отмеренных сроках. Узел 1: Август 
Четырнадцатого, t. 1, Москва: Воениздат, 1993.

48 Bad ig inas ,  K .  Didžiojo magistro žiedas, Vilnius: Vaga, 1974.
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galima pavadinti tik iš dalies.49 Kartais Karaliaučius ir Prūsija epizodiškai 
šmėkštelėdavo ir sovietmečiu labai populiaraus istorinių romanų rašyto-
jo Valentino Pikulio kūriniuose50 arba nuotykinėse apysakose.51 Šiuo metu 
parašyti ir išspausdinti keli romanai, kurių veiksmas susijęs su Karaliau-
čiumi ar Prūsija, tačiau juos, geriausiu atveju, galima pavadinti tik avantiū-
ristiniais, nuotykiniais kūriniais, skirtais nereikliam masiniam skaitytojui, 
mėgstančiam lobių paieškas Karaliaučiaus požemiuose, karinius diversantų 
žygius ir mistines pilis.52 Nesigilinant į tokių rašytojų kūrybos meninę vertę 
ir poveikį istorinei sąmonei galima tik konstatuoti, kad visuose rusiškuose 
literatūros kūriniuose Prūsija buvo tik romanų veiksmo dekoracijos, o ne 
savarankiška veikėja ar siužetą tiesiogiai veikiančiu reiškiniu. 

Kitų autorių, kurių kūryba buvo susijusi su Kaliningradu, tekstuose do-
minuoja Antrojo pasaulinio karo ir Kaliningrado statybų, jūreivystės ir su 
sovietinės gamybos problemomis susijusios temos. Dažniausiai šie kūriniai, 
parašyti laikantys socialistinio realizmo kanonų (liaudiškumo, herojišku-
mo ir idėjiškumo), esant bet kuriai visuomeninei ar politinei santvarkai, 
vargu ar gali būti populiarūs, jaudinti sveikos psichikos skaitytoją. Be to, jie 
negalėjo skaitytojui teikti bent kokios nors, net menkiausios, pramogos.53 

49 Svarbiausios Kaliningrado rašytojų istorinės apysakos išpausdintos XX a. istorijai skir-
tų kūrinių rinkinyje: Сокровища Кардинала, Калининград: Янтарный сказ, 1998; 
Ера шов, В.  Командировка в юность. Рассказы, Москва: ГЛАВПУР, 1966. 

50 Prūsija ir Karaliaučius vienaip ar kitaip minimi šiuose V. Pikulio kūriniuose: 
П и к у л ь, В. С. Исторические миниатюры, Москва: Молодая Гвардия, 1991, t. 1–2; 
П и к у л ь, В. С. Слово и дело. Книга 1. Царица престрашного зраку, Ленинград: 
Художественная литература, 1991; П и к у л ь, В. С. Битва железных канцлеров, 
Москва: Современник, 1994; П и к у л ь, В. С. Пером и шпагой, Москва: 
Современник, 1991.

51 Д м и т р и е в, В., Е р а ш о в, В. Тайна янтарной комнаты, Рига: Латвийское 
государственное издательство, 1961.

52 Кос арев,  А.  Сокровища Кенигсберга, Москва: Вече, 2006; Черка шин, Н. А.  Не-
легал из Кёнигсберга, Москва: Вече, 2015; Батма нова ,  В.  Загадки замка Шаакен, 
Калининград: Авторское, 2010.

53 Tipiški tokios Kaliningrado srities rašytojų kūrybos pavyzdžiai: Бу т у вска я,  С. 
Город в огне, 1961; Продолжение подвига, Калининград: Калининградское книж-
ное издательство, 1967; Шел солдат дорогою побед: Сб. худож. произведений о 
боях в Восточной Пруссии. 1944–1945. Калининград: Калининградское книжное 
издательство, 1985; Герои земли калининградской: Очерки, зарисовки, справки 
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Be literatūros, stipriu istorinę sąmonę veikiančiu faktoriumi gali būti 
kino filmai, padedantys visuomenei įgyti istorinių žinių per pramogą, pri-
sidedantys prie savo vietos identifikavimo ir teritorijos suvokimo kaip sa-
vos ar svetimos. Ypač stiprus gali būti filmų ar spektaklių poveikis, jei jie 
sukurti remiantis į klasikinės nacionalinės literatūros kanoną įeinančiais 
reikšmingais literatūros kūriniais. 

Karaliaučiaus praeities populiarinimas sovietiniuose kino filmuose 
buvo labai menkas. Sovietinės kinematografijos kūriniuose Kaliningrado 
sritis buvo neretai naudojama filmuojant filmus apie Antrojo pasaulinio 
karo Vokietiją, tačiau niekada filmų veiksmas nebuvo tiesiogiai siejamas 
su Prūsija ar Karaliaučiumi,54 o jei ir buvo galima suvokti, kad veiksmas 
vyksta Prūsijoje, kaip nutiko vienintelį kartą, 1967 m. Bulato Okudžavos 
apsakymo ekranizacijoje, suprasti, kur tiksliai ir kada vyksta filmo veiks-
mas, žiūrovui buvo neįmanoma.55 Keista tradicija tęsiama ir šiais laikais – 
Kaliningrado srityje per pastarąjį dešimtmetį nufilmuoti net du filmai, 
skirti Bresto srities tvirtovės gynimui56, tačiau filmo, kurio veiksmas vyktų 
praeityje Karaliaučiuje ar Prūsijoje ir kuris būtų nufilmuotas Kaliningrado 
srityje, iki šio nėra.

Geografinis ir istorinis Kaliningrado srities 
identiteto formavimas

Pramogų ar meno sferoje Prūsijos vokiškosios praeities vaizdavimo sovieti-
nis režimas tiesmukai nedraudė, tačiau tokio vaizdavimo tikrai neskatino, 
be to, dar ir prasmukti pro GLAVLITO cenzorius ir partinių ideologinių 

о Геро ях Социалистического Труда, Калининград: Калининградское книжное 
издательство, 1977. 

54 Garsiausi iš tokių filmų: Grigorijaus Aleksandrovo Встреча на Эльбе (1949); Sergejaus 
Bondarčiuko Судьбы человека (1959); Revazo Čheidzės Отец солдата (1964); serialas 
Щит и меч (1968). Daugiau informacijos apie šiuos filmus: http://www.imdb.com

55 Tokio filmo žymiausias pavyzdys – 1967 m. Vladimiro Motyliaus Kaliningrade nufil-
muota tragikomedija Женя, Женечка и „Kатюша“.

56 1995 m. buvo nufilmuotas Я – русский солдат, o 2010 m. – Брестская крепость. Dau-
giau informacijos: http://www.imdb.com
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skyrių veikėjus ar partijai pavaldžių leidinių redaktorių akis rašytojų arba 
žurnalistų istorinio pobūdžio tekstams buvo gana sudėtinga.

Kaliningrado srities militarizavimas sovietmečiu taip pat buvo viena iš 
istorinės atminties represavimo priemonių: iki pat 1991 m. drausta užsie-
niečiams lankytis Kaliningrado srityje, ribotas visų filmų arba televizijos 
laidų kūrimas, nurodant, kur tai buvo filmuotą, griežtai drausti vietovių 
aprašymai, net paprasčiausių turistinių schemų ir informacinių kraštoty-
ros leidinių publikavimas. Todėl netgi XXI a. išleistame turistinių maršrutų 
po Kaliningrado sritį rinkinyje galima rasti išspausdintus autoriaus ranka 
nupieštus mėgėjiškus trasų žemėlapius.57 Ir šiuo metu didelė Kaliningrado 
srities dalis į šiaurę nuo Nesterovo (buv. Stalupėnai) ir kone 8/10 Sembos 
pusiasalio su Baltijsku (buv. Piliava) yra zonos, kuriose draudžiama lan-
kytis užsieniečiams, nors, lyginant su tuo, kas buvo iki 2012 m., kuomet 
buvo nuspręsta Kaliningrado srityje vystyti turizmą ir lošimų biznį, užsie-
niečiams dabar bent jau neberibojamas tranzitas plentais ir atverta nemaža 
dalis Baltijos pajūrio.58 

Neturint vadovėlių ar beletristikos, vienintelis žinių apie krašto praeitį 
šaltinis buvo geografinė ir kraštotyros, turistinė literatūra. Turistinės li-
teratūros leidimui taip pat galiojo įvairiausi slaptumo reikalavimai, be to, 
šitokio tipo leidiniai dažniausiai buvo menkos apimties ir jose pateikiama 
tik minimali, toli gražu ne visada patikima, istorinė informacija. Kalinin-
grado srities geografijos vadovėliuose arba vengiama paminėti Prūsijos 
istorinę praeitį, arba buvo apsiribojama pora bendro pobūdžio sakinių.59 

57 Ми ловск ий, В.  А.  60 краеведческих маршрутов по Калининградской области, 
Калининград, 2010.

58 RF vyriausybės 2012 05 17 nutarimas nr. 489: О внесении изменений в пункт 14 
Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещени-
ем для иностранных граждан , Rusijos Federacijos dūmos svetainėje: http://www.
rg.ru/2012/05/23/perechen-dok.html 

59 Вау лина ,  В.  Д.  Наш край: Калининградская область: Пособие по краеведению 
для учащихся нач. классов общеобразоват. школ, Калининград: Калининградское 
книжное издатель ство, 1988; Ку черявый, П. П.,  Федо ров,  Г.  М. Географии 
Калининградской области: Пособие по краеведению для учащихся, Калининград: 
Калининградское книжное издатель ство, 1988; Федоров,  Г.  М. Знаете ли вы Ка-
лининградскую область? Калининград: Калининградское книжное издатель ство, 
1982; Бу ру ковска я,  Т.  Г.  Занимательное краеведение. Калининград: Калининг-
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Kartais tokio pobūdžio leidiniuose Kaliningrado srities miestų istorija aps-
kritai pasakojama tik nuo 1945 m., kaip buvo padaryta 1973 m. išleistoje 
knygoje.60 

Populiarios informacijos sklaidai buvo skirta Kaliningrade leidžiama 
turistinė literatūra, turėjusi patenkinti paprasčiausius informacinius turis-
tų poreikius. Nors vietos gyventojai dažniausiai turistinės literatūros apie 
savo vietoves neskaito, juo labiau neskaito sovietinės turistinės literatūros 
kompleksiškai ar nuolatos, tačiau ir mažos apimties iliustruoti pusiau re-
klaminiai tekstai gali veikti kaip vietovės įvaizdį formuojantis ženklas. 

Tokią rusiškai parašytą turistinę ar informacinę literatūrą buvo imta 
leisti dar iki Pirmojo pasaulinio karo, kuomet buvo išspausdinta Prūsijos 
jūrų kurortus susiruošusiems aplankyti rusų poilsiautojams skirta turis-
tinė knygelė, kurioje istorinės informacijos buvo nedaug, tačiau bendrų 
žinių apie Karaliaučių iš tokio žinyno buvo galima pasisemti.61 

Pirmosios gana menkos turistinės knygelės sovietiniams turistams, ku-
riose daugiausia rašyta apie Kaliningradą, srities gamtą ir sovietinius pa-
minklus, buvo išspausdintos tik XX a. 8-ajame dešimtmetyje.62 Iš srityje 
esančių miestų, pirmuoju po Kaliningrado, atskiro leidinio 1959 m. sulaukė 
senasis Svetlogorsko kurortas (buv. Raušiai, Rauschen), kuriam buvo skir-
tos net trys turistinės knygelės ir kurio praeičiai šių knygelių puslapiuose 

радское книжное издатель ство, 1989; Геофрафия Кали нинградской области. Учеб-
ное поссобие для 8 класса. Калининград: Калининградское книжное издатель ство, 
1965, p. 68–69.

60 Вау лина ,  В.  Д.  Наш Карaй. Калининградская област. Калининград: Калининг-
радское книжное изда тельство, 1973, p. 90–96.

61 Путеводитель по Кенигсбергу и прилегающимъ морскимъ курортамъ для русскихъ 
путешественниковъ, Ке нигсбергъ: фирмa Гаазенштейн и Фоглер, 1912.

62 Щерба ков,  Г. ,  Солоницын, А.  Калининград, Калининград: Калининградское 
книжное издательство, 1971; Зна комтесь Калининград! Калининград: Калининг-
радское книжное издательство, 1985; Па вловск ий, О. П. Достоин бессмертия: 
Герои ческая хроника. О героях Великой Отечественной войны, чьими именами 
названы улицы Калининграда, Калининград: Калининградское книжное изда-
тельство, 1985; Колга нова ,  Э.  М.,  Ст рок ин, В.Н. Страницы памяти: о па-
мятниках и памятных местах Калинингр. обл., Калининград: Калининградское 
книжное издательство, 1985; Гу бин, А.  Б.  Если вы в Калининграде впервые: Пу-
теводитель, Калининград: Калининградское книжное издательство, 1990. 
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buvo parodyta šiek tiek dėmesio.63 Sovietmečio pabaigoje imta leisti ištisa 
turistinių knygų serija Mūsų srities miestai (rus. Города нашей области), 
kurioje aprašomos pagrindinės srities vietovės, iš jų nemaža dalis apskritai 
paminimos pirmą kartą. Nors kai kuriems miestams buvo skirtos net dvi 
šios serijos knygelės – taip nutiko Gusevui (buv. Gumbinė, Гусев, Gumbin-
nen) ir Sovetskui (buv. Tilžė, Советск, Tilsit), – tačiau menka apie 30 pus-
lapių apimtis ir dėmesio sutelkimas į sovietinį miestų gyvenimo laikotarpį 
vargu ar leidžia jas vadinti istoriniais tekstais.64 Tos vietovės, kuriose buvo 
svarbios karo aviacijos, laivyno arba sovietinių sausumos karinių pajėgų 
bazės, tokios kaip Černiachovskas (buv, Įsrutis, Черняхόвск, Insterburg), 
Baltijskas (buv. Piliava, Балтийск, Pilau) ir Nesterovas (buv. Stalupėnai, 
Нестеров, Stallupönen), jokių kraštotyros leidėjų dėmesio taip ir nesulau-
kė, tik 2004 m. buvo išleistas atsiminimų apie kovas rinkinys, o 2014 m. 
pasirodė gana keistas analų pobūdžio Černiachovsko rajono metraštis.65

Po Sovietų Sąjungos žlugimo minėtiems Gusevui ir Sovetskui buvo iš-
leistos naujos kraštotyros knygos66, 2011 m. parengtas ir visus srities mies-

63 Светлогорск, Калининград: Калининградское книжное издательство, 1959; Свет-
логорск: Курорт Калининградского взморья, Калинин град: Калининградское 
книжное издательство, 1960; Ку тепова ,  Н. Г.  Светлогорск приглашает, Кали-
нинград: Калининградское книжное издательство, 1988. 

64 Пол янск ий, В.  И.,  Лебедев,  В.  И.  Гусев, Калининград:Калининградское 
книжное издательство, 1963; Бела н,  Н. А.  Черня ховск, Калининград: Калининг-
радское книжное издательство, 1964. Би рковск ий, В.  Г. ,  Ис у пов,  B.  C . ,  Р у-
ба нови ч,  В.  Я.  Со ветск, Калининград: Калининградское книжное издательство, 
1967; Баевск ий, И. Я. ,  Ива нов,  A.  M. Гусев, Калининград: Калининградское 
книжное издательство, 1969; К а л ю т а, Н. Краснознаменск, Калининград: Кали-
нинградское книжное издательство, 1971; Бел яев,  Ю. В. ,  Фёдоров,  Г.  М.,  Ку з-
нецов,  О. А.  Советск, Калининград: Калининградское книжное издательство, 
1977. А гафонов,  Н. Т. ,  Егорова ,  В.  А.  Светлый, Калининград: Калининград-
ское книжное издательство, 1974; Кольцова ,  И. П.  Зеленоградск, Калининград: 
Калининградское книжное издательство, 1974; Котов,  О. Калининград: Крат, 
очерк, Калининград: Калининградское книжное издательство, 1979. 

65 Книга Памяти. Часть первая: Вспоминают ветераны – участники боев за Инстер-
бург и Кенигсберг, Черняховск, 2004; Ерофеев,  И. В. Летопись Черняховского района 
Калининградской области,1945–1975 гг., t. 1., Калининград : ВИА Калининград, 2014. 

66 Р у тма н, И. Я.  Из Советска в Тильзит, Советск: Издательство Наса, 1995; Ива-
нов,  А.  М. Гумбиннен – Гусев (Историко-краеведческий очерк), ОГУП Калинин-
градское книжное из дательство, 2003.
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tus apubūdinantis enciklopedinis žinynas67, tačiau ir šiuo metu dauguma 
turistinių leidinių skirti arba visai sričiai, arba koncentruojasi į pagrindinį 
srities miestą – Kaliningradą. 

Be abejo, šiais laikais turistams reikalingos informacijos daugiausia pa-
teikiama internetinėse turizmui ar kelionėms skirtose svetainėse, tačiau, 
nepaisant internetinės informacijos gausos, labai įvairaus tipo (nuo kul-
tūrologinių studijų iki fotoalbumų) turistinė arba su turizmu susijusi lite-
ratūra gana gausiai leidžiama Kaliningrade ir pastaruoju metu.68 Iš tokių 
knygų galima pažymėti dvikalbį Kaliningrado kultūriniams resursams 
skirtą leidinį ir Sambijos pakrančių vadovą, kuriame pirmą kartą rusiškoje 
literatūroje kaip geografinis terminas naudojamas istorinės Prūsijos žemės 
pavadinimas. Toponimų rusifikacija Rytų Prūsijoje nušlavė ne tik vokiškus, 
bet ir senus baltiškus vietovių pavadinimus.69

Atsižvelgiant į bendrą su Kaliningrado srities istorija susijusių krašto-
tyros ir turistinių tekstų būklę galima tik pritarti nuomonei, kad iki XX a. 
paskutiniojo dešimtmečio Prūsijos kraštotyra ir su ja susieta kraštotyros 
literatūra, nepaisant jos menkumo, buvo istorinio geografinio vietos sa-
vimonės formavimosi pamatas, ant kurio imtos kurti profesionalios Kali-
ningrado ir Rytų Prūsijos istorijos.70 Tačiau šitoks kraštotyros informaci-
jos pagrindas dėl akivaizdaus menkumo negalėjo tapti vienintele istorinės 
krašto gyventojų atminties formavimo baze.

67 Малые города Калининградской области, Калининград: Аксиос, 2011.
68 Pvz.: Яг у нов,  Н. В.  Благодатный край: фотоальбом, Калининград: Янтар. терем, 

2006; Kaliningrad. Baltics. Russia, Kaliningrad: Baltma Tours, 2005; Яг у нов,  Н. В. 
Воздушны экскурсии. Калининград и окрестности: альбом фот, Калининград: 
Живем, 2008; Арт – гид. Кёнигсберг / Калининград сегодня, Калининград: Янтар-
ный сказ, 2005; Куршская коса. Культурный ландшафт, Калининград: Янтарный 
сказ, 2008.

69 Атлас культурных ресурсов. Калининградская область, Калининград: Транзит, 
2008; Путеводитель по берегам Самбии, Стрюк, В. Л. (отв. редактор), Калининг-
рад: Терра Балтика, 2011.

70 Су воров,  В.  С.  Становление исторического краеведения Калининградской об-
ласти. In: Проблемы истории Восточной Пруссии: материалы конференции, Ка-
лининград: КГу, 1993, p. 3–7.
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Televizijos ir dokumentinių filmų įtaka 
Kaliningrado srities gyventojų 

istorinės sąmonės ugdymui

Rusijos Federacijos žiūrovui Kaliningrado srities gyvenimas mažai žino-
mas, nes jos reikšmė Rusijos ekonomikai, politikai ar kultūrai labai menka, 
o jokių tarptautinę reikšmę turinčių periodinių renginių, jei neminėsime 
vos ne kasmet rengiamų karinių manevrų Vakarai (rus. Запад), Kalinin-
grade nevyksta. Toli jis ir nuo Rusijos šou bei kultūros renginių centrų, 
todėl retai rusų siejamas su kultūriniu gyvenimu Baltijos regione ir ne-
gali konkuruoti net su Jurmala Latvijoje, kuri iki 2014 m. Ukrainos karo 
buvo kelių per Rusijos nacionalinės televizijos kanalus transliuojamų pra-
mogų verslo festivalių vieta. Kaliningrado vietinės televizijos finansinės 
ir net techninės galimybės kurti visai Rusijos Federacijai įdomias laidas 
ir filmus, ar bent jau informacinius pranešimus, labai ribotos. Dauguma 
Rusijos Federacijos nacionalinių televizijų neturi savo korespondentų ar 
vietinių redakcijos padalinių Kaliningrade, visiškai pasitenkindamos tenai 
kartkartėmis komandiruojamomis televizijos grupėmis. Pagaliau ir pasau-
liui, ar bent jau Rusijai, įdomių informacinių įvykių kiekis Kaliningrade 
yra ribotas ir net iš tolo negali lygintis su tiek pat gyventojų kaip Kalinin-
grado sritis turinčios, tačiau iš televizijos naujienų srauto pastaruosius porą 
dešimtmečių neišnykstančios, Čečėnijos reikšme rusiškajai žiniasklaidai. 

Kiek kitokia situacija susiklostė vietinės televizijos ir radijo sferoje. So-
vietinio radijo transliacijos Rytų Prūsijoje rusų ir vokiečių kalbomis pra-
sidėjo dar 1948 m. Jos ribotas technines veiklos galimybes geriausiai at-
skleidžia tai, kad tiesioginiame eteryje laidas vietos radijas ėmė rengti tik 
1992 m., pirma komercinė radijo stotis įkurta 1993 m., o FM dažniu pirmoji 
stotis ėmė rengti transliacijas tik 1997 m. 

Nuo 1958 m. Kaliningrade ėmė veikti ir televizijos studija. Iš pradžių 
srityje buvo įkurtas radijo komitetas, kuris ir kuravo televiziją. Nors sovie-
tmečiu Kaliningrado televizija parengė kelis dokumentinius filmus, televi-
zijos spektaklius ir tiesioginius reportažus centrinei SSRS televizijai, tačiau 
iki savarankiškos televizijos, kaip sovietinėse Baltijos respublikose, ji neiš-
sivystė iki pat Sovietų Sąjungos žlugimo, nors kasdien eterį 6–7 valandom 
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sugebėdavo užpildyti savo laidomis ir rodomais filmais. Rusijos Federaci-
joje Kaliningrado televizijos studijos bazėje buvo organizuota Valstybinė 
televizijos ir radijo kompanija Gintaras (rus. ГТРК Янтарь), kurios mobili 
televizijos stotis dažniausiai naudota ir dabar naudojama kaip techninė re-
portažų ir filmų bazė. Vėliau, stiprėjant Rusijos Federacijos centralizacijai ir 
unifikacijai, vietoj Gintaro buvo organizuota dabartinė, vadinama Kalinin-
grado valstybine televizijos ir radijo kampanija (rus. ГТРК Калининград), 
kuri savo ruožtu yra Rusijos Valstybinės televizijos ir radijo kompanijos 
padalinys. Sunaikinus Gintaro laidų programinį tinklelį šiuo metu ji nieko 
kito nerengia, išskyrus informacines žinių laidas.71 

Nuo 1991 m. ėmė veikti komercinė televizija – pirmuoju tokiu kanalu 
tapo Premjer TV kanalas (rus. Премьер), kuris užsiėmė ne tik nacionalinių 
kanalų retransliavimu, bet rengė ir savo su istorija susijusias laidas (apie 
3 valandas kasdien), tačiau šiuo metu jis virto išskirtinai vieno Rusijos 
nuolatinio komercinio nacionalinio kanalo retransliuotuoju su trumpais 
reklaminiais intarpais.72 Nuo 1991 m. veikia ir septyniolika metų laidas 
rengia nepriklausoma radijo ir televizijos kompanija Kaskadas (rus. НТРК 
Каскад), kurios laidos skirtos tik vietos rinkai, tačiau sava produkcija, be 
centrinių televizijų laidų, užpildyti eterio nesugeba, o su istorija iš dalies 
susijusi tik 2012 m. rengta laida NeTuristai (rus. НеТуристы). Didesnę 
reikšmę turi nuo 2011 m. vidutiniškai kartą per mėnesį, o nuo 2013 m. 
kas tris mėnesius, rengiama pusvalandžio trukmės laida Istorija „žmonė-
se“ (rus. История в людях), kurios temos liečia Prūsijos praeitį. Šių laidų 
temos susijusios ir su Antruoju pasauliniu karu, svarbiausių Rytų Prūsijos 
vietovių istorijos apžvalgomis ir išskirtinėmis Karaliaučiaus asmenybėmis, 
tokiomis kaip Ernstas Theodoras Amadeus Hoffmanas, Immanuelis Kan-
tas ar Albrechtas Hohencolernas.73 Dar viena komercinė televizija Kopos 
(rus. ТРК Дюны), kurios dauguma akcijų priklausė Aleksandrui Jaroščiu-

71 Моска ленко,  Ю. Н. Янтарный край российского эфира, 1946–2008: Хроника со-
бытий, воспоминания, Калининград: Янтарый cказ, 2008.

72 Šiuo metu nebeveikianti kompanijos Premier TV svetainė: http://www.premier-tv.ru/
73 Programos ir rengiamos laidos: http://www.kaskad.tv; vienintelės Kaskado televizijos 

istorinės laidos Istorija žmonėse mediaarchyvas: http://www.kaskad.tv/tv/peredachi/32-
istoriya-v-lyudyakh
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kui (nuo 2007 m. iki šiol Kaliningrado miesto vadovui), 2012 m. buvo pri-
jungta prie Kaskado žiniasklaidos grupės ir šiuo metu užsiima išimtinai 
Rusijos federalinio kanalo Kultūra (rus. Культура) ir Rusijos biznio kanalo 
(rus. РБК) retransliacijomis Kaliningrado srityje.74 

Nuo 2009 m. pabaigos veikia ir kabelinės televizijos Pirmasis miesto 
kanalas (rus. Первый городской канал), įeinantis į keturis tokius Rusijos 
miestų kanalus jungiančią žiniasklaidos grupę (angl. RNTI media group). 
Nepaisant deklaruoto susidomėjimo išimtinai miesto gyvenimu, istorijos 
ar kultūros laidomis, jis žiūrovų nedžiugina, tačiau 2014 m. rudens sezonu 
netikėtai ėmė rengti Kaliningrado mistikai ir paranormaliems reiškiniams 
skirtą aštuonių pusvalandinių laidų ciklą Kitoks miestas (rus. Другой 
город). Šiose laidose, greta pasakojimų apie vaiduoklius ir nacistų paslap-
tis bei paslėptus lobius, šmėkšteli ir Karaliaučiaus istorijos nuotrupos, iš 
kurių romantiškai nusiteikęs žiūrovas gal ir gali gauti žinių, jei ne apie 
istoriją, tai bent jau apie vietines miesto legendas.75

Radijo laidas dėl jų transliacijos specifikos (mažose stotyse tiesiog ne-
kaupiami laidų audioarchyvai, o radijo transliacijų diapazonai per atstumą 
neleidžia atlikti nuolatinės stebėsenos) aptarti sunku, tačiau, sprendžiant iš 
deklaruoto radijo stočių veiklos pobūdžio, Kaliningrado srities istorija nėra 
nei pirmaeilis, nei antraeilis radijo stočių prioritetų sąrašuose.76 Vis dėlto iš 
periodiškai rengiamų ir plačiai transliuojamų laidų galima paminėti nuo 
2013 m. per radiją Majak (rus. Радио Маяк) sekmadienių rytais rengia-
mą savaitinę laidą Kaliningradas ir kaliningradiečiai (rus. Калининград и 
калининградцы), skirtą Kaliningrado istorijai sovietmečiu. 

Nepaisant išorinės gausos – šiuo metu Kaliningrado srityje transliuoja-
mi arba retransliuojami beveik dešimt skirtingų kanalų, – vietos televizija 
atlieka pagalbinio, papildomo turinio tiekėjo žiūrovams vaidmenį, dau-

74 Kopos televizijos nuosavybės, interesų konflikto ir santykių su Kaliningrado miestu 
peripetijos trumpai aptartos: Александр Ярошук стал владельцем телеканала и ра-
диостанции – http://rugrad.eu/news/638388/ ir Александр Ярошук перестал быть 
владельцем телеканала «Дюны» и радиостанции Monte Carlo http://rugrad.eu/
news/684598/

75 Laidos Kitoks Miestas videoarchyvas: http://kaliningrad.1gorodskoi.ru/programs/377
76 Visų minėtų tendencijų pavyzdys – svarbiausios ir įtakingiausios FM diapazono radijo 

stoties Kaliningrado srityje Балтик Плюс svetainė: http://www.balticplus.ru/
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giausia dėmesio skirdama vietinėms informacinėms naujienoms per isto-
rines ar kultūros programas, paskutinį dešimtmetį akivaizdžiai mažėjant 
kanalų orientacijai į vietinės visuomenės poreikius ir jų administraciniam 
bei komerciniam savarankiškumui, ji lieka nuošalyje. Šiuo metu pačioje 
Kaliningrado srityje veikianti televizija tik retkarčiais kuria su srities is-
torija susijusias laidas ar (veikiau) reportažus, nes, be vietos žinių ir pu-
blicistikos, kitokiomis laidomis ji neužsiima, tačiau ir netiesiogiai istoriją 
nagrinėjantys reportažai yra ne tik trumpi, bet ir gana mėgėjiški, todėl net 
pačiame Kaliningrade didelio susidomėjimo nesukelia. 

Pirmą kartą SSRS žiūrovai Karaliaučių kino juostoje pamatė 1945 m. 
pagamintame Antrojo ir Trečiojo Baltarusijos frontų kino meistrų sukur-
tame filme Kenigsbergo šturmas, kuriame, be karo veiksmų kronikos ir 
griuvėsių, ne kažin ką daugiau buvo galima pamatyti.77 

Ilgus dešimtmečius vienintelis tikras dokumentinis filmas apie sritį 
buvo trumpas, 18 minučių trukmės, G. Levkovo filmas Kaliningradas. 1949 
metai. Šis dokumentinis filmas, kaip derėjo J. Stalino laikų filmui, prasi-
deda ir baigiasi tuo, kad Prūsija buvo senos slavų žemės, kurių klestėjimo 
laikai atėjo tik joms atitekus Sovietų Sąjungai.78

Retsykiais Kaliningradas rodytas kino kronikose ir televizijoje, ypač 
kai prasidėjo Nikitos Chruščiovo tarptautiniai vizitai į užsienį. 1959 m. 
vizitui į Angliją skirtame filme šmėstelėjo Kaliningradas, iš kurio išplau-
kė laivas į Portsmutą.79 Kino kronikoje ir spaudoje Kaliningradas buvo 
minimas ir 1960 m., kai N. Chruščiovas iš Kaliningrado išvyko į Niu-
jorką, kur pagarsėjo JTO daužydamas stalą batu. Dar sykį, t. y. 1964 m. 
N. Chruščiovas iš Baltijsko išplaukė į Oslą. SSRS vadovo išvykimui ir iš-
kilmingam sutikimui daugiau ar mažiau įamžinti būdavo skiriami kino 
kronikos kadrai. Tačiau po N. Chruščiovo nušalinimo Kaliningradą lio-
vėsi naudoti kaip laivybinių tarpvalstybinių vizitų centrą, ir jis ilgam 
išnyko iš dokumentinių juostų.

77  Filmas Штурм Кёнигсберга, http://film.arjlover.net/info/shturm.kenigsberga.avi.html
78 Filmas Калининград 1980 г., http://film.arjlover.net/info/kaliningrad.1980.avi.html arba 

https://www.youtube.com/watch?v=mQMWjb19fdo
79 Filmo Визит в Англию Н. Булганина и Н. Хрущева (1959) turinio smulkus aprašymas:  

http://www.net-film.ru/film-4655/ 
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Savotiškas tylos režimas ar draudimas filmuoti Kaliningradą buvo su-
laužytas tik 1980 m., kai vietinio jubiliejaus ir olimpiados Maskvoje proga 
buvo nufilmuotas pirmasis išimtinai Kaliningradui skirtas spalvotas doku-
mentinis filmas Kaliningradas, 1980 metai80. 

Dokumentinių filmų, susijusių su Kaliningrado sritimi, buvo mažai, jie 
rodomi retsykiais, o ir žiūrovų susidomėjimo dažniausiai nesukeldavo, to-
dėl daug svarbesnis buvo ir yra Rytų Prūsijos rodymas nacionalinės tele-
vizijos eteryje.

Šiuo metu Rusijos Federacijos centrinės televizijos periodiškai rengia 
vienokias ar kitokias turistines ar tiesiog pramogines laidas, kurios retkar-
čiais būna skirtos Kaliningrado sričiai, bet labai retai liečia išimtinai Rytų 
Prūsijos praeitį.

Iš tokių informacinių ir kelionių laidų galima paminėti Kaliningrado 
srities istorijai ir gamtai skirtą 2009 m. dviejų valandinių dalių laidą iš ci-
klo Miesto kelionės (rus. Городское путешествие), kurios vedėjas aplankė 
Karaliaučių ir Kuršių neriją.81

Kaliningradui skirtą kelionių laidą Herbas ir skaičius (rus. Орёл и 
решка) 2013 m. parengė Inter (rus. Интер) televizija, kurios metu paban-
dyta parodyti tai, ką skirtingus piniginius biudžetus turintys turistai gali 
pamatyti Kaliningrado srityje per dvi paras.82

Tikras populiarios istorijos, mistifikacijų, mitų ir urbanistinių legendų 
šaltinis yra daugybę metų RTV (rus. PTB) ir ORT rodoma laida Ieškotojai 
(rus. Искатели). Šios, matyt, pakankamai populiarios, jei ji transliuojama 
net keliolika metų, laidos kūrėjai kelis kartus buvo užsiėmę ir Prūsijos 
temomis. Nuo 2002 m. Pirmajame kanale rodyta šita beveik valandinė 
programa, laikui bėgant, nuo 2010 m., persikraustė į Rusijos televiziją (rus. 
PTP) ir į kanalą Kultūra (rus. Культура). Laida iš pseudomistinės pamažu 
virto labiau pažintine, tačiau ir dabar Kaliningrado sričiai skirtose serijose 

80 Filmas Калининград 1980 г., http://film.arjlover.net/info/kaliningrad.1980.avi.html arba 
https://www.youtube.com/watch?v=mQMWjb19fdo

81 TV kanalo Домашний laidos Городское путешествие archyvas, http://www.domas-
hniy.ru/video/gorodskoe-puteshestvie/

82 Laida Орёл и решка – 7.18 Выпуск (Назад в СССР, Калининград), https://www.you-
tube.com/watch?v=TN0B6D4DzIU
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laidos autoriai Rytų Prūsijoje ieško Tamplierių ordino nuskendusio laivy-
no su lobiais, gintaro kolekcijos su Gintaro kambariu, požeminių geležin-
kelių, nacistinių diversantų slėptuvių ir visokių nacistų paslėptų lobių. Kol 
kas dar nieko nerado, bet visų galimybių toliau ieškoti Prūsijos paslapčių 
toli gražu neišsėmė.83 Šis Rusijos kultūrai skirtas kanalas 2012 m. dar nu-
filmavo filmą Prūsijos lobiai (rus. Сокровища Пруссии), kuriame ieškojo 
ne Gintaro kambario, o per karą dingusios archeologinės Karaliaučiaus pi-
lies kolekcijos,84 o po poros metų jie pradžiugino dar vienu panašiu filmu, 
tačiau šį kartą Kaliningrado srityje ieškota nei daug, nei mažai, o pačios 
biblinės Sandoros skrynios.85

Kitas tokio pobūdžio televizijos produktas – tris sezonus (2012–2014 m.) 
НТВ kanalo rodytas laidų ciklas Paslaptingoji Rusija (rus. Tаинственная 
Россия), kurios viena iš pirmųjų serijų buvo skirta Karaliaučiui. Beveik 
valandinėje laidoje žiūrovai stebinti Karaliaučiaus katedros vaiduokliu, ga-
linčiu mūsų dienomis į nusikaltėlius įsikūnyti vampyrais ir nacistų laiko 
kelionių mašina.86

Taip pat ir televizijos TB3 laidų cikle Miestų legendos 2009 m. laidoje, 
skirtoje Kaliningradui, nagrinėtos panašios, geltonosios spaudos vertos – 
kelionių laike, žmonių dingimo ir nacių mistikos – temos, tačiau pasako-
jimo apie vampyrus tuomet dar nerodė.87

Prie TV, arba su TV susijusių reiškinių, reikėtų paminėti ir dokumen-
tinius filmus, skirtus Kaliningrado sričiai. Aukštesnė vaizdo ir montažo 

83 Kaliningrado sričiai skirtos ieškotojų laidos Русский след чаши Грааля, Тайна Ян тар-
ной комнаты, Янтарный призрак, Немецкие тайны русского города, Тайная война, 
Сокровища Кенигсберга – šios ir daugiau nei šimtas iš pusantro šimto Ieškotojų laidų 
yra RTVR archyve, http://rutv.ru/brand/show/id/20907

84 Сокровища Пруссии, Россия–Культура: Андрей Куренков, 2012, http://tvkultura.ru/
brand/show/brand_id/35125

85 Русский след Ковчега завета, ВГТРК, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=xF1INy 
RlO4M

86 Paslaptingosios Rusijos laidos serija Калининградская область. Машина времени 
су ществует? Laidos archyvas: http://www.ntv.ru/peredacha/Tainstvennaya_Rossiya/
last23696353/ arba https://www.youtube.com/watch?v=VII2XXRETbs

87 Ciklo Городские легенды laida Калининград. Телепортация в неизвестность, http://
www.vokrug.tv/video/show/Smotret_onlain_peredachu_Gorodskie_legendy_Kalinin-
grad_Teleportatsiya_v_neizvestnost/
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kokybė, meniniai elementai, didesnis filmų formatas ir platesnė auditorija 
dokumentinius filmus gali daryti, tegul ir ne periodinių televizijos laidų 
konkurentais, tačiau bent jau tam tikru priedu. Dokumentinių filmų ga-
myba nėra plačiai išvystytas verslas, o geros kokybės filmų, skirtų turis-
tams, tikrai maža. 

Ko gero, solidžiausias yra nuo 2005 m. gamintas dokumentinis tele-
serialas Tiltas, kur Rytai susitinka su Vakarais (rus. Мост, где Восток 
встречается с Западом)88 skirtas Karaliaučiaus ir Kaliningrado istorijai 
nuo Vaidevučio ir Brutenio iki XXI a. Serijų turinys ir kokybė gana įvairi 
ir gali būti aprašyta kaip svyruojanti tarp mokslo populiarinimo, alter-
natyvios istorijos ir demagogiškos propagandos. Serialo kūrėjų teigimu, 
jie yra globalaus projekto Tiltas: Rusija–Kaliningradas–Europa dalis (rus. 
МОСТ: Россия–Калининград–Европа), savo veikla užsiimantys apie 10 
metų, nors pagrindinis darbas susijęs tik su 2005–2008 m. laikotarpiu.

Prie rimtų turistinės ir istorinės dokumentikos pavyzdžių galima priskir-
ti valandos trukmės 2006 m. DVD dokumentinį filmą apie Karaliaučiaus 
architektūrą.89 Panašaus pobūdžio, bet su didesniu publicistikos atspalviu, 
yra 2006 m. sukurtas pusvalandinis filmas Rytų Prūsijos fortai (rus. Форты 
восточной Пруссии), tos pačios kompanijos TV-4 2007 m. nufilmuotas do-
kumentinis trijų ketvirčių valandos filmas Karaliai ir pilys. Kryžiaus žygis į 
Prūsiją (rus. Короли и замки. Крестовый поход в Пруссию)90 ir 2008 m. 
nufilmuotas filmas Prūsijos pilių paslaptys (rus. Тайны замков Пруссии)91, 
kuriuose pasakojama apie dar nespėtus sugriauti karinės architektūros pa-
minklus ir Prūsijos kryžiaus žygius. Kartais istorines temas nagrinėja ir 
komercinės reklamos užsakovai: pavyzdžiui, degtinės ir konjako Senasis 
Kionigsbergas darytojai 2004 m. pagamino valandinį filmą Kionigsbergas, 
750 metų istorijos (rus. Кёнигсберг, 750 лет истории), iš tiesų pasakojantį 

88 Daugelis serijų Мост, где Восток встречается с Западом platinamos DVD formatu 
arba jas galima pasižiūrėti čia: http://my.mail.ru/mail/vir-muz/video/563 

89 Наследие Кёнигсберга: АРХИТЕКТУРА, Калининград: Алексей Лалэко, 2006.
90 Форты Восточной Пруссии. Кёнигсберг, Анатолий Беляев, ТВ-4, 2006, https://www.

youtube.com/watch?v=4hj_SphZKgo; Короли и замки. Крестовый поход в Пруссию, 
ТВ-4, 2006, https://www.youtube.com/watch?v=JLyensPpeYk

91 Тайны замков Пруссии galima pasižiūrėti čia: http://dokonline.com/dokumentalnie-
filmi/12833-tayny-zamkov-prussii-2008.html
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apie Karaliaučiaus praeitį92, arba privatūs asmenys, 2013 m. pusvalandinį 
filmą apie Piliavos tvirtovę sukūrę istorijos entuziastai.93 Nors dokumen-
tiniuose filmuose mistikos ir sensacijų vaikymosi gerokai mažiau nei tele-
vizijų produkcijoje, tačiau jų kiekiai nepakankami nei televizijai atsverti, 
nei daugiau informacijos suteikti, nes nagrinėjamos temos ypač siauros ir 
dažniausiai apsiriboja tik militariniais ar istoriniais klausimais.

Mistinių ir paranormalių įvykių sąlyginė gausa laidose ir filmuose apie 
Prūsijos praeitį gali būti siejama ne tik su visiškai suprantamu geltono-
sios ir populiariosios žiniasklaidos noru išnaudoti vulgarią pseudomistiką 
kovojant dėl žiūrovų reitingų, bet ir tuo, kad Prusijos istorija absoliučiai 
daugumai rusų yra atminties oikumenos pakraštyje esanti terra incognita, 
kurioje gali vykti viskas, kas tik įmanoma ar neįmanoma. Be to, anomalių 
reiškinių tyrinėjimą galima paaiškinti ir tuo, kad, neturint nenutrūksta-
mos vietinės istorinės atminties, žinių spragą užpildo iš anksčiau užrašyto 
Prūsijos folkloro ir kolektyvinės pasąmonės atkeliaujančios būtybės, ku-
rios, be viso kito, atlieka ir Karaliaučiaus srities ar dar išlikusių nesunai-
kintų vietovių, kuriose realių istorinių paminklų beveik neliko, simbolio, 
emblemos ar net komercinio ženklo funkcijas.

Naujausių masinės informacijos priemonių kuriamo informacinio srau-
to įtaka formuojamai Kaliningrado srities gyventojų istorinei atminčiai yra 
nepakankamai intensyvi ir kryptinga, kad būtų galima kalbėti apie rimtą 
įtaką, be to, ir dominuojančios temos artimesnės žemo lygio pramogų sfe-
rai, o ne moksliniam švietimui, todėl tikėtis rimtesnio poveikio plačioms 
žiūrovų ir klausytojų masėms nėra prasmės.

92 Кёнигсберг, 750 лет истории, Калининградский пишевой комбинат, 2004, https://
www.youtube.com/watch?v=HfR5NN2hE0s

93 Экскурсия в крепость Пиллау, FMvideostudio, 2013, https://www.youtube.com/wat 
ch?v=MffSqlk-vmE
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Muziejinė ir istorinė edukacija Kaliningrado srityje

Specifiniai istorijos žinių sklaidos centrai yra muziejai, juo labiau kad jie 
dažnai naudojami užklasinei moksleivių edukacijai ir įvairiausių viešųjų 
renginių organizavimui. 

Ikikarinės Karaliaučiaus muziejininkystės tradicijas ir muziejų rinkinius 
nušlavė Antrasis pasaulinis karas, todėl Kaliningrado srities muziejai buvo 
kuriami be jokio institucinio ar mokslinio periimamumo. Iš šiuo metu Ka-
liningrado srityje veikiančių bent kiek solidesnių dvidešimt trijų muziejų 
devyniolika susiję su vietine arba Prūsijos istorija. Dalis muziejų labai nauji, 
paskutinis įkurtas tik 2014 m. vasario mėnesį, ir jų sukaupti fondai bei eks-
pozicijos veikiau panašūs į laikinas parodas. Net didesni muziejai yra paly-
ginti nauji, pvz., tokie kaip miesto istorijos muziejus Sovetske (buv. Tilžė), 
įsteigtas tik 1987 m.,94 didelis Pasaulinio okeano muziejus Kaliningrade – tik 
1990 m.95 Netgi Baltijos laivyno muziejus Baltijske įkurtas vos 1992 m.,96 o 
Kaliningrado Frydlando vartų muziejus veikia vos nuo 2008 m.97 

Pažvelgus į muziejų geografinį išdėstymą galima konstatuoti, kad Ka-
liningrado miestas su jame esančiais keturiais pagrindiniais srities mu-
ziejais šiuo metu, kaip ir sovietmečiu, dominuoja, tačiau per pastaruosius 
keliolika metų mažų muziejų tinklas išsidriekė kone per visą Kaliningrado 
sritį. Vienokie ar kitokie muziejai veikia beveik visuose didesniuose mies-
tuose ir administraciniuose centruose, o tokiuose kaip Sovetskas ir Svetlo-
gorskas veikia net ir po du skirtingus muziejus.98 Į akis krenta provincijos 
muziejų naujumas – visi jie įsteigti tik po 1992 m. Šių muziejų ekspozicijos 
menkumas lemia, kad daugelis jų domisi tik naujausia vietos istorija, retai 
peržengdami kraštotyros ribas.

Muziejų ekspozicijos, be susijusių su istorija eksponatų menkumo, turi ir 
daugybę kitokių iš sovietmečio paveldėtų problemų. Absoliučiai dominuo-

94 Музей истории города Советска, http://tilsit-museum.ucoz.ru/
95 Музей Мирового океана, http://world-ocean.ru/en/ 
96 Музей Балтийского флота, http://www.museum.ru/M2038
97 Музей „Фридландские ворота“, http://fvmuseum.ru/ 
98 Šiuo metu Kaliningrado srityje veikiančių muziejų sąrašą su trumpomis muziejų ano-

tacijomis galima rasti čia: http://www.prussia39.ru/sight/list.php?id=1&c=4
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janti istorinių ekspozicijų tema – Antrojo pasaulinio karo veiksmai Rytų 
Prūsijoje, ikikrikščioniškos Prūsijos istorija, išskyrus Kaliningrado srities 
istorijos–dailės muziejų, beveik neeksponuojama, labai mažai dėmesio ski-
riama Kryžiuočių užkariavimų ir Ordino laikams, o Prūsijos karalystės ir 
tarpukario periodas, jei tai nėra buities daiktų ekspozicija, pateikiamas 
kaip išimtinai negatyvus laikotarpis. Net 1946 m. įkurtas dabartinis Srities 
istorijos–dailės muziejus Kaliningrade, kuris išaugo iš sovietmečiu buvu-
sio kraštotyros muziejaus, nesugeba adekvačiai reprezentuoti visų Prūsijos 
istorijos periodų, daugiausiai dėmesio sutelkdamas į karo ir pokario lai-
kotarpį, o prūsus prisimindamas tik kaip Archeologijos salės ekspozicijos 
pusiau dekoratyvinį elementą.99

Kaip savotišką priedą prie muziejų galima paminėti nuo 1994 m. Kalinin-
grado srityje veikiančius istorinių rekonstrukcijų klubus, kurie užsiima vidu-
ramžių rekonstrukcijomis.100 Kaliningrade, be seniai funkcionuojančio Vaka-
rų bokšto, nuo 2010 m. ėmė veikti Ordino laikų rekonstrukcijomis užsiimantis 
Brandenburgas ir nuo 2007 m. – prūsų laikų rekonstruktorių grupė Vataga.101 
Nuo 2001 m. Černiachovske veikia Instenburgo pilis ir Šiaurės lokiai.102 

Nepakankamas dažniausiai gana skurdžių vietos savivaldybės išlaiko-
mų muziejų finansavimas, menka sąveika su mokyklomis ir mėgėjiškas ar 
menkai su istorija susijęs daugelio muziejų veiklos pobūdis Kaliningrado 
srityje didelės įtakos istorinei edukacijai ir kolektyvinės atminties išsaugo-
jimui nedaro, nors įžvelgiamas milžiniškas progresas, ypač lyginant su su 
SSRS laikais, kai jokio poveikio istorinei edukacijai nebuvo, nes, išskyrus 
Antrojo pasaulinio karo įamžinimu besirūpinusį Kaliningradą, jokie kiti 
istorijai skirti muziejai tiesiog neegzistavo. 

99 Interaktyvus muziejaus planas su ekspozicijos aprašymu ir iliustracijomis, http://balti-
cum.ucoz.ru/index/0-7 

100 Kaliningrado Военно-исторический клуб „Западная Башня“ svetainė: http://westower.ru/ 
101 Kaliningrado klubo Исторический клуб „Бранденбург“ svetainė: http://brandenburg 

castle.0pk.ru/ ir Клуб исторической реконструкции “ВАТАГА” svetainė: http://
vk.com/club14336049

102 Černiachovsko klubo Исторический клуб „Замок Инстербург“ svetainė: http://day-
off39.ru/interesno/istoricheskaya-rekonstrukciya/zamok-insterburg/ ir Клуб истори-
чес кой реконструкции „Медведи Севера“svetainė: http://day-off39.ru/interesno/istori-
cheskaya-rekonstrukciya/medvedi-severa/
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Sovietinio Kaliningrado istorijų rašymo bandymai

Domėjimasis Prūsijos kraštotyra ir istorija sovietmečiu nebuvo skatinamas, 
tačiau sovietinio Kaliningrado miesto ir srities praeities aprašymai nebuvo 
taip griežtai ribojami. 

Pirmoji sovietinė knyga apie Karaliaučių buvo kariniams daliniams 
skirtas žinynas 1944 m. ruošiantis kovoms Prūsijoje. Jame, be transporto 
sistemos ir kitokių kareiviams naudingų dalykų, buvo ir labai trumpa isto-
rinė apžvalga, kurioje, skirtingai nei J. Stalinas teigė derėdamasis Teherane, 
rašyta, kad …visa teritorija tarp Nemuno ir Vyslos buvo apgyventa lietuvių 
genčių103. 

Kitos knygos apie Kaliningradą skaitytojams prireikė laukti iki 1959 m., 
kur trumpame 62 puslapių knygelės tekste aprašyta srities žemės ūkio, pra-
monės ir švietimo raida po Antrojo pasaulinio karo.104 Tais pačiais metais 
pasirodė ir pirmas trumpas iliustruotas leidinys apie Kaliningrado sritį.105

Toks staigus leidinių apie nutylėtą iki tol Kaliningrado, Kaliningrado 
srities ir jos vietovių gyvenimą pasirodymas ir net pirmųjų teletranslia-
cijų rengimas būtent 1958–1959 m. gali būti siejamas su pora tarpvalsty-
binių N. Chruščiovo vizitų į Angliją (1956) ir į JAV (1960), į kuriuos jis 
karo laivais išvyko iš Kaliningrado. Išvykimas, palydos ir triukšmingas 
sugrįžimas buvo ne tik aprašomi, bet ir fotografuojami, filmuojami, juos 
transliavo televizijos, todėl tolimesnis visiškas Kaliningrado srities igno-
ravimas ir nutylėjimas sovietinėje spaudoje nebeturėjo prasmės. Nuo tada 
leista rašyti ir apie Karaliaučiaus likimą, ir ten vykusius mūšius Antro-
jo pasaulinio karo metais. Tris kartus (1959, 1966, 1972) buvo parengtas 
tam skirtų dokumentų ir atsiminimų rinkinys Kenigsbergo šturmas (rus. 
Штурм Кенигсберга).106 

103 Šiuo metu Kaliningrado srityje veikiančių muziejų sąrašą su trumpomis muziejų ano-
tacijomis galima rasti čia: http://www.prussia39.ru/sight/list.php?id=1&c=4

104 Interaktyvus muziejaus planas su ekspozicijos aprašymu ir iliustracijomis, http://balti-
cum.ucoz.ru/index/0-7 

105 Kaliningrado Военно-исторический клуб „Западная Башня“ svetainė: http://westower.ru/ 
106 Kaliningrado klubo Исторический клуб „Бранденбург“ svetainė: http://branden 

burgcastle.0pk.ru/ ir Клуб исторической реконструкции “ВАТАГА” svetainė: http://
vk.com/club14336049
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Sovietmečiu, ypač jo pabaigoje, rašytos ir mokslinės disertacijos, kurių 
temos susijusios su Kaliningrado sritimi, kai kurios iš jų net buvo publi-
kuotos, tačiau dėl to, kad jose nagrinėjamos socialistinės ekonomikos per-
galės Kaliningrade arba analizuojamas sovietinių partinių organų kūrimas, 
šias disertacijas greičiau jau galima priskirti partijos istorijos tyrimų sričiai 
nei tikrajai istorijai.107

Pamažu imtos rašyti ir pokario, sovietinio Kaliningrado istorijai skirtos 
knygos. Artėjant Kaliningrado srities sukūrimo 30-mečiui nuo 1966 m. vei-
kiantis Kaliningrado universitetas parengė Kaliningrado istorijai, ekonomi-
kai ir kultūrai skirtą knygą, kurią galima pavadinti pirmąja sovietinio Kali-
ningrado istorijos apybraiža. Šioje 1978 m. parašytoje knygoje apžvelgiamos 
kai kurios Kaliningrado srities raidos sferos (tokios kaip žuvininkystės pra-
monė ir vietinė periodinė spauda).108 Dar po dešimtmečio, Michailo Gorba-
čiovo Perstroikos politikos įkarštyje, pagaliau išdrįsta parašyti ir išleisti dar 
vieną sovietinės Kaliningrado srities istorijos apybraižų rinkinį.109 

Šitos sovietinio Kaliningrado krašto istorijos apybraižos arba jų rinki-
niai mažai kuo skyrėsi nuo socialistinio realizmo metodais paremtų groži-
nės literatūros kūrinių, todėl nebuvo ypač populiarūs, o dėl chronologinio 
siaurumo ir ribotumo, sausos biurokratinės kalbos ir idealizuoto ekono-
mikos rodiklių aukštinimo netiko nei edukacijai, nei kokio nors identite-
to formavimui, nes jos paprasčiausiai buvo nuobodžios net smalsiausiam 
skaitytojui. Pagaliau jose Kaliningrado srities istorija nagrinėjama tik nuo 
Antrojo pasaulinio karo, beveik nesistengiant ieškoti nors menkiausių so-
vietinės srities ryšių su tūkstantmete Prūsijos istorija.

107 Tokių disertacijų pavyzdžiai: Мед ведев,  Н. А.  Действие и использование экономи-
ческих за конов социализма в отдельном регионе, Калининград: Издательство КГУ, 
1981; Ис у пов,  C .  На этапе становления: История Калининградской областной 
партийной организации в период создания и укрепления, 1946–1953, Калининград: 
Калининградское книжное издательство, 1986. 

108 Калининградская область: История. Экономика. Культура, Калининград: Кали-
нинградское книжное издательство, 1978. 

109 Калининградская область: очерки становления и развития, Калининград: Кали-
нинградское книжное издательство, 1988.
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Istorinė Kaliningrado srities periodika 

Be mokslinių knygų, didelį vaidmenį istorinei sąmonei formuojantis arba 
populiarinant istorines žinias gali vaidinti periodinė spauda, ypač jei ji ar-
tima vietos gyventojams ir publikavimas grindžiamas ekonominiu leidinio 
savarankiškumu. Kaliningrado sritis per maža ir nepakankamai turtinga, 
kad finansiškai apsimokėtų komercinis tokio tipo leidinių spausdinimas. 
Po 1992 m. keli vietos istorijai, menui ir etnografijai adresuoti leidiniai 
buvo pasirodę, tačiau istorijai skirtų leidinių pasirodė tik prieš keliolika 
metų. Svarbiausias istorinis, politinis, visuomeninis periodinis leidinys yra 
žurnalas Baltijos regionas (rus. Балтийский регион), kurio dvidešimt vie-
ną numerį nuo 2009 m. išleido I. Kanto Baltijos federalinis universitetas 
Kaliningrade.110 

Nuo 2002 m. iki 2010 m. pasirodė šeši straipsnių rinkinių Baltijos stu-
dijos (rus. Балтийские исследования) leidimai, kuriuose buvo nema-
žai publikacijų apie Prūsijos istoriją.111 Taip pat istorijai skirtų straipsnių 
buvo spausdinama šio universiteto nuo 2005 m. leistame jaunųjų moks-
lininkų darbų leidinyje Retroperspektyva (rus. Ретроспектива), kuriame 
daugiausia rašyta pasaulio istorijos temomis.112 Nuo 2009 m., periodiškai, 
kas pusmetis (šiuo metu jau vienuoliktą kartą) išleidžiami specialūs hu-
manitariniams mokslams skirti I. Kanto BFU kurjerio (rus. Вестник БФУ 
им. И. Канта) numeriai.113 

Be universitetinių leidinių, Kaliningrado srities archyvas periodiškai 
leidžia (šiuo metu išėjo vienuolika numerių) archyviniams dokumentams 
ir istorinio pobūdžio moksliniams straipsniams publikuoti skirtą žurnalą 
Kaliningrado archyvai (rus. Калининградские архивы)114.

110 Žurnalo Балтийский регион straipsniai, http://journals.kantiana.ru/baltic_region/ 
111 Балтийские исследования. Сборник научных статей, Калининград: Издательство 

РГУ им. И. Канта, 2002–2010.
112 Ретроспектива. Всемирная история глазами молодых исследователей. Сборник 

научных статей, Кали нинград: Издательство РГУ им. Канта, 2005–2011.
113 Žurnalo Вестник БФУ им. И. Канта straipsnius galima atsisiųsti iš: http://journals.

kantiana.ru/vestnik/
114 Žurnalus galima atsisiųsti iš: Cайт Государственного архива Калининградской об-

ласти, http://gako.name/mainsite/kaliningradarchives
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Istorinio pobūdžio žurnalu, skirtu Kaliningrado srities istorijai, taip 
pat galima pavadinti nuo 2000 m. Kaliningrado regioninio kultūros 
fondo išleistus dvylika metinių Baltijos almanacho (rus. Балтийский 
альманах) numerių su septyniais numeriais meninio jo priedo Prieglius 
(rus. Преголь).115 

Kurį laiką bandyta leisti regioninius žurnalus ir almanachus. 2002–
2009 m. Černiachovsko (buv. Įsručio, vok. Insterburg, lenk. Wystruć) re-
gionui išleisti 6 numeriai Nadruva (rus. Надровия). Jau nustotas publi-
kuoti žurnalas 2014 m. netikėtai prisikėlė ir pasirodė dar du specialūs šio 
leidinio numeriai.116 2005 m., 2006 m. ir 2009 m. buvo išleisti trys meno 
ir istorijos žurnalo Angrapės krantai (rus. Берега Анграпы) numeriai, bet 
šiuo metu leidinys perkeltas išimtinai į elektroninę erdvę.117

Černiachovsko laikraštyje Polius+TV (rus. Полюс+ТВ) istoriniai publi-
cistikos straipsniai nereguliariai, bet gana periodiškai nuo 2005 m. publi-
kuojami specialioje rubrikoje Sekmadienis (rus. Воскресение), panašaus 
tipo rubrika Palikimas (rus. Наследие) nuo 2006 m. iki 2009 m. egzistavo 
laikraštyje Polius (rus. Полюс).118 Įvairūs su Prūsijos istorija susiję straips-
niai, apybraižos ir esė nuolatos pasirodo ir Kaliningrado miesto periodi-
nėje spaudoje, tačiau kokias nors išvadas apie tokių žurnalistinių tekstų 
poreikį ir poveikį iš gana padrikų nesistemiškai pasirodančių publikacijų 
padaryti gana sunku.119

Istorinė periodika Kaliningrado srityje yra gana sudėtingos būklės. Kaip 
ir muziejai, lyginant su sovietmečiu, kuomet istorinių periodinių leidinių, 
skirtų Prūsijos regionui, nebuvo iš viso, dabartinė periodikos situacija yra 
tiesiog nepaprastai perspektyvi ir teigiama. Antra vertus, keli profesiona-

115 Abu leidinius galima atsisiųsti iš Kaliningrado miesto administracijos svetainės: http://
www.klgd.ru/city/history/

116 Žurnalo Надровия. Историко-краеведческий журнал visus numerius galima atsisiųsti 
iš: http://www.angrapa.info/history/2/ 

117 Žurnalo Берега Анграпы svetainė: http://www.angrapa.info/; žurnalus galima atsisiųsti 
iš jos: http://www.angrapa.info/history/1/

118 Rubrikos Воскресение archyvas: http://www.angrapa.info/history/5/andwww.angrapa.
info/history/6/nav=3 

119 Kai kurių tokio pobūdžio publikacijų vietos periodikoje rinkinys: http://www.klgd.ru/
city/history/gubin/gub_och.php
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lių istorikų rengiami žurnalai, kuriuose nagrinėjamos Kaliningrado srities 
istorijos problemos, vargu ar veikia bendrą srities gyventojų istorinių žinių 
lygį, juo labiau kad šie žurnalai imti leisti tik prieš keliolika metų, o kalbėti 
apie daugumos skaitomą srities dienraščių periodikos poveikį skaitytojų 
istoriniam išprusimui yra nepaprastai sunku. 

Tą patį galima pasakyti ir apie profesionalius, ir apie mėgėjiškus Prūsi-
jos istorijos tyrimus.

Sprendžiant iš Rusijos Federacijos mokslinių disertacijų duomenų bazės 
informacijos, net sovietmečiu buvo parašytos ir apgintos devynios diser-
tacijos, tematiškai susijusios su Kaliningrado srities praeitimi. Vis dėlto 
daugelio šitų disertacijų problematika susieta su 1948–1952 m. laikotarpiu ir 
dažnai nagrinėjamos ne pernelyg glaudžiai su istorija susijusios problemos. 
Šiuo metu Prūsijos praeitis Rusijos Federacijoje tyrinėjama gana intensy-
viai: Prūsijos archeologijai skirtos 8, iš Teutonų ordino istorijos laikotarpio 
tematikos apgintos 9 disertacijos, XVII–XVIII a. Prūsijos istorijai skirtos 
7 disertacijos, o sovietinis laikotarpis vienaip ar kitaip nagrinėtas 12 labai 
skirtingos kokybės disertacijų, kurių dauguma skirtos toli gražu ne pla-
čiajam skaitytojų ratui, o ir publikuojamos jos labai mažais tiražais arba 
nespausdinamos iš viso.120

Populiariosios istorijos leidiniai po SSRS žlugimo Kaliningrado srityje 
leidžiami nuolatos, o XX a. pabaigoje – ypač intensyviai, kai buvo išverstos 
arba sukurtos kelios Karaliaučiaus karo istorijos ar fortifikacijų istorijos 
knygos.121 Rašoma ir apie rusų karo veiksmus Pirmojo pasaulinio karo 
metu,122 žvalgybinių tarnybų veiklą tarpukariu123 ir, be abejo, Antrojo pa-

120 Duomenys surinkti iš Научная электронная библиотека диссертаций и авторефе-
ратов, http://www.dissercat.com

121 Овсянов,  А.  В казематах королевского форта, Калининград: Янтарный сказ, 
1999; Трау гот т,  Э.  История крепости Кенигсберг в Восточной Пруссии 1257–1945, 
Москва, 1997; Ба х тин, А.  П.  Замки и укрепления Немецкого ордена в северной 
части Восточной Пруссии: справочник, Терра Балтика, 2005; Овсянов,  А.  Форт 
No5. Памятник героям штурма Кёнигсберга, Калининград: Аксиос, 2010.

122 Пос тников,  Н. Д.  Драма в Восточной Пруссии. Судьба 1-й русской армии гене-
рала Ренненкампфа, Москва: Вече, 2014.

123 Черенин, О. В. Шпионский Кёнигсберг. Операции спецслужб Германии, Польши и 
СССР в Восточной Пруссии, 1924–1942, Москва: Вече, 2012.
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saulinio karo mūšius.124 2005 m. pasirodė gana aukštos kokybės darbai, 
skirti Katedros ir tarptautinio oro uosto praeičiai.125 Pastarąjį dešimtmetį 
taip pat populiarios ir su Antruoju pasauliniu karu Prūsijoje susijusios 
gerokai kokybiškiau ir įdomiau nei analogiški sovietiniai leidiniai para-
šytos istorinės knygos, orientuotos į skaitytojus, neturinčius specialaus 
istoriko išsilavinimo.126 Vis dėlto galima pasigesti knygų apie Karaliau-
čių XV–XVIII a., nors ir yra išleista knyga, skirta žymiam Karaliaučiaus 
mokslininko veikalui127.

Tokios knygos, sprendžiant iš tiražų, yra gana mėgstamos ir reikšmin-
gos, tačiau jos skirtos karybos arba architektūros istorijos mėgėjams, tad 
skaitytojams bendro istorinės raidos vaizdo, kaip ir mokslinės monografi-
jos, pateikti negalėjo ir negali. 

Istorinių tyrimų ir informacinės sklaidos teisiniai 
apribojimai Rusijos Federacijoje

Akivaizdus su Kaliningrado srities praeitimi susijusių istorinių laidų, filmų 
ar istorijos populiarinimo kūrinių nykimas po 2012 m. neatsiejamas nuo 
Rusijos Federacijos vadovo Vladimiro Putino kovos su opozicija ir jo nuo-
latos skatinamos Rusijos autoritarizmo stiprinimo bei centralizuoto unifi-
kavimo politikos. Konkreti to išraiška yra Rusijos Federacijos baudžiamojo 
kodekso pakeitimai: nuo 2013 m. pabaigos nusikaltimams prieš valstybinę 
valdžią skirtame Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso skyriaus 280 

124 Гольчиков, С. А. Поле боя – Пруссия,  Калининград, 2005; Якимов, С. А. Хроника 
штурма Пиллау, Научно-популярное издание Калининград: ИП Мишуткина, 
2007.

125 Цветков, В. Полет из Кенигсберга в Калининград: история и современность 
старейшего аэропорта Европы, Калининград: Янтарный сказ, 2005; Одинцов, И. А. 
Кафедральный собор в Калининграде, Калининград: Янтарный сказ, 2005.

126 Якимов, С. А. Хроника штурма Пиллау, Калининград: ИП Мишуткина, 2007; 
Черенин, О. В. Шпионский Кёнигсберг. Операции спецслужб Германии, Польши и 
СССР в Восточной Пруссии. 1924–1942, Москва: Вече, 2012; Пржездомский, А. С. 
Секретные бункеры Кёнигсберга, Москва: Вече, 2011. 

127 Пол якова , И. А. Андреас Аурифабер (1513–1559) и его „История янтаря“, Ка ли нин-
град: Калининградский областной музей янтаря, 2013.
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straipsnyje įsigaliojo nuostata, kad už Rusijos teritorinio vientisumo pažei-
dimo skatinimą asmuo gali būti baudžiamas iki trejų metų laisvės atėmimo, 
o jei tai būtų padaryta naudojant masines informavimo priemones128, toks 
asmuo gali būti baudžiamas iki penkerių metų laisvės atėmimo. Kas yra 
viešas kvietimas ar skatinimas (rus. публичные призывы)129 ir internete 
ar socialiniame tinkle siunčiamas daugiau nei vienam korespondentui laiš-
kas nėra viešas, be abejonės, gali nuspręsti Rusijos Federacijos teismas, to-
dėl, turint galvoje, kad pagal Rusijos įstatymus įtariamąjį, kuriam gali būti 
pareikšti kaltinimai teisme, gali laikyti areštinėje iki dvejų metų, norinčių-
jų susipažinti su perpildytų ir antisanitarinių Rusijos areštinių gyvenimu 
yra labai mažai. Juo labiau kad net kvietimas Rusijos Federacijai atiduoti 
bet kurias Gruzijos ar Ukrainos aneksuotas teritorijas arba net teritorinio 
vieneto siekis pakeisti savo federacinį statusą gali būti traktuojamas kaip 
Rusijos Federacijos teritorinio vientisumo pažeidimas. Kadangi, anot 280.1 
RF BK straipsnio, veika gali būti atlikta naudojant masines informavimo 
priemones arba elektroninius ar informacinius telekomunikacinius tinklus 
(įskaitant ir tinklą Internetas),130 šiuo metu bet kuris blogas, bet kuris įrašas 
socialiniame tinkle, komentaras ar net elektroninis laiškas gali būti trak-
tuojamas kaip vidutinio sunkumo kriminalinis nusikaltimas. Jei Rusijos 
Federacija nuosekliai laikytųsi šio įstatymo, po to, kai ji 2014 m. okupavo 
ir aneksavo Krymą, jai reikėtų iškelti baudžiamąsias bylas 4/5 pasaulio gy-

128  ...совершенные с использованием средств массовой информации, Rusijos Federacijos 
baudžiamojo kodekso 280.1 straipsnis, kadangi Rusijos Federacijos pagrindinė įstatymų 
leidimo institucija net neturi aktualių ar nustojusių galioti teisės aktų duomenų bazės, 
su įstatymais galima susipažinti Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso pakeitimo 
Rusijos prezidento svetainės teisės aktų bazėje: http://text.document.kremlin.ru/SES-
SION/PILOT/main.htm

129 Овсянов,  А. В казематах королевского форта, Калининград: Янтарный сказ, 
1999; Трау гот т,  Э.  История крепости Кенигсберг в Восточной Пруссии 1257–1945, 
Москва, 1997; Ба х тин, А. П. Замки и укрепления Немецкого ордена в северной 
части Восточной Пруссии: справочник, Терра Балтика, 2005; Овсянов,  А.  Форт 
No5. Памятник героям штурма Кёнигсберга, Калининград: Аксиос, 2010.

130 …средств массовой информации либо электронных или информационно-теле-
коммуникационных сетей (включая сеть “Интернет”)… Rusijos Federacijos bau-
džiamojo kodekso 280.1 straipsnis Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с 
изменениями и дополнениями на 1 сентября 2014 года, Москва: Act, 2014, p. 170.
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ventojų, tačiau tai, kad įstatymas netaikomas masiškai, toli gražu nereiškia, 
kad jis negali būti prisimintas kiekvienu atskiru atveju.

Tiesiogiai su Kaliningrado srities ir Rytų Prūsijos istorija yra susijusi 
dar viena Rusijos Federacijos įstatymų naujovė. Norintiems tyrinėti Rytų 
Prūsijos XX a. vidurio istoriją gresia ne mažesnis pavojus – 2014 m. vidu-
ryje Rusijos Federacijos dūma ir V. Putinas papildė Baudžiamąjį kodeksą 
dar vienu, 354-uoju, straipsniu, kuris iki penkerių laisvės atėmimo metų 
grasino tiems, kurie bandytų skleisti iš anksto melagingas žinias apie SSRS 
veiklą Antrojo pasaulinio karo metais ir skleistų aiškiai nepagarbias visuo-
menei žinias apie Rusijos karinės šlovės ir atmintinas dienas131. Nors iki šiol 
Rusijos Federacijoje dar nėra susiklosčiusios ir visuotinai priimtos tokių 
bylų nagrinėjimo teisminės praktikos, tačiau bet kokios viešai paskelbtos 
abejonės dėl dabartinio Kaliningrado srities statuso, kritika dėl vokiečių 
civilių gyventojų genocido karo ir pokario metais, karinių sovietų karių 
nusikaltimų aprašymas, masinės represijos tyrimai ir su tuo susijusių įro-
dymų rinkimo, faktų interpretavimo ar pateikimo naudojant masines in-
formavimo priemones Rusijos Federacijos teismuose gali būti nagrinėjama 
ilgai ir toli gražu nebūtinai labai objektyviai.

Toks rimto teisminio persekiojimo pavojus viešose masinėse informaci-
jos priemonėse ar mokslinėje literatūroje skelbiamų tekstų rašymą paverčia 
rizikingu užsiėmimu, todėl diskusijų apie Rytų Prūsijos istorinę praeitį ži-
niasklaidoje faktiškai nebevyksta, o požiūrių, nesutampančių su V. Putino 
oficialiai skelbiamais vertinimais, pateikimas vietinėje ar nacionalinėje Ru-
sijos Federacijos spaudoje bei problemų, susijusių su XX a. vidurio įvykiais, 
nagrinėjimas darosi beveik neįmanomas. Nors įstatymai, nukreipti prieš 
skirtingos nuomonės reiškėjus, pasirodė neseniai, jie faktiškai įtvirtino tas 
nuostatas, kurias Rusijos Federacijos vadovybė propagavo paskutinį de-
šimtmetį. Negana to, Kaliningrado srities separatizmo, priklausymo Rusi-

131 …распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Вто-
рой мировой войны… ir Распространение выражающих явное неуважение к обще-
ству сведений о днях воинской славы и памятных датах России, Rusijos Federacijos 
baudžiamojo kodekso 280.1 straipsnis Уголовный кодекс Российской Федерации: 
текст с изменениями и дополнениями на 1сентября 2014 года, Москва: Act, 2014, 
p. 206–207.
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jos Federacijai teisėtumo, Antrojo pasaulinio karo karinių nusikaltimų ir 
genocido problemos yra nepaprastai glaudžiai susijusios su Rytų Prūsijos 
praeitimi, todėl V. Putino valdymo metais galima pastebėti ne tik jų, bet 
ir visų kitų netiesiogiai su tuo susijusių problemų nuolatinį ir kryptingą 
išstūmimą iš viešųjų diskusijų ir masinių informacijos priemonių lauko 
bei komercinės knygų leidybos.

Valstybės institucijų įtaka Kaliningrado srities 
regioninės istorijos mokymui

Įvairių regioninį ar etninį atspalvį turinčių naratyvų kūrimas negali vykti 
be jokios teigiamos ar neigiamos valstybinių institucijų reakcijos, dažniau-
siai demonstruojama, jei tik tokio regiono suverenitetas nebūna sunaikin-
tas išorinės galios, bent jau žodinė parama, tačiau Kaliningrado srities 
dūmos ir gubernatoriaus administracijos parama istorijos kūrimui ir po-
puliarinimui labai maža. 

Sričių gubernatorius skiria Rusijos Federacijos prezidentas, ir vietos gy-
ventojų gerovė ar nuomonė jiems rūpi mažai, jei tik sėkmingai įgyvendina-
mi V. Putino nurodymai, o jų valdomoje srityje nevyksta kokių nors nenu-
matytų, centrinei valdžiai nepatinkančių įvykių. Nuo 2005 m. iki 2010 m. 
Kaliningrado srities gubernatoriumi buvęs Georgijus Bosas – tipiškas tokio 
nieko bendra su valdoma sritimi neturinčio administratoriaus pavyzdys. 
Vis dėlto jis palaikė naujo mokyklinio vietos istorijos kurso, kurį reikėtų 
dėstyti Kaliningrado srities mokyklose, kūrimą ir net skyrė lėšų mokyto-
jų kursams, istorijos chrestomatijos ir žemėlapių rinkinio publikacijai bei 
internetinio praktinių užsiėmimų sąsiuvinio moksleiviams sukūrimui.132 
Tačiau jo pastangų ir pinigų neužteko, o ir užtekti negalėjo visaverčio is-
torijos vadovėlio parengimui ir išleidimui. Po 2009 m. ir 2010 m. kilusių 
masinių demonstracijų Kaliningrade G. Bosas buvo pakeistas kitu guber-
natoriumi – Nikolajumi Cukanovu, kuris, nors ir gimęs Kaliningrado sri-

132 Kaliningrado švietimo ministerijos konsultantės Nataljos Stroganovos interviu За-
пад  ная Россия: забытая история žurnale Управление школой, 2008, nr., http://
upr.1september.ru/article.php?ID=200800415
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tyje, dėl neįgyto žemės ūkio išsilavinimo ir nežinia kaip gauto teisininko 
diplomo niekada jokia istorija net nesidomėjo, be to, vargu ar mokslas 
jam pačiam buvo kokia nors vertybė, nes 2013–2014 m. kilo skandalas dėl 
gubernatoriaus psichologijos mokslų disertacijos savarankiškumo. Ši prieš 
11 metų apginta disertacija dingo be pėdsakų iš visų bibliotekų, o tai, kas 
buvo surasta kaip elektroninė disertacijos versija, yra labai keistas dari-
nys, nes disertacijos tekste remiamasi kito autoriaus veikalu, kuris buvo 
išspausdintas praėjus metams po disertacijos apgynimo.133

Neką daugiau istorijos leidimu domėjosi ir Vieningosios Rusijos (rus. 
Единая Россия) partijos dominuojama srities dūma, kuri labai bijo na-
cizmo atgimimo, vokiškosios praeities ir Kaliningrado separatizmo. To-
kios dūmos baimės nulemtos ne realaus pavojaus, o jos išrinkimo nesi-
laikant demokratinių rinkimų normų. Šių rinkimų rezultatas: 22 vietos 
iš 37 priklauso Vieningajai Rusijai, penkios – Rusijos komunistams, o dar 
po dvi išdalinta likusioms partijoms, provakarietiškai opozicinei Pilietinei 
platformai (rus. Гражданская платформа) pavyko gauti tris vietas dūmo-
je.134 Nenuostabu, kad šioje opozicijos beveik neturinčioje dūmoje vyrauja 
tokia nuomonė, kokią nurodo Maskva. Kas darosi ne tiek išrinktų, kiek 
iš anksto paskirtų proputiniškos, nacionalistinės ir ksenofobiškos dūmos 
deputatų galvose, geriausiai parodo istorija su Rusijos stačiatikių bažny-
čios turto restitucija Kaliningrado srityje. Stačiatikiams 2009 m. savo rei-
kmėms paprašius dviejų pilių, Kaliningrado srities dūma 2010 m. spalio 28 
d. dosniai atidavė septynias dar galutinai nesugriautas Kryžiuočių ordino 
pilis ir dar 14 nesugriautų arba cerkvėmis nepaverstų liuteronų bažnyčių,135 

133 Кость из будущего, Новая Газета, 2015 01 21, http://www.novayagazeta.ru/politics/66929.
html 

134 Kaliningrado srities dūmos sudėtis 2015 metais dūmos svetainėje: http://duma39.ru/
duma/fractions/index.php

135 Kaliningrado srities Dūmos nutarimas О безвозмездной передаче в собственность 
централизованной религиозной органи зации „Калининградская епархия Русской 
Православной Церкви (Московский патриархат)“ объектов религиозного назна-
чения, находящихся в государственной собственности Калининградской облас-
ти (При нят Калининградской областной Думой четвертого созыва 28 10 2010 
года) iš: http://www.regionz.ru/index.php?ds=860858>; Informacinis 2012 10 28 pra-
nešimas svetainėje Новый Калининград.Ru: http://www.newkaliningrad.ru/news/
community/1160174-.html 
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nes išsigando, kad pilis gali atsiimti Romos katalikai, o bažnyčias – liute-
ronai. Apie pastatų perdavimą stačiatikiams gubernatorius N. Cukanovas 
taip pareiškė: Aš išgelbėjau Rusijai ir kaliningradiečiams konkrečiai šituos 
pastatus“.136 Dalis visuomenės iš tiesų supranta šitokias baimes, ir tą pui-
kiai parodo faktas, kad vos tik paskelbus, jog srities mokyklose atsiras re-
gioninės istorijos pamokų, pasigirdo srities žiniasklaidoje nuogąstavimų, 
kad mokyklose bus dėstoma kryžiuočių istorija.137 

Nepaisant nemažos Kaliningrado srities visuomenės dalies poreikio tu-
rėti savo regioninę istoriją ir jos mokyti mokyklose, vietos valdžios institu-
cijos dėl daugelio priežasčių, gal ir nebūdamos priešiškos tokioms idėjoms, 
beveik niekuo nepadėjo. 

Vis dėlto tam tikras Rytų Prūsijos istorijos rašymo įdirbis XX a. pa-
baigoje jau egzistavo. Visų pirma Perestroikos pabaigoje išnykus cenzūrai 
buvo pradėtos versti ir iš naujo spausdinti senos Karaliaučiaus ir Prūsijos 
istorijos. Reikšmingiausia iš jų buvo XX a. pradžios prancūzų istoriko Er-
nesto Lavisse Prūsijos istorijos apybraiža, kuri po perspausdinimo 1990 m. 
buvo perleista dar du kartus ir net naujai išversta XXI a.138 Kitas tokio 
pobūdžio leidinys – verstinė šiuolaikinio vokiečių istoriko Fritzo Gauzes 
sentimentali ir nostalgijos kupina Karaliaučiaus miesto istorija nuo XII a. 
iki XX a. paskutinio dešimtmečio.139 E. Lavisse tekstas buvo tiesiog mora-
liai pasenęs, o F. Gauze apsiribojo tik vienu miestu, todėl tinkamos jau pa-
rašytos Rytprūsių istorijos, kurią būtų galima išsiversti iš užsienio kalbos 
ir naudoti kaip istoriją ar vadovėlį, tiesiog nebuvo surasta. 

136 „Я спас для России и для калининградцев в частности эти сооружения“ – ko-
respondento informacija 2011 01 18 svetainėje Новый Калининград.Ru: http://
www.newkaliningrad.ru/news/community/1195006-tsukanov-ya-spas-dlya-rossii-i-
kaliningradtsev-eti-sooruzheniya.html 

137 И льина ,  Я.  Плевки в Прошлое (2007 05 22), http://www.dvornik.ru/issue/579/ 
11211/; Kaliningrado radijo stoties Русский край laidos tekstinė transkripcija: 
В а с и л ь е в и ч, А. Нерусская история Западной России, http://forum.rusbeseda.
org/index.php?topic=1836.0%253E%3b%2520wap2 

138 Лависсь, Э. Очерки по истории Пруссии, Москва: Издание М. и С. Сабашниковых, 
1915 perspausdinta Kaliningrade, 1990; iš naujo versta ir perleista, sutvarkius pasenusią 
rašybą: Ла висс ,  Э.  Очерки по истории Пруссии, Kaliningradas, 2003 ir 2011.

139 Гау зе ,  Ф. Кёнигсберг в Пруссии. История одного европейского города, Reklingchauzen; 
Bitter: Геттинген ский исследовательский центр, 1994.
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Pačių rusų istorikai tuo metu sukurti kokią nors rimtesnę istorinę sin-
tezę dar buvo nepajėgūs, nors jau įsidrąsino ir ne tik parašė, bet ir 1991 m. 
išspausdino pirmą savarankišką darbą apie Prūsijos praeitį – matematikos 
profesoriaus K. Lavrinovičiaus knygą apie Kryžiuočių ordiną.140 Tas pats ma-
tematikas 1995 m. dar išspausdino ir Albertinos universiteto jubiliejui skirtą 
veikalą.141 1991 m. išleista ir pirma originali Kenigsbergo istorijos apybraiža, 
kurios autoriai savo gana neilgos knygos pasakojimą baigė 1945 m. data.142

Perestroikos metu net konservatyvi Kaliningrado srities vadovybė ėmė 
suvokti vietinės istorijos reikšmę ir 1990 m. pabaigoje Vykdomasis komite-
tas Valstybiniame srities archyve įsteigė specialią mokslinę kūrybinę labo-
ratoriją (rus. научно-творческая лаборатория), vadovaujamą V. Jusupo-
vo, kuri turėjo sukurti pirmą naująją Rytų Prūsijos istorijos sintezę – Nuo 
senųjų prūsų iki mūsų dienų (rus. От древних пруссов до наших дней). 
Nuo 1993 m. septynių mokslininkų grupė, vadovaujama naujos vadovės 
G. Ščeglovos, tęsė rašymo darbus143, tačiau su patikėta užduotimi susidorojo 
tik iš dalies, nes nusprendė pateikti ne bendrą Prūsijos istoriją, o paprastes-
nę ir mažiau ambicingą Rytprūsių istorijos apybraižą.144 Po penkerių metų 
darbo, 1996 m., pasaulį išvydo pirma ir iki šiol vienintelė rusiška Rytprūsių 
istorija, pavadinimu Rytų Prūsija: Nuo seniausiųjų laikų iki Antrojo pasau-
linio karo pabaigos (rus. Восточная Пруссия: С древнейших времен до 
конца второй мировой). Didžiausia šios istorijos problema, kad tekstas 
baigiamas 1945 m., nors joje (ko gero, pirmą kartą rusiškoje istoriografijoje) 
buvo pasakojama apie vokiečių ištrėmimą ir pokario situacijos problemas, 
todėl naujiems Karaliaučiaus gyventojams sunku save tapatinti su 1945 m. 

140 Ла вринови ч, К .  К .  Орден крестоносцев в Пруссии, Калининград, 1991.
141 Ла вринови ч, К .  К .  Альбертина: Очерки истории Кенигсбергского университета, 

Калининград: Калининградское книжное издательство, 1995.
142 Гу бин, А.  Б. ,  Ст рок ин, В.  Н. Очерки истории Кёнигсберга, Калининград: Ка-

лининградское книжное изда тельство, 1991.
143 Grupės nariai buvo garsiausi tuometiniai Kaliningrado srities archeologai ir istori-

kai: В. С. Исупов, В. И. Кулаков, К. К. Лавриновичь, В. В. Сергеев, В., Гальцов, 
М. А. Клемешев, Г. В. Крети нин.

144 Vieno iš istorijos rašymo grupės nario Genadijaus Kretinino 2010 03 27 pateikta Kali-
ningrado srities istorijos rašymo apžvalga: К р е т и н и н, В. Г. История Восточной 
Пруссии и Калининградской области – состояние и перспективы, http://www.gako.
name/mainsite/kaliningradarchives/-1/279-2010-03-27-11-57-48
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žlugusia Rytų Prūsija. Pati knyga parašyta įdomiai, nenuobodžiai, su dau-
gybe žemėlapių ir iliustracijų, tačiau pratusiems prie pseudoakademinio 
rašymo stiliaus galėjo atrodyti labai lengvabūdiška. Knygos patikimumo 
nedidino labai romantiškas ir dažniausiai nekritiškas požiūris į Prūsijos 
priešistorę ir Prūsijos istorijos metraščių legendinę dalį, – į apybraižą buvo 
surinkta informacija iš kone visų istorikams žinomų XVII–XIX a. istori-
jos falsifikatų, pasakojančių apie Prūsijos pagonybės laikus.145 Nors ši apy-
braiža netiko mokykloms ar universitetų studentų mokymui, tačiau buvo 
ir yra gana vertinga vien jau tuo, kad joje atsikratyta sovietinių istorijos 
štampų ir stereotipų, o ir dėl laisvo naujų ir originalių minčių reiškimo. 
Matyt, todėl visi vėlesni panašių istorijų rašytojai vienaip ar kitaip savo 
tekstuose rėmėsi šia Rytų Prūsijos istorija, net jei to ir nepabrėždavo. 

Rytų Prūsijos ir Kenigsbergo istorijos apybraižų nurūkusį pasakojimą 
ties 1945 m. riba nulėmė ne tik kokie nors politiniai sumetimai ar isto-
rikų nesugebėjimas peržengti istorinės katastrofos ribos, bet gana bevil-
tiška sovietinio laikotarpio šaltinių publikavimo būklė. Vokiški archyvai 
buvo sunaikinti arba evakuoti, o sovietinių institucijų dokumentai, net kai 
partiniai archyvai po 1992 m. pasidarė atviri skaitytojams, vis tiek liko 
apsaugoti įvairiausio lygio slaptumo žymomis arba laikomi sistemiškai ne-
sutvarkytuose ir padoriai nekataloguotuose archyvų fonduose. 

Sovietmečio šaltinių publikavimas taip pat buvo labai prasto lygio – 
Kaliningrade publikuoti tik pavieniai kažkokius statistikos rinkinius pri-
menantys leidiniai.146 Nors būta ir išimčių: 1980 m. srities Vykdomasis 
komitetas ir archyvas parengė keturių tomų dokumentų, susijusių su Ka-
liningrado srities istorija, rinkinį.147 2002 m. išleistas dokumentų rinkinys 

145 Восточная Пруссия: С древнейших времен до конца второй мировой войны. 
В. И. Гальцов, В. С. Исупов, В. Кулаков, Калининград: Калининградское книжное 
издательство, 1996.

146 Ko gero, pats tipiškiausias tokio pobūdžio leidinys Kaliningrade sovietiniais laikais – 
За г рева ,  В.  Л.  Калининград: справочник, справочник, справочник, справочник, 
справочник, Калининград: Калининградское книжное издательство, 1977.

147 Самая западная: Сборник документов и материалов о становлении и развитии 
Калининградской облас ти, Калининград: Калининградское книжное издатель-
ство, 1980. Самая западная: 1952–1961, Калининград: Кали нинградское книжное 
издательство, 1987.
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apie srities partinius vadovus148, bet tik 2004 m. pasirodė moksliškai pati-
kimas archyvinių šaltinių rinkinys apie Kaliningrado srities istoriją sovie-
tmečiu.149 Tais pačiais metais pasirodė ir naujo tipo šaltinių leidinys, t. y. 
net dešimt metų gaišinto, dar 1991 m. pradėto įgyvendinti pasakojamosios 
istorijos rinkimo iš pirmųjų sovietinių persikėlėlių į Rytų Prūsiją, projek-
to medžiaga.150 Tai, kad remiantis sovietiniais šaltiniais galima parašyti 
sovietinio laikotarpio srities istoriją, įrodė ne tik vadovėlių autoriai, bet ir 
istorikas Jurijus Kostiašovas, išleidęs sovietinio laikotarpio pirmajai pusei 
skirtą knygą, tačiau tą padaryti jis sugebėjo tik 2009 m.151 

Dėl šių ir panašių priežasčių prielaidos parašyti XX a. antrosios pusės 
Rytų Prūsijos istoriją atsirado tik XXI a. Nepaisant šaltinių ar istoriografijos 
būklės ir istorikų gebėjimų, reikia pabrėžti, kad vietinės Kaliningrado srities 
institucijos nebuvo labai suinteresuotos masiniu istorijos mokymu mokyklo-
se, neturėjo tam nei pakankamai lėšų, nei politinės valios, todėl toliau pa-
ruošiamųjų vietinės istorijos rašymo ir mokymo darbų niekada nežengė. 

Vakarų Rusijos istorijos mokyklinio kurso 
ir vadovėlių sukūrimas 

Regioninių istorijų mokymo ir rašymo iniciatyva atėjo iš Rusijos Federaci-
jos centro, kuris sprendė aštrėjančias savas santykių su autonominiais regi-
onais problemas. Bent jau juridiškai Rusijos Federacija turėtų būti federaci-
ja, kurios Konstitucijos trečias ir penktas straipsniai garantuoja daugiatautę 
valstybės regionų struktūrą ir plačią autonomiją federacijos subjektams.152 

148 Первые секретари… Документы и материалы о деятельности партийных руководи-
телей Калининградской области и Калининграда в 1947–1991 гг., Калининград, 2002.

149 Маслов,  В.Н. В начале нового пути: Документы и материалы о развитии Кали-
нинградской области в годы деятельности чрезвычайных органов управления (ап-
рель 1945, июнь 1947), Калининград: Издательство ИП Ми шуткиной, И. В., 2004. 

150 Восточная Пруссия глазами советских переселенцев. Первые годы Калининградс-
кой области в воспомина ниях и документах, Санкт-Петербург: Бельведер, 2004.

151 Кос тяшов, Ю. В.  Секретная история Калининградской области: Очерки 1945–
1956 гг., Калининград: Терра Балтика, 2009.

152 Конституция Российской Федерации, Москва: Юридическая литература, 2009.
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Be to, pačioje Rusijoje, be rusų subetnosų, tokių kaip Sibiro rusai ar pomo-
rai, gyvuoja šimtus metų didesnę ar mažesnę autonomiją turintys totorių, 
baškirų ar Šiaurės Kaukazo tautų nacionaliniai administraciniai dariniai. 
Šių tautų spaudimas turėti ir mokyklose mokytis savo nacionalinių istorijų 
privertė Rusijos Federacija sutikti su trijų dalių istorijos mokymo sistema, 
t. y. paraleliai mokomasi pasaulio, Rusijos ir regiono, kuriame yra moky-
kla, istorijos. Tokia sistema imta kurti tik prieš aštuonerius metus ir iki 
šiol dar neapėmė visų Rusijos regionų, tačiau vargu ar iš viso yra pajėgi 
patenkinti aukštą tautinę savimonę turinčių tautų poreikius, o greičiau jau 
primena sovietmečiu egzistavusią Lietuvos SSR istorijos mokymo sistemą. 
Tuo metu, greta pasaulio ir SSRS istorijos, pora pamokų per trimestrą buvo 
skiriama Lietuvos istorijai, kurios mokytasi iš 1957 m. Juozo Jurginio para-
šyto153 arba dviejų kitokio tipo, bet tarpusavyje nesiskiriančių, mokyklinių 
LTSR istorijų. Šitokios trijų dalių istorijos mokymo sistemos priėmimas 
sudarė geras galimybes, naudojantis valstybės centriniu biudžetu, parašy-
ti ir išspausdinti vietines regionines arba nacionalines istorijas, kai kada 
tokios istorijos vienam ar kitam regionui buvo sukuriamos iš viso pirmą 
kartą per jų gyvavimą. 

Iš pat pradžių, kai XX a. pabaigoje Rusijoje kilo diskusijos dėl regio-
ninės istorijos, pasirengimas ir regioninių istorijų mokymas buvo suvo-
kiamas kaip tam tikras pavojus Rusijos nacionalinei vienybei, todėl siekta, 
kad vietinis istorinis identitetas taptų antraeiliu lyginant su nacionaliniu ir, 
nepaisant mokinių tautybės, būtų orientuotas ir įjungtas į Rusijos piliety-
bės ir rusiškumo prioritetus, tai yra pasirinkta koncepcija, kad dabartinę 
rusų naciją sudaro daugelis į ją susiliejančių nacionalinę savimonę turinčių 
etnosų.154

Rusijos Federacijos federalinėse švietimo vystymo programose 2006–2010 
metams buvo numatytas kompleksinio Vakarų Rusijos istorijos kurso, skir-
to Kaliningrado srities istorijai, parengimas. Paskelbtas vadovėlių rašymo 
konkursas, kurį laimėjo leidyba užsiimanti OLMA media grupė (rus. ОЛМА 

153 Lietuvos TSR istorija: vadovėlis vidurinėms mokykloms, Kaunas: Valstybinė pedagoginės 
literatūros leidykla, 1957.

154 Вяземск ий, Е .  Е . ,  Ст релова ,  О.  Ю. Национально-региональный компонент 
исторического образования: пособие для учителя, Москва: Просвещение, 2008.
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Медиа Групп), jai ir buvo užsakyti pirmieji 300 vadovėlių egzempliorių. 
Savo ruoštu istorijos specialistų neturinti leidykla užsakymui įgyvendin-
ti pasamdė istorikus iš Kaliningrade veikusio I. Kanto Baltijos federalinio 
universiteto. Šiame universitete Istorijos fakultetas veikė nuo 1979 m. ir tam 
tikro Kaliningrado istorijos įdirbio sukaupta specialiųjų istorijos disciplinų 
regioninės istorijos katedroje. 9-ajame dešimtmetyje kraštotyrą propagavu-
sio Vasilijaus Birkovskio pastangomis studentų rengimui buvo išleistos trys 
(apie šimto puslapių dydžio) Kaliningrado istorijos knygos, kurios daugiau-
sia nagrinėjo sovietinį Kalingrado istorijos periodą ir buvo nelabai didelės 
mokslinės vertės.155 Kaliningrado universitete nuo 1992 m. vietinės istorijos 
mokomi istorijos specialybės studentai, todėl jų reikmėms 2002 m. buvo 
išleista autorių kolektyvo, vadovaujamo profesoriaus Genadijaus Kretinino, 
dar viena studentų rengimui skirta knyga – Rytų Prūsijos istorijos apybrai-
žos (rus. Очерки истории Восточной Пруссии), kurioje pateikiama istorija 
iki 1950 m.156 Atskirai nuo šios grupės ir kiti mokslininkai su profesoriumi 
Andrejumi Klemeševu, kuris specializavosi gilindamasis į Austrijos istori-
jos ir Kaliningrado eksklavo problemas, priešakyje, tyrinėjo Kaliningrado 
postsovietinį laikotarpį, ir jie 2006 m. parašė mokytojams skirtą Vakarų 
Rusijos istoriją apie Kaliningrado srities istoriją nuo 1991 m.157 

Savaime suprantama, kad abu grupių vadovai, siekdami sudaryti moky-
klinio vadovėlio parašymo kontraktą su leidykla, suvienijo savo pastangas. 
A. Klemeševas buvo ne tik politologas, bet nuo 1998 m. ir Kaliningrade 
veikiančio I. Kanto Baltijos federalinio universiteto rektorius, todėl visoke-
riopa administracinė parama tokios mokyklinės istorijos rašymui ir įdie-

155 История края (1945–1950): Учеб. пособие для студентов-историков, Калинингр. ун-
та, Калининград: КГУ, 1984; Б и р к о в с к и й, В. Г. История Калининградской 
области, 1951–1965: учебное пособие для сту дентов-историков Калининградского 
университета, Калининград: Калининградский государственный университет, 
1986; Би рковск ий, В.  Г. ,  Ис у пов,  В.  С.  Фару тин, И. А.  История нашего 
края. Калининград: Калининградское книжное издательство, 1990.

156 Очерки истории Восточной Пруссии, Калининград: Янтарный сказ, 2002.
157 История Западной России. Калининградская область: история края, 1991–2006 

годы: политическое и социально-экономическое развитие региона: учебное пособие 
для учителей школ, Калининград: Издательство Российского государственного 
университета им. И. Канта, 2006. 
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gimui Kaliningrado mokyklose buvo garantuota. Rektoriaus finansiniai 
gebėjimai taip pat galėjo turėti įtakos, o sprendžiant iš rektoriaus pajamų 
deklaracijos, jis per metus sugebėjo legaliai uždirbti nemažą 3,4 milijonų 
rublių sumą, be to, 2012 m. pabaigoje rektorius buvo kaltinamas aukštų 
Kaliningrado srities valdininkų vaikų priėmimu į universitetą nesilaikant 
bendro konkurso.158 Kad ir kaip būtų, abejonių, jog rektorius A. Klemeše-
vas sugeba užsidirbti pinigų ir palaikyti gerus santykius su Kaliningrado 
srities administracijos vadovybe, nekyla, todėl naujojo kurso parengimas 
ir įdiegimas srities mokyklose įvyko labai sklandžiai.

Taip pat greitai ir sklandžiai buvo parašytas ir mokyklinio vadovėlio 
tekstas. Tai pavyko padaryti dėl gausaus jau esančių ir aptartų apybraižų 
ir istorijų medžiagos panaudojimo vadovėlio rašymo metu.

Nuo 2006–2007 m. Kaliningrado srities mokyklose ėmus mokyti Vaka-
rų Rusijos istorijos naudoti trys vadovėlių blokai: 6–7, 8–9, 10–11 klasėms. 
Nors formaliai visų vadovėlių leidybą prižiūrėjo ir redagavo prof. A. Kle-
meševas, tačiau 6–7 ir 8–9 klasių vadovėlius parašė prof. G. Kretininas, 
todėl jį ir galima laikyti pagrindiniu vadovėlių autoriumi.159 

Po sėkmingo eksperimentinio bandymo įdiegti Vakarų Rusijos istorijos 
kursą keliose Kaliningrado srities mokyklose 2006 m., kitais metais visuoti-
niam mokymui buvo pasirruošta surengus 500 mokytojų kvalifikacijos kė-
limo mokymus160, išspausdinus metodines knygas mokytojams161, savaran-

158 Министр образования РФ заинтересовался нашим БФУ им. Канта (2012 08 14), http://
www.svobodnykaliningrad.com/sluhi/1117-ministr-obrazovaniya-rf-zainteresovalsya-
nashim-bfu-im-kanta.html

159 Кре тинин, Г. В. История западной России. Калининградская область. Учеб-
ник 6–7 классы, под ред. Клемешева, А. П., Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007; 
Кре тинин, Г. В. История западной России. Калининград ская область. Учебник 
8–9 классы, п од ред. Клемешева, А. П., Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007; К ле-
мешев,  А. П., Кос тяшов, Ю. В., Федоров,  Г. М. История западной России. Ка-
лининградская область. Учебник 10–11 классы, Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

160 Министерство образования Экспертно-консультационный совет при Министерс-
тве образования Калининградской области рассмотрел учебно-методические по-
собия по региональным программам (2008 02 01), Kaliningrado srities administracijos 
svetainė: http://gov.kaliningrad.ru/index.php?action=news&nid=3696

161 История западной России. Калининградская область: Учебно-методическое посо-
бие для учителей. 6–7 классы, Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007; История за-
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kiškų pratybų sąsiuvinius mokiniams162 ir parengus pamokų bei užklasinės 
veiklos planus. 2008 m. krašto istorijos imta mokyti visose srities mokyklose. 
Regioninės istorijos mokymo rezultatus Kaliningrado srityje Rusijos Federa-
cijos centrinės valdžios atstovai įvertino kaip labai gerus, ir toks Kaliningra-
do pavyzdys nurodytas kaip sektinas visiems Rusijos regio nams 2013 m.163 

Galima tik spėti, ar tokiam įvertinimui daug įtakos turėjo rektoriaus 
A. Klemeševo ryšiai su Rusijos federalinio lygio mokslo administratoriais, 
tačiau dera pastebėti, kad Rusijos mokslų akademijos Pasaulio istorijos 
instituto (rus. Институт всеобщей истории РАН) vadovas, vienas iš 
pagrindinių vadovėlių ir istorijos studijų ekspertų akademikas Aleksan-
dras Čubarianas (Чубарьян Александр Оганович)164 tuo pačiu metu, t. y. 
nuo 2012 m. vasario mėnesio yra Baltijos tyrimų instituto (rus. Институт 
балтийских исследований) I. Kanto Baltijos federalinio universiteto 
mokslinis vadovas ir jo tarybos narys.165 

Keisti hierarchiniai santykiai, labai teigiamas G. Kretinino vadovėlių 
vertinimas ir kai kurie jo rašytų tekstų teiginiai gali būti nagrinėjami ir 
niūresnėje šviesoje. Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamen-
to 2014 m. Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime, skirtame Rusijos 
žvalgybinei veiklai, G. Kretininas tiesiogiai įvardijamas (net pateikiama jo 
fotografija) kaip vienas Lietuvos nacionaliniam saugumui pavojų kelian-

падной России. Калининградская область: Учеб но-методическое пособие для учи-
телей. 8–9 классы, Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007; История запад ной России. 
Калининградская область: Учебно-методическое пособие для учителей. 10–11 клас-
сы, Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

162 История западной России. Калининградская область: Рабочая тетрадь. 6–7 клас-
сы, Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007; История западной России. Калининград-
ская область: Рабочая тетрадь. 8–9 клас сы, Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007; 
Кос тяшов, Ю. В. ,  Федоров,  Г.  М.,  Зверев,  Ю. М.,  Ник у лина ,  Н. Ю. Ис-
тория западной России. Калининградская область: Рабочая тетрадь. 10–11 классы, 
Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007.

163 Laikraščio Комсомолская правда 2012 05 03 interviu su prof. Aleksandru Čubarianu: 
О р е х о в, И. Профессор Александр Чубарьян: В учебниках полный разнобой по 
оценке истории России последних лет, http://www.kp.ru/daily/25878/2841402/?geo=1

164 Akademiko A.Čubariano trumpa biografija svetainėje Институт всеобщей истории 
РАН, http://igh.ru/book/authors/chubaryan-alexander-oganovich/

165 A. Čubariano pareigos I. Kanto Universiteto padalinyje, http://www.kantiana.ru/balt 
region/sovet/; ir http://www.kantiana.ru/news/142/66342/?sphrase_id=681314 
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čių veikėjų, kuris, be viešo universiteto istoriko gyvenimo, yra ir Rusijos 
Federacijos Išorės žvalgybos tarnybos, arba SVR (rus. Служба внешней 
разведки), kuruojamo ir jos 1992 m. įkurto Rusijos strateginių tyrimų 
instituto (rus. Российский институт стратегических исследований) 
padalinio Kaliningrade – Baltijos regioninio informacinio-analitinio cen-
tro (rus. Балтийский региональный информационно-аналитический 
центр) vadovas ir turi Rusijos Federacijos išorės žvalgybos tarnybos pul-
kininko laipsnį,166 todėl labai gali būti, kad visa jo mokslinė veikla yra tik 
priedanga ir patogi legenda užmezgant ryšius, reikalingus jo pagrindiniam, 
t. y. žvalgybiniam darbui Rusijos išorės žvalgyboje.

Vakarų Rusijos istorijos vadovėlių ypatybės

Lietuvoje šie istorijos vadovėliai vertinti nevienareikšmiai: trys Lietuvos 
edukologijos universiteto docentės 2007 m. juos labai išgyrė167, o doc. Ra-
mūnas Trimakas 2009 m. poleminiame Istorijos straipsnyje rašė, kad šie 
vadovėliai kupini sovietinių klišių, ir apibūdino kaip šiuolaikinio revanšis-
tinio bei imperialistinio rusiškojo diskurso apraišką, pagrįstą sena Šiaurės 
Vakarų Rusijos koncepcija.168 Be abejo, tenka visiškai sutikti su kito vado-
vėlius tyrinėjusio istoriko – Nerijaus Šepečio – nuomone, kad rusiškuose 
vadovėliuose galima rasti daugybę šovinizmo ir revanšistinio imperializ-

166 Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento Grėsmių nacionaliniam saugu-
mui vertinimas, Vilnius, VSD, 2014, VSD svetainė: www.vsd.lt/Files/Documents/63530654 
8879220000.pdf

167 Kaliningrado srities Švietimo ministerijos modernizacijos skyriaus konsultantė Natalija 
Stroganova teigė: В. Кнюрайте, Г. Блажене, С. Григаравичюте buvo LEU atstovės 
Vakarų Rusijos istorijos vadovėliams skirtoje tarptautinėje konferencijoje Современная 
стратегия развития российского образования и ее реализация в Калининградской 
области 2007 m. balandyje. Interviu su ja: Западная Россия: забытая история žurna-
le Управление школой, 2008, nr. 4, http://upr.1september.ru/article.php?ID=200800415

168 Tr ima k as ,  R .  „Vakarų Rusijos“ sampratos klausimu: imperinė atmintis ir istorijos 
mokymas, Istorija, t. LXXIV, nr. 74, 2009 02, p. 51–62.
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mo apraiškų169, tačiau Vakarų Rusijos istorijos vadovėlį apibūdinti tiktai 
taip būtų gana vienpusiška.

Pačią Vakarų Rusijos sąvoką, pakeitusią Rytų Prūsijos terminą, sukū-
rė ir pasiūlė Kaliningrado istorikams Isaakas Kalina, aktyvus V. Putino 
rėmėjas ir Rusijos Federacijos švietimo ir mokslo ministro pavaduotojas 
2007–2010 m.170 Toks anachronistinis ir istoriškai beprasmis regiono pa-
vadinimas sukelia nemažai problemų ir maišaties, nes šiaip jau Vakarų 
Rusija (rus. Западная Россия) Rusijos istoriografijoje vadinami Pskovo, 
Novgorodo ir Smolensko kunigaikštysčių regionai. O nusistovėjęs ir net 
Kaliningrade imtas vartoti Rytų Prūsijos pavadinimas dėl tariamų ryšių su 
Vokietijos praeitimi naujojo termino sumanytojų buvo atmestas. 

Kai kurios Vakarų Rusijos istorijos vadovėlių problemos nėra originalios, 
jos bendros daugeliui Rusijos regionų istorijos vadovėlių. Labiausiai į akis 
krenta dvi ypatybės, būdingos ne tik Kaliningrado srities istorijai. Pirmoji 
iš jų – regiono ir Rusijos centro santykiai, kurie vadovėliuose aprašomi 
išimtinai tik iš valstybės centro interesų pozicijų, antra – šiuolaikinių Rusi-
jos Federacijos regionų administracinių ribų ir istorinio regiono atitikimo 
problema, nes dalis regionų, kuriems skirtos regioninės istorijos, yra arba 
nauji bei dirbtiniai istoriniai–administraciniai dariniai, arba paprasčiau-
siai neatitinka anksčiau egzistavusių istorinių regionų ribų. 

Kai kurios regioninės istorijos buvo tiesiog sunkiai apibrėžiamos, ne-
aišku, apie kokį istorinį, geografinį regioną parašyta istorija, juo labiau jog 
kai kuriuose Rusijos vidurio regionuose, tokiuose kaip Permės krašto dalis 
Prikamjė (rus. Прикамье), kurioje jokių svarbių politinių įvykių po pi-
lietinio karo beveik nebuvo ir kurios ribas galima apibrėžti tik kaip upės 
baseiną.171 

Neką aiškiau dėl geografinio ir kultūrinio apibrėžimo tokių gana vėlai 
rusų įkurtų administracinių centrų kaip Orenburgas, kurių vardu imama 

169 Šepet ys ,  N .  Lietuvos vaizdavimas šiuolaikiniuose Rusijos istorijos vadovėliuose, Lie-
tu vos istorijos studijos, Mokslo darbai, 2008, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 
2008, t. 22, p. 144–162.

170 Западная Россия: забытая история, Управление школой, 2008, nr. 4, http://
upr.1september.ru/article.php?ID=200800415 

171 Прикамье. ХХ Век. Учебное пособие, Пермь: Книжный мир, 1999.
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vadinti regioninė istorija, siekianti bronzos amžių.172 Kitas kraštutinumas, 
kai rašoma regioninė istorija tokio dydžio sričiai, kad gali tilpti kelios 
nemažos Europos šalys, Taip ir nutiko su nusidriekusio nuo tundros iki 
stepių Uralo regiono istorija.173 O Vakarų Rusijos istorijos vadovėlyje Prū-
sijos istorija išplėšiama iš Vokietijos istorijos konteksto ir kelia abejonių, ar 
autoriai iš viso susipažinę su vokiška Prūsijos istorija ir istoriografija. Taip 
pat Rytprūsiai aprašomi izoliuotai nuo kaimyninių šalių ir tautų. Šimtus 
metų greta buvusios LDK ir Lenkijos Karalystė paminimos tik vienoje iš 
dviejų pamokų, skirtų Kryžiuočių ordinui. Tiesa, lietuviai dar kartą vado-
vėlyje prisimenami aprašant Mažosios Lietuvos lietuvius, gyvenusius Prū-
sijos karalystėje, bet toks paminėjimas nėra pakankamas.174 

Tuo atveju, jei jau pasirinktas, atsisakant ryšių su Brandenburgu ir Vo-
kietija aprašymo, Karaliaučiaus ir apylinkių istorijos modelis, dera tikėtis, 
kad bus koncentruojamasi į mikroistorijos kūrimą, deja, vietoj to Karaliau-
čius įtraukiamas į bendrąjį Rusijos politikos kontekstą. Taip suformuoja-
mas vaizdas, kad daugybė smulkių įvykių šimtus metų tarsi stumte stū-
mė Rytų Prūsiją tapti Rusijos valda. Taip pat labai neaiški, be to, nuolatos 
kintanti ir nesutampanti riba tarp Prūsijos, Prūsijos Karalystės, vietinės 
Karaliaučiaus miesto istorijos ir Rytų Prūsijos regiono. Šios ribos kaitalio-
jasi pereinant iš vieno skyriaus į kitą ir galutinai supainioja skaitytoją. Pa-
vyzdžiui, rašant apie Prūsijos lietuvius neminimas Klaipėdos kraštas, nes 
Klaipėda dabar nepriklauso Kaliningrado sričiai.

Pažvelgę į šias ribas iš geografinių ribų perspektyvos pamatysime nuola-
tinio pasakojimo objekto traukimosi ir mažėjimo tendencijas: ankstyvaisiais 
Viduramžiais Prūsija – didelis kraštas tarp Nemuno ir Vyslos, bet anksty-
vaisiais Naujaisiais laikais ji susitraukia iki Prūsijos Kunigaikštystės, o kai 

172 Злобин, Ю. П.,  Пол яков,  А.  Н. История Оренбургская, B двух частях, Орен-
бург: ОРЛИТ-А, 2008.

173 История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник для 10–11-х классов 
общеобразовательных учреждений. Екатеринбург: Секрет, 2004.

174 Кре тинин Г.  В.  История западной России. Калининградская область. Учебник 
6–7 классы, под ред. А. П. Клемешева. Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007. C. 74–87, 
Кре тинин Г.  В.  История западной России. Ка лининградская область Калинин-
градская область. Учебник 8–9 классы, под ред. Клемешева А.П. Москва: ОЛМА 
Медиа Групп, 2007, p. 65–67, 132–136.
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XVII a. Prūsija tampa didele Europos valstybe, vadovėlių autorių dėmesys 
taip ir lieka prikaustytas prie Rytų Prūsijos regiono, kuriame dominuoja 
Karaliaučius, kol XX a. istorijos vadovėlyje ima ir susiaurėja dar labiau, nes 
autoriai visai nesidomi netgi Prūsijos žemėmis Vokietijos imperijoje, jų dė-
mesys sutelkiamas išimtinai į Karaliaučiaus miestą su apylinkėmis.

Toks aprašomojo objekto ribų pulsavimas autorius ir skaitytojus paklai-
dina tarp valstybės istorijos, etnoistorijos ir vietinės mikroistorijos laukų. 
Kai kurios iš šių problemų gali būti paaiškintos istorijos mokymosi spe-
cifika Rusijos mokyklose. Pasaulio, Rusijos nacionalinė ir Rusijos regionų 
istorijos Rusijos mokyklose mokoma paraleliai, todėl, siekiant sinchroni-
zuoti mokymą, visa informacija, kurią moksleiviai gali gauti iš Pasaulio 
ir Rusijos istorijų, visiškai pašalinama iš regioninių istorijų vadovėlių. To 
neįvertinus regioninės istorijos vadovėlių temos gali atrodyti gana keistai. 
Tarkim, Vakarų Rusijos istorijoje nė vienu sakiniu nepaminima Prūsijai 
tragiškai pasibaigusio Antrojo pasaulinio karo pradžia. 

Kita nuolatinė visus vadovėlius persekiojanti problema – pasakojimo su-
prastinimas. Taip nutinka dėl to, kad pedagogai privalo mokiniams išaiškinti 
gana sudėtingus dalykus, o tą padaryti galima tik daug ko atsisakant ir viską 
pateikiant kuo primityviau, kad būtų suprantama vidutiniam moksleiviui. 
Labiausiai nuo šitokio suprastinimo nukenčia antikos ir priešistorei skirtos, 
su komplikuotomis tautų etnogenezės problemomis susijusio temos.

Vakarų Rusijos istorijos kūrėjams būtent su šiomis istorijos dalimis kilo 
daugiausia bėdų. Galbūt vadovėlių rašymui būtų nepakenkusi Vladimiro 
Kulakovo, kuris dalyvavo rašant Rytų Prūsijos istorijos apybraižą patirtis. 
Kad ir kaip jį vertintinsime, bet V. Kulakovas nuo 1974 m. buvo Rusijos 
mokslų akademijos Archeologijos instituto Baltijos ekspedicijos vadovas,175 
taip pat – pasaulyje plačiai žinomas Prūsijos V–XII a. specialistas176, ta-
čiau nuo 2004 m. jis darbavosi Turizmo institute ir nutolo nuo I. Kan-

175 Trumpa V. Kulakovo biografija: Институт археологии РАН, http://www.archaeolog.
ru/~kulakov

176 Ku la kov,  V.  I .  The Amber Lands in the time of the Roman Empire. British 
Archaeological Reports. International Series, BAR, 1356, Oxford: Archaeopress, 2005; 
Ку ла ков В.  И. История Пруссии до 1283 года, Москва: Индрик, 2003; Ку ла ков В.
Неманский янтарный путь в эпоху викингов: научное издание, Калининград: ГБУ 
Калининградский областной музей янтаря, 2012.
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to universiteto.177 Nors kai kurios jo idėjos 1992 m. parašytoje Pamirštoje 
Prūsų istorijoje (rus. Забытая история пруссов) gana artimos XIX a. ro-
mantikams, o legendiniai Vaidevutis ir Brutenis, spėjamos prūsų kovos 
su avarais aprašomos kaip tikri istoriniai įvykiai178, tačiau reikia pabrėžti, 
kad V. Kulakovas, nors ir kaip romantiškai retsykiais buvo nusiteikęs, jis 
niekada neabejojo aiščių baltiškuoju identifikavimu ir prūsų kilme iš jų, 
niekada jis nepritarė ir įsivaizduojamai slavų ar rusų įtakai Prūsijoje iki-
krikščioniškais laikais179, kaip tai daroma Vakarų Rusijos istorijoje, kurios 
autoriai tiesiog ignoravo pastarųjų dvidešimties metų archeologų darbus, 
o lietuvių archeologai tą nesunkiai įrodė savo straipsnyje 2008 m.180 Ar-
cheologinių faktų nežinojimo pasekme laikytinas painus senosios Prūsijos 
kilmės aprašymas pirmajame Vakarų Rusijos istorijos vadovėlyje, kuriame 
prūsai kažkodėl aprašomi kaip Prūsijos regiono naujakuriai. Pasak vado-
vėlio autoriaus, Prūsija IV a. prieš Kristų buvo apgyventa kažkokių nau-
jai sugalvotų ir mokslui nežinomų vadinamųjų baltoslavų indoeuropiečių 
genčių.181 Vėliau, V a. po Kristaus, romėnams gerai žinomi senovės aisčiai 
kartu su gotais migravo iš Prūsijos į Vakarų Europą. Po kurio laiko ais-
čiai vis dėlto sugrįžo ir susiliejo su niekur neišvykusiųjų kultūra.182 Dar 
vėliau kartu su slavais kitos gentys atvyko prie Baltijos jūros ir įvyko genčių, 
kultūrų, geografinių terminų pervadinimas. Taip mūsų krašto teritorijoje 

177 Kulakovas Vladimiras, Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedi-
jų leidybos institutas, 2007, t. XI, p. 210.

178 Tipiški šio fakto pavyzdžiai: Ку ла ков,  В.  И.  Пруссы, авары и анты: конфликт 
675–700 гг. Взаимодействие коче вых культур и древних цивилизаций, Алма-Ата, 
1987, p. 172–174; Ку ла ков,  В.  И. Степные реминисценции у раннесредневековых 
сембов. Волжская Булгария и Русь, Казань, 1986, p.139–148; Ку ла ков,  В.  И.  Забы-
тая история пруссов,Калининград, 1992.

179 Ку ла ков,  В.  И.  История Пруссии до 1283 года, Москва: Индрик, 2003, p. 29–40.
180 Jova iša ,  E . ,  Vaškev ič iūtė ,  I .  Vakarų Rusijos istorijai atsiradus, Istorija, 2008, t. 69, 

p. 3–7.
181 Их называют балтославианскими индоевропейскими племенами, Кре  тинин, Г.  В. 

История западной России, Калининградская область, Учебник 6–7 классы, под ред. 
А. П. Клемешева, Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007, p. 9.

182 ...ушли и эстии. Часть из нич потом вернулась, но произошло обьединение про-
шлой культуры, Кре  тинин, Г.  В.  История западной России. Калининградская 
область. Учебник 6–7 классы, под ред. А. П. Клемешева, Москва: ОЛМА Медиа 
Групп, 2007, p. 13–14.
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atsirado prūsai.183 Prūsai įsikūrė Aisčių žemėse ir asimiliavo jų kultūrą, 
tada dar viena nežinia iš kur atsiradusi aisčių grupė dar sykį grįžo namo 
po kurio laiko.184

Istorikams ar archeologams tokie tekstai atrodo kaip kažkoks nesusi-
pratimas arba istorijos vadovėlių parodija, bet netgi tokioje maišatyje ga-
lima aptikti dvi paslėptas mintis: pirma – prūsai buvo glaudžiai susiję su 
slavais; antroji – prūsai Prūsijoje buvo atėjūnai, tokie pat kaip vokiečiai 
ir rusai. Taip pat galima manyti, kad, nepaisant rusų, lenkų ir lietuvių 
archeologų darbų, Vakarų Rusijos istorijoje siekiama pavaizduoti taip, kad 
Prūsija nuo pat VI a. po Kristaus buvo Rusijos kultūrinės, politinės ir eko-
nominės įtakos sferoje.185

Kita Vakarų Rusijos istorijos ypatybė – tiesiog perdėtas menkiausių są-
sajų su Rusija pabrėžimas. Galima sakyti, kad vadovėlyje paminėti vos ne 
visi vokiečiai, kurie mokėsi Karaliaučiaus universitete ir kuriems pavyko 
padaryti bent kokią nors karjerą Rusijos imperijoje, minimi net epizodiš-
kai trumpam į Karaliaučių užsukę rusai, kurie keliavo į Vakarų Europą, 
nepaisant keliautojo ar jo vizito istorinio reikšmingumo ar pasekmių toli-
mesnei istorijai. Groteskiškus mastus visa tai įgyja, kai vadovėlyje imama 
pasakoti apie Petro I vizitą į Karaliaučių vadinamosios Didžiosios pasiun-
tinybės metu. Tam skirtos net penkios vadovėlio temos. Įvertinus regio-
no istorijos pamokų dažnį (mokyklose viena pamoka per savaitę, o vienai 
vadovėlio temai vidutiniškai skiriama po dvi pamokas), moksleiviai apie 
Petro I apsilankymą Karaliaučiuje mokosi du su puse mėnesio.186 Visam 
Kryžiuočių ordino įsikūrimo Prūsijoje ir jų kovų su pagonimis istoriniam 

183 Вместе со славянами к берегу Балтийского моря пришли и другие племена. Про-
изошло переименование племен, культур, географическич терминов. Так на тери-
тории нашего края появились прусы, Кре  тинин, Г.  В.  История западной России. 
Калининградская область. Учебник 6–7 классы, под ред. А. П. Клеме шева, Москва: 
ОЛМА Медиа Групп, 2007, p.14.

184 ...через некоторое время... Кре  тинин, Г.  В.  История западной России. Калинин-
градская область. Учебник 6–7 классы, под ред. А. П. Клемешева, Москва: ОЛМА 
Медиа Групп, 2007, p. 14.

185 Jova iša ,  E . ,  Vaškev ič iūtė ,  I .  Vakarų Rusijos istorijai atsiradus, Istorija, 2008, t. 69, 
p. 6–7.

186 Кре  тинин, Г. В. История западной России. Калининградская область. Учебник 6–7 
классы, под ред. А. П. Клемешева, Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007, p. 186–220.
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periodui skirtos tik 4 vadovėlio temos, kitiems įvykiams neskiriama net ir 
tiek dėmesio: nacių valdymui – tik vienas vadovėlio skyrius, o Kaliningra-
de taip mėgstamiems karo veiksmams Prūsijoje 1944–1945 m. skirtos vos 
dvi vadovėlio temos. 

Tokias disproporcijas galima suvokti tik pasidomėjus vadovėlio auto-
riaus mokslinių interesų sritimi. Į akis krenta, kad prieš rašydamas Vakarų 
Rusijos istorijos knygas prof. G. Kretininas rašė apie Petro I apsilankymus 
Prūsijoje (daugiausia apie vadovėlyje sureikšmintą Didžiąją pasiuntinybę)187, 
be to, rašė jis ir apie rusų okupaciją Karaliaučiuje per Septynerių metų ka-
rą188, ir apie rusus Karaliaučiaus universitete.189 Vakarų Rusijos istorijoje 
visas šias temas galima rasti plačiai, kruopščiai ir perdėm nuodugniai iš-
nagrinėtas. Antrojo vadovėlio pirmoji pusė iš viso gali būti skaitoma kaip 
savotiška ankstesnių prof. G. Kretinino darbų santrauka.190 Prof. G. Kre-
tininas yra rašęs ir apie karinį mokymą Kaliningrado pokario mokyklose, 
todėl belieka kartu su mokiniais pasidžiaugti, kad sovietmečio laikotarpio 
istorijos vadovėlį rašė ne tik jis vienas. 

Etninių konfliktų ar prieštaravimų tarp Rusijos centrinės valdžios ir re-
giono aprašymų Kaliningrado srities vadovėliuose nėra, tačiau netiesiogiai 
jie buvo įtraukti į bendrą Rusijos Federacijos prieštaravimų ir diskusijų 
lauką. Su tautų ar dominuojančią tautą turinčių regionų istorija, apibrė-
žiant ribas ar objekto turinį, problemų mažiau, tačiau tautų istorijos nie-
kaip negali būti pritaikytos prie jas užkariavusios Rusijos istorijos. Tarkim, 
Baškirijos istorijoje visa baškirų ir rusų santykių istorija aprašyta ne tokia, 
kokią ją bando įsivaizduoti Rusijos imperijos ir SSRS garbintojai, tai yra 

187 Кре тинин, Г.  В.  Прусские маршруты Петра Первого, Калининград: Янтарный 
сказ, 1996.

188 Кре тинин, Г.  В.  Под российской короной, или Русские в Кёнигсберге, 1758–1762, 
Калининград: Калининг радское книжное издательство, 1996.

189 К о с т я ш о в, Ю. В., К р е т и н и н, Г. В. Петровское начало: Кёнигсберг. универси-
тет и рос. просвещение в 18 веке, Калининград: Янтарный сказ, 1999, Выпуск 1–2.

190 Apie 30 % panašaus teksto galima rasti 8–9 klasės vadovėlyje: К р е т  и н и н,  Г.  В. 
История западной России. Калининградская область. Учебник 8–9 классы, под ред. 
Клемешева, А. П., Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2007, p. 3–95.
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joje neslepiamos rusų pastangos naikinti baškirus191 ir aprašomas baškirų 
tautos suvereniteto siekis šiais laikais.192 Nors Baškirijos istorijos vadovė-
lyje yra skyrius apie savanorišką baškirų prisijungimą prie Rusijos, tačiau 
visa apie tris šimtus metų nenurimstančių baškirų sukilimų prieš Rusijos 
valdžią istorija paverčia niekais privalomus istorikams pasakojimus apie 
užkariavimo savanoriškumą.

Kartais kyla konfliktų tarp skirtingo praeities įvykių vertinimo arba 
jų negatyvaus traktavimo regioninėse istorijose, kurie niekaip nedera su 
Rusijos Federacijos nacionalinėmis istorijomis. Dėl to nelabai palankiai 
rusams atrodo ir marių tautos užkariavimo ir kolonizavimo istorija XVI–
XVIII a., kuri aprašyta Marių tautos istorijoje.193 Šiaurės Kaukazo gyvento-
jų trėmimai ir masinės žudynės Rusijos imperijos baudžiamųjų ekspedicijų 
metu XIX a. įvardytos kaip genofondo naikinimas Kabardos ir Balakrijos 
regiono istorijoje.194 

Tokiems gana giliems prieštaravimams sušvelninti 2014 m. Rusijoje su-
manyta išleisti vieningų regionų istorijų vadovėlių ir metodinių leidinių 
seriją, kurioje turi būti suderinti nacionalinės istorijos ir regioninių istorijų 
vadovėlių naratyvui195 remiantis V. Putino 2013 m. vasario 19 d. pareikštu 
pageidavimu dėl vieningos istorijos mokymo mokyklose. Į naujų vadovėlių 
koncepcijos rengimą RF Švietimo ministerija 2013–2014 m. ėmė burti dar-
binę grupę, kurion buvo įtraukti ir penkių geriausiai pasirodžiusių regio-
ninių vadovėlių ir mokymo programų kūrimo atstovai, tarp jų pakliuvo ir 
Kaliningrado regiono istorijos mokymo rengėjai.196 Nepaisant kalbų apie 
centro ir regionų istorijų kūrėjų interesų derinimą galima neabejoti, kad 
šis „derinimas“ vyks siekiant keisti ne Rusijos istoriją, bet regionines isto-

191 А к м а н о в, И. Г. (отв. ред.) История Башкортостана: С древнейших времён до 
конца XIX века, Уфа: Китап, 2005, p. 57–130.

192 К у л ь ш а р и п о в, М. М. История Башкортостана XX век, Уфа: Китап, 2005. 
193 Ива нов,  А. Г., Са н у ков,  К. Н. История марийского народа, Йошкар-Ола, 1999.
194 Унежев, К. Х. История Кабарды и Балкарии, Нальчик: Эль-фа, 2005.
195 Ученики и учителя получат учебники по трудным историческим моментам, lei-

dinio Известия svetainė (2014 06 06), http://izvestia.ru/news/572035
196 Макет учебника по региональной истории коллектива ученых БГПУ лег в основу 

российских учебников по региональной истории, informacinis pranešimas, svetainė 
БГПУ им. М. Акмуллы, http://bspu.ru/node/31171 
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rijas, todėl ateityje galima tikėtis ryškių permainų ir Kaliningrado srities 
istorijos rašyme.

Išvados

Kaliningrado sritis – gana unikalus istorinis, ekonominis ir administraci-
nis Rusijos Federacijos reiškinys, kur iš migrantų sudaryta gyventojų ben-
druomenė pamažu prarado glaudžius ryšius su Rusija ir nuo XX a. 8-ojo 
dešimtmečio Kaliningrado srityje prasidėjo vietinio istorinio identiteto 
formavimosi procesai. 

Daugelį šimtų metų egzistavusią pseudoteoriją apie Prūsijos ir Rusijos 
bendrą kilmę sovietinis režimas J. Stalino nurodymu iš dalies reanimavo, 
o vėlesnis Prūsijos praeities naikinimas, Kaliningrado srities uždarumas ir 
įslaptinimas ne tik draudė ir varžė istorijos tyrimus, bet neleido vykti nor-
maliems srityje nuolatos gyvenančių rusų vietinio identiteto formavimosi 
procesams. Kaliningrado ir Prūsijos istorija nebuvo ir nėra integruota į 
bendrą Rusijos istorijos pasakojimą, o tai, kas rašoma, dažniausiai nenu-
tolsta nuo sovietinių vadovėlių suformuotų teiginių, todėl nacionalinės Ru-
sijos istorijos vietinių poreikių patenkinti negali.

Kitokios istorinės edukacijos ir vietos savimonės vystymo priemonės, 
tokios kaip grožinė literatūra ar kino filmai, buvo naudojami labai men-
kai ir atstoti istorijos mokymo negalėjo. Šiek tiek didesnės įtakos vietinei 
savimonei turėjo turistinė kraštotyros informacija. Iki XX a. paskutinio 
dešimtmečio Prūsijos kraštotyra ir su tuo susijusi kraštotyros literatūra, 
nepaisant jos menkumo, buvo istorinio geografinio vietos savimonės for-
mavimosi pamatas, ant kurio imtos kurti profesionalios Kaliningrado ir 
Rytų Prūsijos istorijos.

Masinių informacijos priemonių laidos ir dokumentika po Sovietų Sąjun-
gos žlugimo galėjo tapti masinio švietimo alternatyva, tačiau dėl informa-
cijos tiekėjų veiklos centralizavimo ir suvaržymų bei dominuojančių žemo 
lygio laidų ryškesnio poveikio žiūrovų istoriniam identitetui jos nedarė.

Nepakankamas vietos savivaldybės išlaikomų muziejų finansavimas, 
maža sąveika su mokyklomis, menkai su istorija susijęs daugelio muziejų 
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veiklos pobūdis Kaliningrado srityje didelės įtakos istorinei edukacijai ir 
kolektyvinės atminties išsaugojimui nedarė ir nedaro, o sovietinio Kali-
ningrado krašto istorijos apybraižos nebuvo populiarios dėl žemos koky-
bės ir menkų sovietinės srities ryšių su Prūsijos istorija. XX a. 9-ajame 
dešimtmetyje imtos leisti populiariosios istorijos knygos, mokslinė isto-
rinė periodika ir akademiniai su Kaliningrado srities praeitimi susijusių 
problemų tyrimai, tačiau visa tai pasirodė gana vėlai ir masinei sąmonei 
didelės reikšmės neteikė.

Nepaisant nemažos Kaliningrado srities visuomenės dalies poreikio 
turėti savo regioninę istoriją ir jos mokyti mokyklose, vietos valdžios ins-
titucijos dėl centrinės Rusijos Federacijos vykdomos nepasitikėjimo regi-
onais politikos ir Prūsijos problemų politinio aštrumo beveik niekuo ne-
padėjo. Regioninės istorijos mokymas ir istorijų kūrimas pasitelkus vietos 
universitetų istorikus buvo nulemtas išimtinai Rusijos centrinės valdžios 
pastangų spręsti nacionalinių regionų kultūrines problemas, tačiau būtent 
Kaliningrado atveju regioninės istorijos mokymas prasidėjo gana sklan-
džiai, ir Kaliningrado srities patirtis tapo sektinu pavyzdžiu kitiems Ru-
sijos regionams.

Dėl Vakarų Rusijos istorijų vadovėlių autorių veiklos ir profesionalumo 
savybių, taip pat dėl Maskvos spaudimo Kaliningrado regiono istorijų teks-
tai turi daugybę rusiškoms istorijoms būdingų trūkumų, iš kurių ryškiau-
sias – perdėtas istorinio Rusijos vaidmens sureikšminimas, etnogenezės 
procesų supaprastinimas ir vengimas griežčiau vertinti istorijos įvykius.
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historical memory and historical identity in Kaliningrad district at 
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Summary

The population of the Kaliningrad district has varying historical backgrounds; the 
majority of them now are new migrants to the district with little interest in the regional 
history, but some signs of local historical identity had emerged in the last three decades. 
During the Soviet times the local history researches were suppressed because of the 
political and propaganda reasons and the information about the Prussian past could 
be found only in geographical, tourism or Soviet-style literature. Popular literature 
or art had and still has little interest in the repre sentation of the Prussian past. The 
books about the Prussian history published before 1992 do not meet the demands of 
the new generation of the Kaliningrad district people who identify themselves with 
the Prussian past, but not with Russia in general. In the 90’s of the 20th century, some 
attempts to write a history of Prussia were made, but none of them was successful. 
With strong support from the Russian Federation’s center administration, a new three 
volume textbook was published and in 2006 and the teaching of regional history was 
started in the schools of the Kaliningrad district. Regional history teaching as well as 
all regional histories in Russia has problems with respect to the adequate representation 
of the ethno-genesis, clear geographical and political boundaries of research object, the 
overestimation of the region relations with central Russia in the past and absence of 
strong moral position in the description of colonization, genocide and imperial policies 
in the 18th–19th centuries. Nevertheless, the processes school teaching according to the 
textbooks can be described and interpreted as an example of local cultural memory 
creation process that can have serious impact in the future.
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Leonas Tolvaišis

Kosovo serbų bendruomenė: 
istorinės atminties ir nacionalinių naratyvų 
raida pokario laikotarpiu (1999–2015 m.)

1. Įvadas. Tyrimo aktualumas

Pagal etnopolitinius parametrus Kosovo konfliktas lygintinas su daugy-
be kitų istorinių, etnoteritorinių ir kaimynystės konfliktų Rytų, Vidu-

rio ir Vakarų Europoje, o ir plačiau pasaulyje. Vis dėlto XXI a. pradžioje 
Kosovas ryškiai išsiskyrė regioniniame ir Europos kontekste kaip globalios 
reikšmės įvykių arena. Konflikto pusėms ir išorės galybėms nesugebant su-
sitarti dėl krašto statuso Kosovo politinė aklavietė virto pirmuoju iššūkiu 
tarptautinės teisės sistemos stabilumui. Be to, tiriamuoju laikotarpiu iki 
pat 2014 m. Kosovas pasirodė esantis pavojingiausia vieta Europoje etninės 
konfrontacijos požiūriu. Nagrinėjant Kosovo temą istorinės atminties ir 
nacionalinių naratyvų lyginamųjų tyrimų kontekste pažymėtinas ryškus 
europinis Kosovo problemos matmuo. Tam priežastys yra kelios.

Visų pirma, nepaisant tarpusavio konflikto, tiek Kosovo, tiek Serbijos 
vyriausybės oficialiai plėtoja europinį užsienio politikos naratyvą, pasirin-
kusios nuoseklų integracijos į Europos Sąjungą kursą ir taip siekdamos 
prisijungti prie Europos politinės erdvės, kurios dalimi dauguma regiono 
valstybių jau tapo. Be to, dėl aktyvaus Europos Sąjungos ir jos valstybių 
narių įsitraukimo sprendžiant krašto likimą ir sąlygojant jo gyventojų pa-
tirtis Kosovas darosi svarbi Europos viešojo diskurso tema. Pagaliau, Euro-
pos Sąjungos misijų atstovų žūtys Kosove ardo Balkanų realybių nutolimo 
stereotipus ir sąlygoja įvairių Europos subregionų naratyvų sankirtas.

Šio tyrimo dėmesys sutelkiamas į konflikto epicentre esančią Kosovo 
serbų populiaciją. Rutuliojantis naujausiai Kosovo istorijos fazei vietos ser-
bų bendruomenė liko esminių procesų nuošalyje, tačiau būtent jai pokario 
įvykiai suteikė dramatiškiausių patirčių ir apsprendė šiuolaikinę šios gru-
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pės kolektyvinę tapatybę. Visose kasdienio gyvenimo sferose, pradedant 
fiziniu saugumu ir judėjimo laisve, sveikatos apsauga, švietimu, vandens, 
elektros tiekimu ir baigiant viešosiomis kolektyvinės tapatybės išraiško-
mis, ši bendruomenė tebelieka politinio konflikto tarp Belgrado ir Prišti-
nos įkaite.

Kosovo serbų kolektyvinių atminčių analizė glaudžiai susijusi su nacio-
nalinių naratyvų Kosovo tema plėtra Serbijoje. Tai itin svarbu sudėtingame 
Europos integracijos kontekste, nes Belgradas saistomas su Kosovu susiju-
siais klausimais kur kas labiau, nei Prištinos siekiama nepriklausomybė nuo 
Serbijos buvo sąlygojama svarbių Kosovo serbų egzistencijai klausimų.

Šešiolika metų, prabėgusių po Kosovo karo pabaigos, suteikia gausios 
medžiagos pagrindinėms atminčių ir naratyvų gairėms ir motyvams, susi-
jusiems su neramiu pokario laikotarpiu (1999–2015 m.), nustatyti.

Nepaisant itin gausios medžiagos, sukauptos šioje perspektyvioje tyri-
mų srityje per pusantro dešimtmečio laikotarpį po Kosovo karo pabaigos, 
ryškėja akademinės literatūros stygius Kosovo serbų istorinės atminties 
tema. Vietos autorių atlikti tyrimai yra daliniai ir fragmentiški, t. y. skirti 
gretimoms temoms ar siauriems atminties temos aspektams – atskiroms 
šventėms ištirti, arba apima tik pavienes vietoves ar tam tikras tikslinės 
grupės dalis. Iš žymesnių pavyzdžių paminėtina Helenos Zdravkovič stu-
dija apie aukos tapatybės formavimąsi Kosove ir tarp serbų, ir tarp alba-
nų1. Šios studijos objektas nėra istorinė atmintis, nors joje ir pasitelkiama 
diskurso analizė. Julie Mertus knyga Kosovas: kaip mitai ir tiesos pradėjo 
karą skirta prieškario ir karo kolektyvinėms patirtims, taip pat – etninės 
priešpriešos Kosove tapsmui2, tačiau neapima pokario laikotarpio. Tarp 
kitų pažymėtinas Aleksandro Pavkovičiaus nagrinėtas Kalėdų šventimas 
istorinės atminties tapsmo ir tapatybės raidos kontekste3 ir Svetlanos Čir-

1 Z d r a v k o v i ć, H. Politika žrtve na Kosovu: identitet žrtve kao primarni diskurzivni 
cilj Srba i Albanaca u upornom sukobu na Kosovu, Beograd: Srpski genealoški centar, 
2005.

2 M e r t u s, J. A. Kosovo: How Myths and Truths Started a War, Berkeley: University of 
California Press, 1999.

3 P a v l o v i ć, A. Proslava Božića u Severnoj Kosovskoj Mitrovici u organizaciji Srpske 
Pravoslavne Crkve. In: Š u v a k o v i ć, U. Kulturno nasleđe Kosova i Metohije, t. 2, 
Beograd: Kancelarija za Kosovo i Metohiju, 2013, p. 116.
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kovič tirtas laiko stereotipas Kosovą palikusių serbų diskurse4. Pokario 
kasdienybės anklave pokyčių, tarpetninių santykių, tapatybės homogeni-
zavimo, pokario traumos, simbolių viešojoje erdvėje temos nagrinėjamos 
Sanios Zlatanovič ir Ivanos Aritonovič darbuose5. Paralelinės visuomenės 
Kosove raida ir gyvenimo praeityje ir ateityje, o ne dabartyje temos ana-
lizuojamos Milojicos Šutovičiaus darbuose6. Pokario Kosovo albanų isto-
rinės atminties ir naratyvų raida sulaukė kur kas nuoseklesnio tarptau-
tinės akademinės bendruomenės dėmesio. Paminėtinos Annos di Lellio 
ir Stephanie Schwandner-Sievers antropologinės studijos, skirtos Kosovo 
išsivadavimo armijos kultui viešojoje erdvėje ir vyraujančio Kosovo albanų 
naratyvo tapsmui7, taip pat – nutylėtoms socializmo atmintims tarp Koso-
vo albanų8. Sistemingos studijos pokario Kosovo serbų istorinės atminties 
tema nebūta. Šiuo tyrimu siekiama užpildyti minėtą spragą.

Taip pat stokojama nuodugnios studijos su Kosovu susijusių naciona-
linių naratyvų tema. Gausu šaltinių, kurių autoriai įsitraukę į naratyvų 
formavimą, tačiau trūksta platesnių pačių naratyvų studijų.

4 Ć i r k o v i ć, S. Stereotip vremena u diskursu raseljenih lica sa Kosova i Metohije, Beo-
grad: SANU, Balkanološki institut, Čigoja štampa, 2012.

5 Z l a t a n o v i ć, S. Svakodnevica u enklavi, Glasnik Etnografskog instituta, SANU, 
vol. LIII, 2005, p. 83–92; Z l a t a n o v i ć, S. Diskurzivno oblikovanje „drugih“: srpska 
zajednica jugoistočnog Kosova u posleratnom kontekstu, Glasnik Etnografskog instituta 
SANU, vol. LIX, nr. 2, 2011, p. 77–97; A r i t o n o v i ć, I. Svakodnevni život i samoor-
ganizovanje meštana u srpskoj enklavi Prilužje na Kosovu i Metohiji, Baština, nr. 29, 
2010, p. 187–205.

6 Š u t o v i ć, M. Antinomije „paralelnog“ kosovskog društva, Sociologija, vol. XLIX, nr. 1, 
2007, p. 65–88.

7 Di L e l l i o, A., S c h w a n d n e r-S i e v e r s, S. Komandant legjendar: ndërtimi i 
një master-narracioni shqiptar në Kosovën e pasluftës, Perpjekja, vol. XII, nr. 23, 2006, 
p. 77–95; Di L e l l i o, A., S c h w a n d n e r-S i e v e r s, S. Sacred Journey to a Nation: 
The Construction of a Shrine in Post-War Kosovo, Journeys, The International Journal of 
Travel and Travel Writing, vol. 7, nr. 1, 2006, p. 513–529; S c h w a n d n e r-S i e v e r s, S. 
The Bequest of Ilegalja: Contested Memories and Moralities in Contemporary Kosovo, 
Nationalities Papers, vol. 41, nr. 6, 2013, p. 953–970; S c h w a n d n e r-S i e v e r s, S. Ströhle 
I. An Ethnography of ‘Political Will’: Towards a Thick Description of Internal Scripts in 
Post-War Kosovo, Südosteuropa, vol. 60, nr. 4, 2012, p. 497–513.

8 S c h w a n d n e r-S i e v e r s, S. Invisible – Inaudible: Albanian Memory of Socialism 
after the War in Kosovo. In: T o d o r o v a, M., G i l l e, Z. Post-Communist Nostalgia, 
Oxford – New York: Berghahn Books, 2010, p. 96–112.
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Analizuojant Kosovo serbų istorinę atmintį šioje studijoje dėmesys su-
telkiamas į vyraujančias pokario įvykių atminimo ir aiškinimo formas 
individualiuoju ir kolektyviniu lygmenimis. Nacionalinė kolektyvinė at-
mintis suvokiama kaip kolektyvinės praeities reprezentacijos, palaikomos 
viešojoje erdvėje ritualiniais veiksmais, simboliais ir diskursu. Nagrinėja-
mi istorinės atminties pavertimo nacionaline kolektyvine atmintimi būdai 
studijuojant valstybės ir tautos praeities reprezentacijas, dominuojančias 
viešojoje erdvėje, ir išskiriant šį procesą koordinuojančius aktorius.

Empiriniai duomenys rinkti iš pirminių šaltinių, atliekant lauko tyrimą 
serbų gyvenamosiose vietovėse visoje Kosovo teritorijoje nuo 2009 m. bir-
želio mėn. iki 2015 m. birželio mėn. Minėtu laikotarpiu lankytinos vietos 
ir atminimo renginiai atrinkti pagal šiuos kriterijus: renginio lankomumas, 
renginio svarba (minėjimo objektas, žiniasklaidos dėmesys, oficialumo ly-
gis) ir renginių reguliarumas (teikiant pirmenybę reguliariausiems). Be to, 
lankytasi vietose, kurių karo ir pokario patirtys rodytų esant itin skaudžių 
ir sunkiai įveikiamų traumų. Atminimo praktikos analizuojamos erdvės ir 
laiko kontekste, atsižvelgiant į pagrindinių veikėjų ir dalyvių profilius.

Duomenys rinkti etnografinio (antropologinio) stebėjimo dalyvaujant 
ir interviu metodais. Empirinė medžiaga konceptualizuojama pasitelkiant 
sudėtinės istorijos konstravimo metodą, išplėtotą ir taikomą tapatybės 
studijose9. Vyraujantis naratyvas atpažįstamas iš dominuojančių simbolių 
ir diskurso elementų, pasikartojančių individualiose istorijose, surinktose 
visoje krašto teritorijoje ir neblėstančiose laikui bėgant. Vyraujantis na-
ratyvas aprėpia įvykius, santykius tarp veikėjų, tikslus, praeityje atliktus, 
atliekamus ir ateičiai siūlomus atlikti veiksmus. Šis metodas pasirinktas 
dėl atvirumo ir lankstumo: jis leidžia tiriamos grupės atstovams laisvai 
išreikšti savo koncepcijas, o tyrėjui – išskirti relevantiškus kognityvius 
kintamuosius.

Pagrindiniai šios studijos klausimai – vyraujančios Kosovo serbų at-
minties įamžinimo formos, pasirinkti atminti įvykiai ir atminties forma-

9 S y l v a n, D. A., M e t s k a s, A. K. Trade-offs in measuring identities. A compari-
son of five approaches. In: A b d e l a l, R., H e r r e r a, Y. M., J o h n s t o n, A. I., 
M c D e r m o t t, R. Measuring Identity: A Guide for Social Scientists, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2009, p. 92, 72–110.
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vimo, palaikymo bei perteikimo mechanizmai. Istorinė atmintis tiriama 
studijuojant diskursus, plėtojamus įvykių minėjimo metu, interviu su da-
lyviais, žymių vietos autorių meno kūrinius, atliekamus ar rodomus at-
minimo renginių metu, taip pat – dažniausius viešai demonstruojamus 
tapatybės simbolius. Naratyvai studijuojami akademinio, politinio ir kito 
viešojo diskurso šaltinių analizės būdu.

2. Pokario Kosovo serbų istorinė atmintis

Pokario laikotarpiu (po 1999 m. birželio 10 d.) Kosove ryškiai susiaurė-
jo erdvė, atvira serbų kolektyvinės atminties išraiškoms. Serbų atminimo 
renginiai ir minėjimai vyksta tik teritorijose, kuriose liko serbų gyvento-
jų. Serbijos kariuomenei ir institucijoms pasitraukus iš Kosovo ir įžengus 
tarptautinėms pajėgoms, serbų gyvenamosios teritorijos sumažėjo.

Po 1999 m. ir 2004 m. smurto bangų serbų gyventojai apleido Kosovo 
miestus, ir Mitrovicos šiaurinė dalis pokariu liko vienintelis miestas, ku-
riame serbai nevaržomai organizuoja atminimo renginius viešojoje erdvėje. 
Mitrovicos miestas padalytas etniniu pagrindu. Jo penktadalis, išsidėstęs į 
šiaurę nuo Ibro upės, kompaktiškai gyvenamas serbų, o likusioje didžiojo-
je miesto dalyje absoliuti gyventojų dauguma – albanai. Šiaurės Mitrovica 
yra šiaurinio Kosovo centras, o pastarasis regionas taip pat kompaktiškai 
apgyventas serbų ir ribojasi su Serbijos Raškos sritimi.

Į pietus nuo Ibro serbų gyventojai susitelkę kaimo vietovėse, pokario 
laikotarpiu konvencionaliai pramintose anklavais ir išbarstytose po visą 
krašto teritoriją. Anklavo terminas turi gilią kultūrologinę potekstę, jis 
nusako vietos gyventojų sociokultūrinę atskirtį nuo supančios etninės 
daugumos ir tuo pat metu nurodo kultūrinę sąsają su Serbija, nuo kurios 
anklavai atskirti fiziškai. Už serbų anklavų ribų kolektyvinės atminties 
palaikymo renginiai vyksta tik tam tikromis atminimo dienomis ir pa-
prastai – tik su policijos palyda.

Kosovo serbų pokario istorinės atminties palaikymo renginius galima 
suskirstyti į tris grupes. Pirmąją sudaro renginiai, skirti pavienių drama-
tiškų pokario įvykių aukoms atminti ir paprastai vyksta netoli įvykių vie-
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tų. Antrąją grupę sudaro kasmetiniai 2004 m. kovo 17 d. smurto bangos 
aukų atminimo renginiai, organizuojami serbų gyvenamosiose vietovėse 
visoje Kosovo teritorijoje. Trečioji žymi istorinės atminties forma – Vidov-
danas, kasmetinis istorinio Kosovo mūšio dienos (1389 m.) minėjimas bir-
želio 28-ąją, kuriam suteikiama platesnė prasmė pastarojo pokario realijų 
ir kolektyvinių patirčių kontekste. Šis krašte lankomiausias serbų renginys 
vyksta Kosovo lauke – istorinėje Kosovo mūšio vietoje, dar vadinamoje 
Gazimestanu. Svarbų karo ir pokario patirčių atminties matmenį įgavo ir 
visos įprastos serbų tautinės, bažnytinės, institucinės šventės Kosove. Ty-
rimo metu lankytų renginių programų turinys rodo, kad pokario realijų 
atminties diskurso persmelkti visi viešieji Kosovo serbų renginiai, net jeigu 
jų pagrindinės temos nėra susijusios su karu ar pokario įvykiais. Atliekant 
tyrimą siekta fiksuoti istorinės atminties ir naratyvų formavimosi proce-
sus realiuoju laiku. Tam tikslui chronologinė distancija laikytina optimalia, 
nes po svarbiausių įvykių spėjo prabėgti nuo 5 iki 10 metų – pakankamai 
laiko atminties formoms ir naratyvams išryškėti ir konsoliduotis, o tebe-
sitęsiančios saugumo grėsmės suteikė galimybę stebėti procesų dinamiką 
realiuoju laiku.

Žemiau bus plačiau nagrinėjamos minėtų pagrindinių atminimo ren-
ginių formos.

2.1. Karo ir pokario aukų atminimas

Žymiausi lokalūs Kosovo serbų atminimo renginiai skirti didžiausių po-
kario nusikaltimų – civilių žmonių aukoms – atminti. Tai keturiolikos 
javų pjovėjų žudynės Staro Gracko kaime netoli Prištinos 1999 m. liepos 
23 d. ir dviejų vaikų žūtis Goraždevaco kaime netoli Pečo miesto 2003 m. 
rugpjūčio 13 d.10 Staro Gracko ir Goraždevaco įvykių atminimo renginiai – 
svarbūs įvykiai ne tik Kosovo serbų bendruomenei, bet ir visoje Serbijoje. 

10 Kiti atmenami svarbūs nusikaltimai – Nišo ekspreso autobuso susprogdinimas Livadicės 
vietovėje prie Podujevo 2001 m. vasario 16 d., kai žuvo 12 keleivių, tarp jų ir dvejų metų 
vaikas, o 40 žmonių buvo sužeista, ir Stoličių šeimos žūtis Obiličiaus mieste 2003 m. 
birželio 4 d. Šių nusikaltimų aukų atminimas pagerbiamas ne įvykių vietose, nes Po-
dujeve ir Obiličiuje nebeliko serbų gyventojų, o pačios nusikaltimų vietos nepažymėtos. 
Podujevo sprogdinimo aukų atmintis paprastai minima Laplė Selo kaime.
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Šalies žiniasklaida kasmet informuoja apie šiuos renginius, priskirdama 
juos svarbiausiems dienos įvykiams. Tiek Staro Grackas, tiek Goraždeva-
cas tyrimo atlikimo laikotarpiu buvo anklavai, t. y. izoliuotos serbų gyven-
vietės su keliais šimtais žmonių. Nors šie įvykiai menami įvairiose vietose 
ir juos skiria ketverių metų distancija, jų atminimas pasižymi panašiais 
diskurso elementais. Praplėtę analizę ir įtraukę į ją kitas serbų gyvenvie-
tes galime kalbėti apie bendrą istorinės atminties modelį, palaikomą tarp 
Kosovo serbų.

2.1.1. Staro Gracko aukų atminimas
Liepos 23-ioji pokario Kosove tapo tradicine Staro Gracko žudynių aukų 
atminimo diena. Tą dieną 1999 m. nežinomi Kosovo išsivadavimo armijos 
(toliau KIA) nariai sušaudė keturiolika pjovėjų, grįžtančių iš javų lauko. 
Nusikaltimas įvykdytas karui pasibaigus ir tarptautinėms taikos palaiky-
mo pajėgoms įžengus į kraštą.

Dėl grėsmės saugumui Staro Gracko aukų atminimo pagerbimas vyksta 
ne aukų amžinojo poilsio vietoje, o gretimose kapinėse už anklavo ribų. 
Po 1999 m. šiose kapinėse keletą kartų aptiktos minos, o paskutinis tokio 
pobūdžio incidentas šio tyrimo atlikimo laikotarpiu įvyko 2011 m. birželį, 
Velykų išvakarėse11. Atminimo renginiai vyksta anklavo centre, priešais 
memorialinę lentą, kurioje įamžinti aukų vardai.

Atliekant tyrimą Staro Gracko atminimo renginiai lankyti penkerius 
metus iš eilės: nuo 2009 m. iki 2013 m. Šiuos renginius kasmet organizuoja 
kaimo bendruomenė pagal tą pačią schemą. Pagrindinis įvykis – mišios 
žuvusiesiems atminti, aukojamos Raškos ir Prizreno vyskupo. Po mišių 
kaimo bendruomenės lyderiai (mokytojai) ir aukų artimieji sako kalbas, o 
vietos gyventojai deklamuoja eiles. Minėjimus paprastai aplanko Kosovo 
serbų vietos savivaldos institucijų vadovai, taip pat Kosovo ir Metochijos 
reikalų ministerijos atstovai iš Belgrado. Pažymėtina, kad atliekant tyrimą 
per penkerius metus neužfiksuotas nė vienas oficialaus tarptautinės ben-
druomenės ar Kosovo valdžios atstovų apsilankymas renginyje. Vieninte-
liai atvykstantys tarptautinių misijų atstovai – kariai, stebintys saugumo 

11 Nagazna mina na groblju, Radio Televizija Srbije, 2011 m. kovo 25 d., <http://www.rts.
rs/page/stories/sr/story/135/Hronika/881770/Nagazna+mina+na+groblju.html>
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situaciją. Renginio metu virš kaimo paprastai patruliuoja sraigtasparnis. 
Staro Grackas yra mišrus serbų ir albanų gyvenamas kaimas, tačiau vietos 
albanai niekada nedalyvauja atminimo renginiuose.

Memorialinėje lentoje surašyti ne tik keturiolikos KIA nužudytų žmo-
nių vardai, bet ir kaimo gyventojų, žuvusių anksčiau, karo metu nuo 
NATO bombų, tarp jų – ir ketverių metų mergaitės. Atminimo diskurse 
pabrėžiama, kad 21 auka per mažiau nei pusę metų yra per daug valsty-
bei, ką bekalbėti apie mažytį kaimą. Pokario Staro Gracko susiformuota 
tapatybė yra kaimas, įkūnijantis visų Kosovo ir Metochijos serbų likimą. 
Per visus lankytus atminimo renginius 1999 m. bombardavimo ir pokario 
aukos, 2004 m. kovo 17–19 d. smurto bangos aukos, taip pat kančios, pa-
tirtos ankstesniais istoriniais laikotarpiais (ypač Antrojo pasaulinio karo 
metais), siejamos į vientisą atminimo diskursą. Žudynių ir puolimų tikslas 
suvokiamas kaip būtina p siekiant priversti serbus palikti Kosovą. Minėji-
mų metu kaskart pabrėžiama, kad, prieš įvykstant Staro Gracko žudynėms, 
visi kaimo gyventojai buvo apsisprendę išvažiuoti, tačiau tragedija paska-
tino žmones pasilikti12.

Kone svarbiausia atminimo renginių diskurso tema yra žudikų nebau-
džiamumas. Per 15 metų žudikai nesurasti ir nestojo prieš teismą, todėl 
tarptautine bendruomene nepasitikima, kol ši neįrodys, kad rūpinasi au-
komis13. Tarptautinės bendruomenės pažanga ir efektyvus poveikis verti-
nami remiantis ribotos judėjimo laisvės kriterijumi: vietos gyventojai iki 
šiol negali laisvai judėti 50 metrų atstumu nuo kaimo, lankyti aukų kapų 
ir ten pagerbti jų atminimą.

Per atminimo renginius suformuota savita aukų – pjovėjų – tapatybė 
(serb. žeteoci): jie praliejo kraują taikiai dirbdami savo laukus. Pagerbiant 
aukas javai, derlius ir javapjūtė nuosekliai pasitelkiami kaip galingi sim-
boliai. Rodilo je žito (liet. javai subrendo), deklamuojamos atminimo eilės, 
o pamoksluose kankinių kraujas lyginamas su javų grūdais, laidojamais į 

12 Šis sprendimas aiškinamas pagiežingu pasididžiavimu (serb. inat) kaip neatsiejamu ser-
bų nacionalinio charakterio bruožu.

13 Be vietos gyventojų įtarimų dėl žudikų tapatybės, jų vardai tapo žinomi žiniasklaidai 
anksčiau, nei oficialioms tyrimą vykdančioms tarnyboms. Žr.: R a k o č e v i ć, Ž. Sve 
se zna, samo pravde nema, Politika, 2013 m. liepos 24 d.
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žemę, kad atneštų gausų derlių, ir netoliese esantis laukas, kuriame įvyko 
nusikaltimas, vaizduojamas kaip vieta, kurioje gyvenimo pjovėjai (civiliai 
darbininkai) pasitiko mirties pjovėjus (KIA kovotojus). Kasmet liepos 22–
23 d. Staro Gracko kaime rengiamos futbolo varžybos aukoms atminti yra 
vienintelis kaime vykstantis renginys, o dalyvauti jame suvažiuoja serbų 
jaunimo futbolo rinktinės iš viso Kosovo.14 2013 m. varžybų šūkis: Ne-
pamirškime kruvinosios javapjūtės! Staro Gracko renginiai yra ryškiausias 
pokario Kosovo serbų anklavo atminimo tapatybės pavyzdys, – kaimas, 
paradoksaliai atgimstantis tik kartą per metus mirties sukaktuvių dieną, 
kai artimiesiems atminti į jį suvažiuoja anksčiau išsikraustę gyventojai.

2.1.2. Goraždevaco aukų atminimas
Palyginę Staro Gracko ir Goraždevaco aukų atminimo diskursus atranda-
me identiškas temas, dažnai išreiškiamas tapačiais žodžiais.

Kasmetiniai Goraždevaco atminimo renginiai skiriami 2003 m. rug-
pjūčio 13 d. įvykiams atminti. Tą dieną dvylikos metų Pantelija Dakičius 
ir devyniolikmetis Ivanas Jovovičius žuvo, o keturi kiti vaikai, leidžiantys 
laiką ant Bistricos upės kranto, buvo sužeisti, nepažįstamiems šaudžius į 
juos iš krūmų.

Tiek Goraždevaco, tiek Staro Gracko gyventojų teigimu, Jungtinių Tau-
tų misija Kosove UNMIK pasižadėjo apversti kiekvieną akmenį ieškodama 
žudikų. Aukų giminių įsitikinimu, iki 2007 m. surinktų duomenų būtų 
pakakę žudikų tapatybei nustatyti, sukauptuose dokumentuose buvo mi-
nimi konkretūs vardai. 2011 m. ES teisės viršenybės misija EULEX nutrau-
kė tyrimą dėl liudininkų stokos. Per dešimtį metų Bistricos žudikų surasti 
nepavyko.

Per tą patį dešimtmetį nė vienas Goraždevaco gyventojas negalėjo ap-
lankyti įvykio vietos. Vietiniai gyventojai serbai tegali judėti dviejų ki-
lometrų spindulio zonoje, o kiekvienas pasivaikščiojimas kelia riziką dėl 
besitęsiančių puldinėjimų. Šios studijos atlikimo laikotarpiu Goraždevace 
gyveno apie 750 serbų, tarp jų daugiau kaip 200 jaunų bedarbių, neturin-
čių anklave ateities perspektyvų. Vieninteliai lankytini objektai – bažnyčia, 

14 Futbolo aikštelė ir netoliese įsikūręs klubas yra vieninteliai jaunimo laisvalaikio leidimo 
centrai anklave.
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mokykla ir baseinas, įkurtas siekiant atsilyginti vietos gyventojams nega-
lintiems nueiti prie upės. Italų KFOR kontrolės postas saugojo kaimą iki 
pat 2011 m.

Naktį iš 2013 m. sausio 20-osios į 21-ąją kapinės ir paminklas žuvusiems 
Goraždevaco vaikams buvo apšaudyti. Tą pačią naktį daug kitų serbų at-
minimo vietų visoje Kosovo teritorijoje buvo nuniokota. Vandalizmo ban-
ga nusirito per Kosovą, Serbijos vyriausybei nusprendus perkelti paminklą 
Preševo, Bujanovaco ir Medvedžos išsivadavimo armijos kovotojams iš 
Preševo miesto centro (Pietų Serbijoje)15.

Atminimo diskursai rodo, kad laikas nenumaldė tų dienų, prisimena-
mų kaip liūdniausios ir sielvartingiausios, skausmo. Vietos žmonės, netu-
rėdami judėjimo laisvės, reguliaraus vandens ir elektros tiekimo, teigia 
tebegyvenantys baimėje. Pagal vyraujantį diskursą geto sąlygomis XXI a. 
pradžioje slenkantis laikas tarsi sustojo, o 2003 m. rugpjūčio 13 d. prisimi-
nimai tebedominuoja kasdieniame gyvenime net praslinkus dešimtmečiui. 
Apklaustieji teigia išgyvenantys bent dvi ar tris rugpjūčio tryliktąsias per 
savaitę, ir niekas niekada neišdildys šių prisiminimų. Temą plėtoja Goraž-
devaco paminklo užrašas: Būti palaidotam gyvam yra baisiau už mirtį16.

Goraždevaco paminklas įamžina tiek NATO bombardavimo, tiek poka-
rio aukų vardus, o netektis diskursas patalpina į platesnį pokario Kosovo 
serbų padėties kontekstą. Goraždevaco žudynių dešimties metų atminimo 
renginių 2013 m. rugpjūčio 13 d. neaplankė nė vienas tarptautinių misijų 
atstovas, nors visi įvykio dalyviai serbai netilpo vietos bažnyčioje.

Pokario sunkmenas lydi religinių papročių atgimimas. Šios tradicijos 
kontekstualizuojamos šiuolaikinėje realybėje ir padeda konsoliduoti vietos 
gyventojus. Goraždevacas garsėja seniausia medine bažnyčia Balkanuose, 
pirmą kartą ji paminėta 1223 m. Bažnyčia skirta vietos gyventojų garbina-
mam šv. pranašui Jeremijui. Nepaisant itin sunkių gyvenimo sąlygų Šv. Je-
remijo diena (gegužės 14-oji) pokariu švenčiama iškilmingiau ir įvairiau, 
nei prieš karą.

15 Ši armija (alb. UÇPMB) yra KIA atitikmuo, po 1999 m. karo veikęs Pietų Serbijos albanų 
gyvenamuosiuose rajonuose už Kosovo ribų.

16 Serb.: Nije toliko strašno umreti koliko je strašno biti živ sahranjen.
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2.1.3. Pečas ir Orachovacas: 
uždaros erdvės viešiems minėjimams

Goraždevaco tragedija labai panaši į liūdniausią netoliese įsikūrusio Pečo 
miesto serbų bendruomenės minimą dieną, kuomet 1998 m. gruodžio 
14-ąją (keturi mėnesiai prieš NATO intervenciją) šeši jauni serbai buvo 
nužudyti kavinėje Panda, esančioje priešais Pečo gimnaziją.

Skelbimas apie šešių jaunuolių laidotuves, pakabintas ant Pečo patriar-
chato vartų 1998 m. gruodį, tyrimo atlikimo laikotarpiu tebekabėjo, nors 
buvo prabėgę net šešiolika metų po tragedijos. Pabrėžtina šio atminimo 
akto svarba išryškėja atsižvelgus į išskirtinę, centrinę Pečo patriarchato 
reikšmę Serbijos stačiatikių bažnyčiai ir Serbijos valstybingumo istorijai. 
Patyrinėję platesnį erdvinį kontekstą aptinkame, kad šiuo simboliniu aktu 
siekiama kompensuoti nesamas galimybes viešai pagerbti aukų atminimą 
Pečo mieste.

Kosovo teisėsauga netiria Pandos žudynių. Keturios iš šešių aukų pa-
laidotos Pečo kapinėse, bet tiriamuoju laikotarpiu jų kapų nebuvo įmano-
ma rasti. Miesto serbų kapinės nuniokotos, apaugusios krūmais ir pavers-
tos sąvartynu, šimtai antkapių sugriauta. 1999 m. birželį serbų gyventojai 
apleido Pečą17, ir dabar jie apsilanko Pečo mieste tik artimųjų atminties 
pagerbimo dienomis ir vykdami į Pečo patriarchatą.

Dar ryškesnis pavyzdys – Orachovaco kapinės. Karui pasibaigus Ora-
chovaco serbai nebesilanko ir nebelaidoja kapinėse, likusiose albanų mies-
to pusėje. Ant kai kurių antkapių matyti dideli užrašai UÇK (alb. KIA). 
Per visą pokario laikotarpį serbai laidojami mažame bažnyčios kiemelyje, 
serbų gyvenamame Aukštutinio Orachovaco rajone.

Orachovacas išgarsėjo kaip pirmasis miestas, užkariautas KIA 1998 m. 
rugpjūčio mėn. Vietos serbų bendruomenė mena tų metų rugpjūtį kaip 
baisiausią laiko tarpsnį, kai civilius ėmė įkaitais ligoninėse, daug žmonių 
buvo pagrobta, o jų likimas iki šiol nežinomas.

1999 m. birželį NATO pajėgos leido KIA vėl užimti miestą, tuomet įvy-
ko naujų nusikaltimų. KFOR pajėgoms atsisakius užtikrinti serbų gyvento-
jams saugumą miesto centre, pastarieji buvo priversti persikelti į Aukštuti-
17 Iš 38 000 serbų, gyvenusių mieste prieš karą, tyrimo atlikimo laikotarpiu tebuvo liku-

sios penkios šeimos.
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nį Orachovacą. Vietos gyventojų padedami KFOR kariai nustatė ribas tarp 
serbų ir albanų zonų ir apjuosė serbų kvartalą barikadomis. Danų KFOR 
apsaugos laikotarpį vietos gyventojai prisimena kaip nelaisvės metą, kai 
ligoniai mirdavo badu. Danų kariai teigdavo neturintys mandato serbams 
ginti ir atvirai prisipažindavo atvykę ginti tik albanų. Serbai, nugabenti į 
Prizreną medicinos pagalbos, niekada negrįžo. Tuo pat metu prisimena-
ma ginkluotus KIA kovotojus, pozuojančius fotografijoms ant danų tanko, 
nutaikyto į serbų namus. Per pirmąjį pokario dešimtmetį serbų judėjimo 
laisvė buvo apribota 300 m2 laisvos teritorijos – trijų gatvių apibrėžto tri-
kampio Aukštutiniame Orachovace.

Orachovaco viešojoje erdvėje šio tyrimo atlikimo laikotarpiu stebimas 
išryškėjęs oficialus KIA garbinimas. Magistralinis kelias, jungiantis rajono 
gyvenvietes, pavadintas KIA garbei. Kas rugpjūtį dideli plakatai mini KIA 
epopėją. O serbų aukų atminties pagerbimui viešoji erdvė uždara, judėji-
mo laisvė tebelieka ribota. Dešimtmetį po karo Aukštutinio Orachovaco 
serbai paprastai vykdavo KFOR misijos autobusais į 80 km nutolusią serbų 
gyvenamą Kosovo Mitrovicą elementarių maisto produktų (pvz., cukraus) 
pirkti, ir tik prabėgus penkiolikai metų po karo pamažu pradėjo lankytis 
albanų parduotuvėse.

Orachovace ir gretimame Velika Hočos kaime veikia vaikų choras Me-
tohijski žubori (liet. Metochijos bijūnai)18, atliekantis vietos poeto iš Ora-
chovaco Gavrilo Kujundžičiaus sukurtas dainas. Ir tarp vietos serbų, ir 
plačiau Serbijoje išpopuliarėję tekstai dokumentuoja Orachovaco regiono 
serbų nacionalinę kolektyvinę atmintį. Juose pasakojama apie 1998 m. įvy-
kius, kai Velika Hoča septyniolika kartų apšaudė KIA. Karo metu patirtų 
vaikų kančių atmintį įamžina daina Dečiji prkos (liet. Vaiko užsispyrimas). 
Dainoje Đenerale! (liet. Generole!) brėžiamos paralelės tarp KIA ir osmanų 
užkariautojų. Kita paralelė įžvelgiama tarp istorinio herojaus haiduko Vel-
ko, kariavusio prieš turkus, ir generolo Velko Radenovičiaus, išlaisvinusio 
Orachovaco civilius įkaitus iš KIA nelaisvės 1998 m. Nauja prasmė pasta-
ruoju pokariu suteikta ir Velika Hočoje esančiam senajam Kujundžičiaus 

18 Bijūnas laikomas tradiciniu Kosovo serbų simboliu. Pagal paplitusį padavimą šios gėlės 
išdygo po Kosovo mūšio, o jų spalva simbolizavo kraują, serbų ir turkų karių pralietą 
Kosovo lauke.
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memorialiniam bokštui, kuriame 1905 m. serbų sukilėlių grupė žuvo nuo 
osmanų kareivių kulkų.

Bendra Kosovo serbams būdinga atminties įamžinimo praktika yra 
aukų vardų įrašymas memorialinėse lentose, atidengiamose centrinėse 
viešosios erdvės vietose. Vienas didžiausių tokio pobūdžio paminklų yra 
Velika Hočoje, skirtas 1998–2000 m. nužudytų ir pagrobtų Orachovaco 
serbų atminčiai. Kitas panašus paminklas – prie pagrindinio Kosovo Mi-
trovicos tilto serbų miesto dalyje.

2.1.4. 2004 m. kovo 17 d.: Antrasis Vidovdanas
2004 m. kovo 17-oji išsiskiria kaip tragiškiausia data bendrojoje Kosovo 
serbų pokario kolektyvinėje atmintyje. Tądien prasidėjo masinė smurto 
kampanija, nukreipta prieš Kosovo serbų populiaciją visoje krašto teri-
torijoje. Neramumų metu 28 žmonės žuvo, 143 buvo sužeisti ir 2 dingo; 
sugriauta, padegta ar nuniokota 35 bažnyčios, 935 namai, 10 mokyklų, po-
liklinikos ir pašto įstaigos. Visi serbų gyventojai apleido šešis didžiausius 
miestus ir devynis kaimus, o ištisi gyvenamieji rajonai buvo padegti, kad 
serbai nebegalėtų grįžti. Kovo 17–19 d. įvykiai galutinai nusilpnino serbų 
bendruomenę ir laikytini negrįžtamo tvaraus Kosovo serbų gyvenimo ats-
kaitos tašku Kosove. Nors vertinama, kad neramumų dalyvių skaičius pra-
noko 50 000, organizatorių atskleisti nepavyko, o atsakomybėn patraukti 
tik antraeiliai veikėjai19.

Pažymėtina, kad kovo 17-osios įvykių Kosovo viešojoje erdvėje nemini 
nei oficialiosios institucijos, nei albanų žiniasklaida. Tačiau kasmet nera-
mumų sukakties proga mišios aukojamos daugumoje serbų stačiatikių baž-
nyčių visoje Kosovo teritorijoje. Būtent bažnyčios lemtingomis 2004-ųjų 
kovo dienomis buvo pagrindiniai vandalų taikiniai, o daugelis viduramžių 
vienuolynų – sugriauta ar padegta (Devičo vienuolynas Drenicos miške, 
Šv. Arkangelų vienuolynas, Lievišo Dievo Motinos bažnyčia Prizrene ir kt.). 
Kovo įvykiai serbų diskurse konvencionaliai laikomi dargi didesne nelai-
me lyginant su negandomis, patirtomis 1999 m. karui pasibaigus. Nevyku-

19 OSCE Mission in Kosovo. Four Years Later: Follow up of March 2004 Riots Cases before 
Kosovo Criminal Justice, July 2008, <http://www.osce.org/documents/mik/2008/07/32022_
en.pdf>
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si tarptautinė apsauga yra esminis atminimo diskurso elementas: Paskirti 
gynėjai atsuko nugarą serbams20. Dėl tebesitęsiančios baimės ir grėsmių 
saugumui kovo įvykiai neprarado svarbos net dešimtmečiui prabėgus, tar-
si įvyko vakar: nukentėję dėl savo serbiškųjų vardų ir Dievo tiesos serbai 
iki šiol tebegyvena getuose, o daugiau kaip 4000 priverstinai iškraustytų 
negrįžta į savo namus21.

2004 m. kovas – katastrofa, praminta antruoju Vidovdanu22, Kosovo 
serbų atminimo diskurse dažnai patalpinama į daug platesnį, nei pastara-
sis karas ir pokaris, istorinį kontekstą ir laikoma ankstesnių istorinių serbų 
išsikėlimo bangų iš Kosovo natūralia tąsa. Pavyzdžiui, viešai minint kovo 
įvykius 2013 m. kovo 17 d. Mitrovicoje sakomose kalbose visa Kosovo serbų 
istorija, pradedant Kosovo mūšiu iki pat mūsų dienų, pavaizduota kaip ser-
bų nesuskaitomų priverstinių pabėgimų iš Kosovo virtinė, kurios ištakas 
žymi Pirmasis serbų išėjimas iš Kosovo, vedamas patriarcho Arsenijaus III 
Čarnojevičiaus 1690 m.; Antrasis serbų išėjimas iš krašto, vadovaujamas 
patriarcho Arsenijaus IV Jovanovičiaus, vyko 1739 m.; 1878–1912 m. – karų 
laikotarpis ir Prizreno lyga Kosovui sualbaninti, vėliau – Serbijos kariuo-
menės kankinystė atsitraukiant per Albanijos kalnus ir Juodkalniją 1915–
1916 m. žiemą; komunistų valdžios draudimas išvarytiems serbams grįžti 
į Kosovą; Gazivodės dirbtinio ežero kasybos 1977 m., užliejant kaimus ir 
iškeliant 8000 gyventojų.

Vyraujančiame naratyve chronologinė distancija pasirodo esanti vienin-
telis skirtumas tarp osmanų smurto, istorinių pabėgimų bangų ir vienuo-
lynų pavertimo arklidėmis, šventųjų palaikų deginimo, pradedant XV a., ir 
smurto, padegimų, kapų niokojimų ir bažnyčių griovimų, vykstančių XXI a. 
pradžioje. Neretai pabrėžiama, kad tam tikrais aspektais XXI a. pokariu pa-
tirtos kančios pranoksta osmanų okupacijos laikotarpio žiaurumus.

Tarp bažnyčių, sudegintų 2003 m. kovą, Šv. Mikalojaus bažnyčia Prištino-
je, 1830 m. pastatyta ir sąmoningai suprojektuota kaip paprastas namas be 

20 Cituojama Raškos ir Prizreno vyskupo Teodosijaus kalba, pasakyta minint 2004-ųjų 
kovo įvykius 2013 m. kovo 17 d. Prištinoje.

21 Ten pat.
22 R a d o s a v l j e v i ć, A. Sa Kosovom u srcu. Gračanica, Beograd, Eparhija raško-priz-

renska i kosovsko-metohijska, 2008, p. 18.
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kupolo, siekiant išvengti turkų represijų. Šio tyrimo laikotarpiu skambini-
mas bažnyčios varpais Kosove kartkartėmis sukeldavo radikaliai nusiteiku-
sių aplinkinių gyventojų provokacijas. Aukštutinių Dečanų vienuolyne vie-
toje varpo iki šiol neretai naudojama medinė lazda, vadinama klepalo, kuria 
ritmingai beldžiama į bažnyčios sienas šaukiant žmones maldai. Istoriškai 
šis paprotys prigijo osmanų valdymo laikais, kai skambinti varpais buvo už-
drausta. Laikotarpių tąsa išliko žmonių sampratose ir praktikoje: pastaruoju 
pokariu, budriai saugomas italų KFOR kontingento, Dečanų vienuolynas 
buvo aštuonis kartus apšaudytas iš minosvaidžio, o smulkesni puldinėjimai 
ir provokacijos tiriamuoju laikotarpiu pasikartodavo reguliariai.

Pažymėtina, kad visuose svarbesniuose Kosovo serbų atminimo rengi-
niuose dalyvauja dvasininkijos atstovai. Ir Vidovdanas, ir pokario aukų pa-
minėjimas, ir tradicinės šventės vyksta būtinai kaip religinės ceremonijos. 
Serbijos stačiatikių bažnyčia tapo pagrindiniu aktoriumi, koordinuojančiu 
Kosovo serbų nacionalinę kolektyvinę atmintį ir formuojančiu atitinkamą 
nacionalinį naratyvą. Tai ypatingas Bažnyčios vaidmuo, ir tam reikia pa-
pildomo paaiškinimo.

Visų pirma centrinės Bažnyčios įtaka krašte turi gilias istorines šaknis. 
Pagrindinė ir svarbiausia Serbijos istorinio dvasinio ir kultūrinio pavel-
do dalis yra Kosove ir Metochijoje. Toks visas krašto pavadinimas yra 
įtvirtintas Serbijos Konstitucijoje ir vyrauja Kosovo serbų naratyve, tačiau 
neprigijo tarptautiniu mastu vartojamoje terminologijoje, nes yra nepri-
imtinas albanų pusei. Metochijos vardu vadinama krašto teritorijos dalis, 
atitinkanti Bažnyčios viduramžių valdas, o šio tyrimo vykdymo laikotar-
piu pasižyminti didesniu tiek serbų, tiek albanų vietos gyventojų religin-
gumu23. Pagrindiniame naratyve Kosovas laikomas serbų valstybingumo 
lopšiu, o viduramžių šventovės suvokiamos kaip serbų būties pagrindai ir 
tapatybės išsaugojimo veiksnys. Visoje serbų istorinėje erdvėje reikšmin-
giausi vienuolynai ir bažnyčios yra Kosovo ir Metochijos teritorijoje. Jų 
prasmė pripažinta ir tarptautiniu mastu, svarbiausiems iš jų UNESCO su-
teiktas pavojuje esančio pasaulio paveldo statusas. Viduramžių šventovės 
simbolizuoja istorijos laikotarpį, kai Kosovas buvo serbų valstybės centre. 

23 Apklaustų vietos šventikų teigimu.
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Jos įkūnija stiprios valstybės kultūros polėkio apogėjų nuo XIV a. iki pat 
osmanų okupacijos. Žlugus Serbijos valstybei Bažnyčia atliko serbų na-
cionalinės institucijos vaidmenį. Ji buvo centrinė instancija, skatinusi ir 
puoselėjusi tautos tapatybę ir demografinį tęstinumą iki pat valstybės at-
kūrimo. Neturint galimybės politiškai kontroliuoti teritorijos, telieka for-
muoti joje gyvenančių žmonių tapatybę kultūrinės politikos priemonėmis. 
Nūdienos vyraujantis naratyvas išlaikė šią mintį nepakitusią, o tai matyti 
ne tik iš akademinės bendruomenės diskurso24, bet ir iš serbų dvasingu-
mo sostinės – Pečo patriarchato lankytojams skirtos informacijos25. Serbų 
tautos išlikimas Kosove, nepriklausomai nuo politinių ar institucinių for-
mų, tuo būdu tampa pagrindinis tikslas. Kad ir kaip būtų, Serbijos valsty-
bė pastaruoju pokariu pademonstravo priešingą taktiką, iki paskutiniųjų 
stengdamasi išlaikyti Serbijos policijos pajėgas šiaurės Kosove ir visiškai 
paaukodama kultūros reikalus, kuriuos galėjo ginti nevaržomai.

Antra, praeities paminklų svarbos suvokimas yra glaudžiai susijęs su da-
barties patirtimis. Serbijos kariuomenei ir valstybės įstaigoms pasitraukus 
iš Kosovo 1999 m. vasarą Serbijos stačiatikių bažnyčia (Raškos ir Prizre-
no vyskupija) liko vienintelė serbų institucija, įsikūrusi Kosovo teritorijoje 
greta serbų gyventojų. Didžiausi vienuolynai pokariu pasidarė pagrindi-
niais serbų traukos centrais ne tik dėl religinių priežasčių; jie yra svarbiau-
si saugomi objektai ir todėl laikomi saugesniais. Kosovo serbų socialinio 

24 Đ u r k o v i ć, M. Zavet despota Stefana, Politika, 2010 m. vasario 18 d.
25 Istorinis Bažnyčios kaip nacionalinės institucijos vaidmuo plačiai pristatytas veikale: 

V i v i a n, H. Servia: the Poor Man’s Paradise, London, 1987 (serbų vertimas: Srbija: 
raj siromašnih, Beograd: Službeni glasnik, 2010, p. 103–129, ir ypač p. 110–111. Esminis 
Bažnyčios vaidmuo formuojant naratyvą aiškintinas platesniame retradicionalizacijos 
kontekste: Serbų stačiatikių bažnyčia atliekamo tyrimo metu buvo daugiausia piliečių 
pasitikėjimo turinti institucija Serbijoje. 2005 m. ja labiausiai pasitikėjo 54,2 % Serbi-
jos gyventojų. 2010–-2011 m. pasitikinčiųjų skaičius pasiekė 60,8 % (švietimo sistema – 
49,2 %, kariuomenė – 42,9 % ir sveikatos apsaugos įstaigos – 36 %). N a u m o v i ć, S. 
Upotreba tradicije u političkom i javnom životu Srbije na kraju 20. i početkom 21. veka, Beo-
grad: Filip Višnjić, 2009; R a d i s a v l j e v i ć-Ć i p a r i z o v i ć, D. Religioznost građana 
Srbije i njihov odnos prema EU – sociološki ugao. In: J a b l a n o v  M a k s i m o v i ć, J, 
Religioznost građana Srbije i njihov odnos prema procesu evropskih integracija, Beograd: 
Hrišćanski kulturni centar, Centar za evropske studije, Fondacija Konrad Adenauer, 
2011.
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gyvenimo susitelkimas aplinkui religines vietas gali būti numanomas kaip 
savotiškas vietos serbų populiacijos susiliejimas su Bažnyčia. Neramiais 
pokario metais vienuolynų ir bažnyčių sienos Kosovo serbų daugumos 
suvokiamos kaip sudėtinė laisvės erdvė, sujungianti tautinę, valstybinę ir 
kultūros laisvę. Priklausymo visumai, t. y. bendruomeniškumo jausmas 
apima minėtus segmentus, o įžengimas į šventovės erdvę suvokiamas kaip 
grįžimas namo, arba į vienintelę tikrosios laisvės erdvę visomis minėtomis 
prasmėmis26. Be to, šventovės įkūnija viduramžių valstybės tąsą, grįstą vil-
timi atgauti laisvę ir išeiti iš geto. 

Trečia, Bažnyčios patirtis pokario laikotarpiu visiškai atkartoja ir su-
tampa su paprastų civilių kolektyvinėmis patirtimis27. Masinis šventovių 
naikinimas ir šventikų puldinėjimai Bažnyčiai suteikė ypatingą įteisinimą 
ir socialinį kapitalą Kosovo serbų kolektyvinei atminčiai koordinuoti ir 
kreipti. Juolab kad, atlikdama savo prigimtines funkcijas ir sykiu patirda-
ma pokario netektis, kančias ir traumas, Bažnyčia įgijo itin žymią vietą 
Kosovo serbų pokario gyvenime.

Net ir mažiausias praeities paminklas dominuojančiame istorinės at-
minties modelyje suvokiamas kaip svarbus serbų istorinio buvimo šioje 
teritorijoje ženklas, o ypač turintis meninę vertę. Ta pačia logika vadovau-
jasi ir priešinga konflikto pusė: padidėjus politinei įtampai serbų bažnyčios 
Kosove imamos puldinėti. Per visą pokario laikotarpį įžvelgiama tiesioginė 
koreliacija tarp augančios įtampos tarpsnių Belgrado ir Prištinos santy-
kiuose ir serbų sakralinių objektų puldinėjimų bangų Kosove. Viduramžių 
bažnytinio meno kūrinių griovimai ir deginimai pastaruoju pokariu dargi 
sustiprina šventumu grįstą autoritetą ir teisėtumą vietos gyventojų akyse. 
Pagal vyraujantį naratyvą nuostabios bažnyčios (Gračanica, Dečanai ir jų 
freskos – reikšmingiausia Serbijos paveikslų galerija, Pečo patriarchatas, 
Prizreno Lievišo Dievo Motinos bažnyčia) susidūrė su kosminės vienatvės 

26 Mintis plėtojama Predrago Radoničiaus dokumentiniame filme Crkve i manastiri na 
Kosovu i Metohiji 1999–2014.

27 Šiame kontekste paminėtinos Bažnyčios iniciatyvos kanonizuoti vienuolį Charitoną Lu-
kičių, KIA pagrobtą Prizrene 1999 m. birželio 16 d. ir vėliau nukirsdintą, bei trimetę 
Milicą Rakič, NATO bombos nužudytą Batainicoje 1999 m.
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perspektyva, iš Kosovo išvarius jas pastačiusią tautą28. Vertingiausi vidu-
ramžių serbų portretai – freskos – žuvo kartu su 1999 m. (iškart karui pasi-
baigus) susprogdinta XIV a. Dievo Motinos Odigitrijos bažnyčia Mušutiš-
tės kaime Suva Rekos rajone. Neatsiejama Kosovo serbų istorinės atminties 
dimensija tai skausminga patirtis vaikščioti po viduramžių meistrų šedev-
rų griuvėsius suvokiant, kad po kojomis yra genialus darbas, kuriuo galėtų 
grožėtis visas pasaulis29.

Dera pažymėti, kad Bažnyčia sugebėjo sunkią ir varžančią anklavo re-
alybę interpretuoti pasitelkdama klasikines krikščionybės prasmes30. Ko-
sovo anklavo prigimtis lyginama su krikščionio vieta pasaulyje pabrėžiant, 
kad asmuo yra atskirtas nuo jo tikrosios tėvynės, o supanti aplinka jam 
svetima ir laikina. Raginama pasinaudoti kultūrologine ir sociologine gy-
venimo anklave patirtimi bręstant ir suvokiant esmines vertybes ir vietą 
pasaulyje.

Vienas ryškiausių simbolinės istorijos sampratos pavyzdžių – padavi-
mas, siejamas su Pečo patriarchato šilkmedžio istorija, neatskiriamas vie-
nuolyno bendruomenės tradicinio diskurso motyvas. Šį seniausią Serbijoje 
ir vieną seniausių Europoje medį 1269 m. rudenį ar 1270 m. pavasarį (lai-

28 R a k o č e v i ć, Ž. Umetnost života. Razgovori na Kosovu i Metohiji s početka 21. veka,  
Priština–Čaglavica: Srpsko Slovo, 2014, p. 35.

29 Šiame kontekste paminėtinas Belgrado ir Prištinos konfliktas dėl istorinio paveldo po-
kario Kosove. Archeologinio paveldo svarbą Kosovo vadovybei parodo dėmesys Kosovo 
archeologiniam vadovui, išleistam Kosovo kultūros ministerijos (B e r i s h a, M. Guidë 
arkeologjike e Kosovës, Prishtinë: Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Instituti 
Arkeologjik i Kosovës, 2012). Šiai knygai pratarmę parašė Kosovo kultūros ministras. 
Pastebėtina, kad 109 puslapių knygoje neminima viduramžių Serbija, žymios vidu-
ramžių serbų archeologinės vietovės (pvz., didžiausias viduramžių Serbijos Novo Brdo 
miestas) ir ankstesnės valstybės (Jugoslavijos ar Serbijos) atlikti archeologiniai tyrimai. 
Vietoje to aptariami nepalyginti kuklesni ankstyvosios Bizantijos laikų vietovių tyrimai 
ir visi nuo 2000 m. atlikti tyrimai. Kosovo konflikte archeologija pasirodė esanti itin 
pažeidžiama sritis galimam istorijos falsifikavimui. Iš serbų archeologų pasigirsta prie-
kaištų, kad serbai yra vienintelė tauta pasaulyje, iš kurios atimta teisė į istorinį paveldą, 
ir jį siūloma traktuoti kaip pamatinį nacionalinį resursą. Serbų pėdsakų išsaugojimo 
serbų žemėse prioritetas ypač pabrėžiamas diskurse istorinio paveldo tema.

30 Cituojama pagal Draganaco vienuolyno vyriausiojo Ilariono kalbą Baimės įtaka gyve-
nimui anklave, pasakytą 2014 m. gruodžio 4 d. apvalaus stalo Gračanicos kultūros rū-
muose metu.
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kotarpis nustatytas pagal vienuolyno istorines kronikas) penkiolika metrų 
nuo tuomet ką tik baigtos statyti seniausios Pečo patriarchato bažnyčios 
atstumu pasodino Serbijos bažnyčios įkūrėjo šventojo Savos sūnėnas arki-
vyskupas Sava II, atsinešęs sodinuką iš Sirijos Šamo krašto, pro kurį kelia-
vo grįždamas iš Jeruzalės31. Pagal vienuolyno plėtojamą padavimą medžio 
istorija stebuklingai atspindi istorinį serbų tautos likimą. Po šiuo šilkme-
džiu 1690 m. įvyko Arsenijaus Čarnojevičiaus sušauktas serbų susirinki-
mas, kuriame nuspręsta, kad serbų tauta kraustysis iš Kosovo į šiaurę nuo 
Savos ir Dunojaus upių (didysis išėjimas). 1957 m. audros metu kamienas 
skilo į dvi dalis, nugulė ant žemės, o iš kamieno ir šakų išdygo keli jauni 
stiprūs ūgliai. 223 metais senesnis už Amerikos atradimą ir 120 metais 
senesnis už Kosovo mūšį medis tebeauga, gausiai dera uogos. Pagal pada-
vimą, kamienas gulė ant žemės simbolizuodamas serbų tautos nuosmukį, 
o nauji daigai interpretuojami kaip pranašystė, kad tauta atsigaus. Tokia 
daugybės negandų ir svetimų okupacijų šimtmečius menančio medžio is-
torija tradiciškai interpretuojama kaip ženklas, kad serbų tauta vėl naujai 
išdygs Metochijoje.

Po karo Bažnyčia ypač aktyviai kvietė serbus nepalikti Kosovo, vys-
kupas Artemijus net palygino savo namus parduodančiuosius ir išvyks-
tančius iš Kosovo su Vuko Brankovičiaus (Kosovo mūšio metu išdavusio 
serbus) palikuonimis32. Kosovo išsaugojimas Serbijos sudėtyje ir priešini-
masis albanų separatizmui yra kitas žymus vyraujančio naratyvo tikslas. Iš 
oficialaus pareiškimo matyti, kad Bažnyčia stipriai pasipriešino Belgrado 
ir Prištinos susitarimui, nors ir pažymėdama, kad Kosovo žemė taip pat 
priklauso ir albanams, amžiais taikiai sugyvenantiems joje su serbais33.

Cikliškas istorijos vaizdavimas persmelkia tradicinį ir pagrindiniu išlie-
kantį Bažnyčios naratyvą apie Kosovą (darniai įsirašydamas ir į tradicinį 
Bažnyčios liturginių metų ciklą): Kosovo tikrovė yra pastovus Didysis Penk-
tadienis (Veliki Petak) ir nesibaigianti Kryžiaus Diena (Krstovdan), tebesi-

31 Šam-dud čuva Pećku patrijaršiju 750 godina, Politika, 2010 m. rugsėjo 29 d.
32 R a d o s a v l j e v i ć, A., min. veik., p. 18–20.
33 SPC: Sporazumom Srbija predaje svoju vekovnu teritoriju, Politika, 2013 m. balandžio 

22 d.
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tęsiantis nuo Velykų iki Velykų, amžiais nuo Kosovo iki Kosovo34. Paralelės 
su ankstesnėmis konflikto fazėmis yra dažnos iš esmės dėl to, kad skirtin-
gais istorijos laikotarpiais tie patys sakraliniai objektai buvo pakartotinai 
puolami jėgų, suvokiamų kaip turinčių istorinį tęstinumą. Ryškus pavyz-
dys – Devičo vienuolynas, įsikūręs Drenicos girioje. Šį vienuolyną apiplėšė 
austrų–vengrų daliniai 1915 m., albanų balistai 1941 m., KIA 1999 m. birže-
lio pabaigoje (įsikišus prancūzų pajėgoms vienuolyną pavyko išgelbėti), pa-
galiau 2004 m. kovą vienuolynas vėl buvo sudegintas. Istorinio tęstinumo 
suvokimą simbolizuoja didelis raižytas kryžius Devičo vienuolyno bažny-
čioje: jame lygiagrečiai išraižytos dvi atmintinos skaudžios datos: 1941 m. 
ir 2004 m. Panašaus tęstinumo galime rasti Prizreno šventovių istorijoje, 
ypač – Šv. Arkangelų vienuolyno. Turkų osmanų sugriautas 1615 m. vie-
nuolynas atgijo tik 1998 m., bet netrukus vėl buvo sugriautas 1999 m., ir 
vėl – 2004 m. kovą, stebint vokiečių KFOR pajėgoms.

2013 m. kovo 17 d. mišių metu Kosovo Polės bažnyčioje paminėti nu-
kentėjusieji nuo Kosovo iki Kosovo visame Kosove iki šiandienos (serb. od 
Kosova do Kosova po Kosovu i do današnjeg dana). Kitaip tariant, atme-
nami kankiniai, nukentėję nuo Pirmosios (1389 m.) iki Antrosios (1999 m. 
karas ir XXI a. pokaris) Kosovo katastrofų visoje Kosovo teritorijoje, kurių 
kančios tebesitęsia ir dabar. Kasdienės patirtys, atspindinčios istorinį tęsti-
numą, verčiamos atminimo praktikomis. Šiame nacionalinės kolektyvinės 
atminties modelyje akivaizdžios tiesioginės sąsajos su ankstesniais istori-
niais laikotarpiais.

Serbijos Respublikos Kosovo ir Metochijos reikalų kanceliarijos iniciatyva 
atmintinų istorinių datų sąrašą Serbijos mokyklose papildė 2004 m. kovo 
17-oji. Nuo 2015 m. kiekvieną kovo 17-ąją pirmoji pamoka visose Serbijos 
mokyklose prasideda 2004 m. kovo tragiškų įvykių atminimo renginiais. Ta 
proga skaitomos paskaitos, rodomi dokumentiniai filmai apie serbų išvary-
mą iš Kosovo ir jų istorinio buvimo pėdsakų naikinimą, rengiami pokalbiai 
su vaikais Kosovo tema, siekiant ugdyti atminimą ir skatinti jų ryšius su 
Kosove ir Metochijoje gyvenančiais bendraamžiais. Iniciatorių teigimu, or-

34 J e v t i ć, A. Stradanja Srba na Kosovu i Metohiji od 1941. do 1990. godine, Priština: 
Jedinstvo, 1990, <http://www.rastko.rs/kosovo/istorija/stradanje_srba/atanasije_1deo_c.
html>; R a d o v i ć, A. Ljetopis novog Kosovskog raspeća. Cetinje, Svetigora, 2012. 
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ganizuojant tokius renginius ir vaikų išvykas į Kosovą plėtojama europinė 
atminimo kultūra, o ceremonialo pagrindinis naratyvas brėžia istorines pa-
raleles ir akcentuoja teritorinį tęstinumą: tik atminimas ir solidarumas pa-
dės kažkuriam jų vieną dieną Aukštutinių Dečanų (vienuolyne) uždegti lais-
vės žvakes, carienės Milicos testamentu paliktas saugoti čia. Be to, įsteigiant 
valstybinį kovo įvykių atminimo ceremonialą pabrėžiamos išskirtinės serbų 
tautos kančios ir tragedija, o Kosovo vaikai vadinami anksti subrendusiais 
dėl patirtų kančių35. Kovo 17-osios pripažinimas atmintina data kritikuotas 
alternatyvaus naratyvo atstovų, teigiančių, kad minint 2004 m. kovo smurto 
įvykius mokyklose skatinama vaikų nepakanta albanams.

Vyraujančio naratyvo brėžiamą laiko rato kančios dimensiją papildo 
geografinis matmuo. Ryškiausias pavyzdys – birželio pradžioje rengiamos 
išvykos į Antrojo pasaulinio karo koncentracijos stovyklų memorialinius 
kompleksus Kroatijoje, kurių metu artėjančios Vidovdano iškilmės anon-
suojamos kaip pradėtą kančios ratą uždarantis etapas: nuo Jasenovaco ir 
Jadovno iki Kosovo ir Metochijos, t. y. nuo šiaurinių iki pietinių tautos 
gyvenamojo arealo pakraščių.

2.2. Tradiciniai minėjimai ir šventės: 
pokario potekstės

Šiame skyriuje analizuojami minėjimai ir šventės, kurių pirmykštės pras-
mės nesusijusios su karo ir pokario įvykiais. Karo ir pokario kontekstas ir 
kolektyvinės patirtys suteikė visiems Kosovo serbų minėjimams ir šven-
tėms svarbią papildomą prasmę, darančią stiprią įtaką istorinės ir nacio-
nalinės kolektyvinės atminties modeliams. Dėl specifinių sąlygų bendrieji 
minėjimai įgavo ryškių pokario kankinystės bruožų36.

Iš Kosovo išsikėlę serbai dažniausiai grįžta į savo paliktas vietoves per 
Zadušnice (liet. Vėlines). Jos paprastai minimos pirmąjį lapkričio šeštadienį 

35 Školski čas posvećen martovskom pogromu, Radio Televizija Srbije, 2015 m. kovo 17 d.
36 Aukos tapatybė kaip pirminis diskursinis motyvas Kosove plačiai pristatytas studijoje: 

Z d r a v k o v i ć, H. Politika žrtve na Kosovu: identitet žrtve kao primarni diskurzivni 
cilj Srba i Albanaca u upornom sukobu na Kosovu, Beograd: Čigoja štampa, 2005. Koso-
ve paplitusi kurapka vyraujančiame naratyve panašiai praminta serbų paukščiu: niekam 
nekenkia, o visų žudoma.
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ir kovą, prieš Velykų pasninką. Zadušnice – vienintelės dienos, kai lankomos 
apleistos Kosovo serbų kapinės. Tam paprastai prireikia karinės ar polici-
jos palydos. Dėl neslūgstančių grėsmių saugumui ar valstybės institucijoms 
nesugebant suteikti transporto Zadušnice išvykos neretai žlunga37. Šio tyri-
mo atlikimo laikotarpiu minėtą praktiką vis dar sąlygojo 2001 m. vasario 
16-osios atmintis: tą dieną netoli Podujevo buvo susprogdintas autobusas, ga-
benęs žmones iš Nišo į Gračanicą per Vėlines aplankyti kapinių. Mušitištėje 
netoli Suva Rekos 2010 m. lapkričio 1 d. grupei serbų lankantis kapinėse per 
Vėlines iš aplinkinių krūmų pasigirdo serija kulkosvaidžio šūvių.38

2010 m. birželį–liepą ESBO misija Kosove suskaičiavo esant 392 stačiati-
kių kapines39. Nuniokotų ir apleistų kapinių skaičius parodo serbų pabėgi-
mo iš Kosovo mastą. Ataskaitoje minimos 229 kapinės, kurių būklė bloga 
arba labai bloga (58 %), 46 – labai geros būklės (12 %), 83 – geros būklės 
(21 %) ir 24 – patenkinamos būklės (9 %). Artimųjų grupės, aplankančios 
kapines, dažnai nesugeba pakelti ar atstatyti sunkių nuverstų antkapių, ne-
kalbant apie galimybes sutvarkyti kapus. Kiekvieną kartą naujas kapinių 
aplankymas suvokiamas kaip skausmingesnis už ankstesnįjį vandalams 
vis labiau nuniokojant tai, ką anksčiau sugriovė. Krikščionių simboliai yra 
itin aršių puldinėjimų objektai.

Kapinės Kosove niokojamos be paliovos nuo 1999 m. vidurio. Trys stip-
riausios griovimo bangos nusirito 1999 m. karui pasibaigus ir 2004 m. kovą. 
O 2013 m. sausį visame Kosove kapinės nukentėjo nuo naujos smurto ban-
gos, primenančios 2004 m. kovo įvykius. 2013 m. sausio įvykiai ypač puikiai 
išryškina įprastų minėjimų priklausomybę nuo bendro politinio konteksto: 
kapinių griovimas Kosove pasirodo esantis tapatybės politikos išraiška40.

37 T o d i ć-V u l i ć e v i ć, R. Groblje kao oblik kulturne baštine Srba na Kosovu i Metohiji 
i potreba očuvanja etničkog identiteta i religijske pripadnosti. In: Š u v a k o v i ć, U., 
B u j a s, A., Š a u l a, V., D u n đ e r i n, A. Kulturno nasleđe Kosova i Metohije, t. 2, 
Beograd: Kancelarija za Kosovo i Metohiju, 2013, p. 93.

38 Pucnji na zadušnice, Politika, 2010 m. lapkričio 7 d.
39 Organization for Security and Cooperation in Europe. Održavanje pravoslavnih grobal-

ja na Kosovu, September 2011, <http://www.osce.org/sr/Kosovo/84403>
40 Grįžusių serbų gyvenamosiose vietovėse platinami lapeliai albanų kalba, raginantys ser-

bus palikti Kosovą, grįsti tiesmuka serbų kolektyvinės kaltės logika: Nes jūs visi esate 
nusikaltėliai, tiesiogiai ar netiesiogiai (alb. Prandaj, të gjithë jeni kriminel, direkt ose 
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2013 m. kovą ties įėjimu į didžiausias krikščionių kapines Pečo mieste 
Kosove aptikta šiukšlių krūva. Tuo pačiu metu ties įėjimu į Kosovo Polės 
kapines rasta gausybė atliekų, o Gnilanės kapinėse nebuvo likę nenunio-
kotų antkapių. Istoko kapinėse (šioje vietovėje gyvena vos kelios serbų šei-
mos) padėtis buvo panaši: daugiau nei 100 antkapių apgadinta ar nugriauta. 
Samodrežoje tebestovi bažnyčia, rekonstruota vietoje, kur pagal padavimą 
princo Lazaro kariuomenė priėmė šventąją Komuniją prieš Kosovo mūšį 
1389 m. Tiriamuoju laikotarpiu bažnyčia neturėjo stogo, o viduje buvo 
šiukšlių. Dėl grėsmių saugumui grupių apsilankymai šioje bažnyčioje ne-
galėjo trukti ilgiau nei pusvalandį. Pietų Mitrovicos serbų kapinėse apie 
90 % antkapių nugriauta, o nuo 1999 m. jose nebelaidojama. Pažymėtina, 
kad neatsiejamas Šiaurės Mitrovicos serbų atminimo diskurso motyvas 
yra pabrėžtina pagarba, rodoma Šiaurės Mitrovicoje esančioms musulmo-
nų kapinėms ir pastangos joms išsaugoti nepaliestoms.

Dauguma Kosovo vietos savivaldos institucijų nėra numačiusios speci-
alių biudžeto lėšų stačiatikių kapinėms tvarkyti. Tvarkos palaikymo dar-
bai, jei tokių būna, paprastai yra ad hoc pobūdžio ir atliekami nedaugelyje 
kapinių. Kapinės, kurioms nesuteiktas memorialinių vietų statusas, nėra 
apsaugotos nuo tolimesnio niokojimo. Aktyviausia serbų nevyriausybinė 
organizacija, reikalaujanti kapinių apsaugos, alegoriškai vaizduoja nacio-
nalinę kolektyvinę atmintį, lygindama visos tautos likimą su konkretaus 
asmens likimu: visa Kosovo serbų tauta šiandien patiria Planinkos iš Priš-
tinos likimą, serbės kadaise ištekėjusios už albano, o šiandien palaidotos be 
atpažinimo ženklų, tarsi niekad negyveno.41

Pokario realybių kontekste serbų tradicinės religinės šventės taip pat 
įgijo papildomą potekstę. Kosovo Mitrovicoje, etniškai padalintame mieste, 
serbų Šventojo Savos bažnyčia liko albaniškojoje miesto dalyje. Bažnyčia 
padegta 2004 m. kovą, o serbų gyventojų aplinkui nebeliko. Serbiškojoje 

indirekt). KFOR zabrinut, Srbi uznemireni, Radio Televizija Srbije, 2012 m. kovo 15 d., 
<http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1102974/Kfor+zabrinut+zbog+pretnji
+Srbima.html>

41 T o d i ć - V u l i ć e v i ć, R., ten pat, p. 94.
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miesto dalyje vieta naujai bažnyčiai buvo kruopščiai parinkta42: švento-
vė iškilo ant kalvos, matoma iš abiejų upės pusių ir dominuojanti miesto 
panoramoje. Naujoji bažnyčia ant kalvos suvokiama kaip serbų išlikimo 
Kosove simbolis, o atviros tapatybės manifestacijos serbų dominuojamame 
Šiaurės Kosove ryškiai kontrastuoja su beviltiškai prarastomis galimybė-
mis rengti viešus minėjimus į pietus nuo Ibro upės. Sąsaja tarp šių dviejų 
modelių akivaizdi: pirmasis kompensuoja antrąjį. 

Pietų Mitrovicoje likusioje bažnyčioje šio tyrimo metu buvo rengiami 
tik svarbiausi minėjimai. Kalėdų, Velykų ir Šventojo Savos dieną nedidelė 
miesto gyventojų grupė, daugiausia pabėgusiųjų iš pietų, pereidavo tiltą, 
lydima Kosovo policijos. 2013 m. Kalėdų mišios Pietų Mitrovicoje buvo 
trumpos, saugumo sumetimais Kosovo policijai griežtai apribojus jų tru-
kmę. Tarp kitų pokario minėjimų aplinkos savitumų, veikiančių renginių 
tėkmę, pažymėtini elektros tiekimo sutrikimai, nutinkantys per Kūčių 
(Badnji dan) mišias.

Kūčių vakaras Kosovo serbams suteikė papildomą prasmę dėl tą dieną 
nuolat nutinkančių incidentų Džiakovicoje. Šiame pasienio mieste prieš 
karą gyveno per 3000 serbų, o tiriamuoju laikotarpiu serbų spaudoje ir 
viešajame diskurse Džiakovica praminta uždraustu miestu serbų apsilan-
kymams dėl nuolat rengiamų vietos albanų gyventojų protestų, kuriuo-
se dalyvauja miesto vadovybė. Dėl priešiško gyventojų ir vietos politinio 
elito nusiteikimo apie 200 šeimų neįstengia grįžti į Džiakovicą. Miesto 
Šv. Trejybės bažnyčia 1999 m. liepos 24–25 d. buvo nuniokota sprogimų, o 
2004 m. kovo mėn. sulyginta su žeme. Po 1999-ųjų mieste likę serbai gy-
veno Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios patalpose, saugomi 
italų KFOR pajėgų, o 2004 m. kovo neramumų metu išvyko iš miesto, nes 
bažnyčia buvo sunaikinta. Šventovė atstatyta 2011 m. ir paversta moterų 
vienuolynu. Nuo tol čia gyvenančios keturios vyresnio amžiaus moterys, 
tapusios vienuolėmis, sudaro visą Džiakovicos serbų populiaciją. Jau pu-
santro dešimtmečio jos nepalieka bažnyčios kiemelio saugumo sumetimais, 

42 Bendrą vietos kolektyvinės tapatybės simbolizmą papildo tarp Mitrovicos gyventojų pa-
plitęs tikėjimas, kad šv. Dimitrijaus garbei pastatyta bažnyčia stovėjo šioje vietoje anks-
tesniais laikais. Mitrovicos pavadinimas suteiktas miesto šventojo globėjo– šv. Dimitri-
jaus iš Salonikų, senovės karo vado, nukentėjusio už krikščionybės plėtimą – garbei.
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Vidovdano istorinio mūšio (1389 m.) minėjimas Kosovo lauke
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Paroda – paminklas Gračanicos kultūros rūmų kieme, skirtas pokariu be žinios dingusiems 
žmonėms atminti
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Pečo mieste 1998 m. gruodį nužudytų vaikų atminties pagerbimo forma, neturint 
galimybių surengti minėjimo Pečo miesto viešojoje erdvėje. Skelbimas apie laidotuves, 
pritvirtintas prie svarbiausios serbų bažnyčios – Pečo patriarchato – vartų 1998 m. gruodį, 
tebesantis ir 2015 m.
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1998–2000 m. dingusių ir pagrobtų Orachovaco krašto serbų paminklas 
Velika Hočos kaime
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Šv. Arkangelų vienuolynas Prizrene, griautas valdant osmanams ir XXI a. pokariu
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Šv. Arkangelų vienuolynas Prizrene, griautas valdant osmanams ir XXI a. pokariu
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Policijos saugoma Dievo Motinos Gimimo bažnyčia Obiličiaus mieste
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KFOR pajėgų saugomas Dečanų vienuolynas
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Atminimo apeigos Šv. Bazilijaus bažnyčios vietoje Liubovo kaime
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Atminimo apeigos viduramžių Chvosno Dievo Motinos vienuolyne 
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Odigitrijos bažnyčios (1315 m.) griuvėsiai Mušutištės kaime
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Palikti serbų namai Mušutištės kaime

Medinis kryžius Devičo 
vienuolyno bažnyčioje, 
brėžiantis istorinę paralelę 
tarp 1941 m. balandžio ir 
2004 m. kovo įvykių
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Serbų kapinės Aukštutinio Orachovaco bažnytkiemyje, įkurtos pokario laikotarpiu vietoj 
albanų miesto pusėje likusių kapinių
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750‑metis Pečo patriarchato šilkmedis, anot Kosovo serbų pagrindinio naratyvo, 
simbolizuojantis tautos likimą
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Pagrindinis Kosovo Mitrovicos tiltas, skiriantis šiaurinę (serbų) 
ir pietinę (albanų) miesto dalis
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Epinio Kosovo mūšio didvyrio Milošo Obiličiaus paminklas Gračanicos anklavo centre, 
pastatytas 2014 m.
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negalėdamos aplankyti netoliese esančių gimtųjų namų, o ryšius su išo-
rės pasauliu palaiko per Dečanų vienuolyno vienuolius, aprūpinančius jas 
maistu ir reikalingais daiktais. Sienos apjuostą bažnyčią saugo policijos 
postas. Gydytis vienuolės vyksta į serbų anklavus Gračanicą ar Šiaurės Mi-
trovicą, nepasitikėdamos vietos albanų gydytojais43. Džiakovicos bažnyčią 
reguliariai lanko iš Džiakovicos išsikėlę serbai. 2013 m. gruodžio 20 d. stip-
rios Kosovo policijos ir KFOR pajėgos atrėmė bandymą pulti vienuolyną. 
Atliekant šį tyrimą teko stebėti, kaip 2014 m. sausio 6 d. Kūčių išvakarėse 
perkeltųjų serbų, anksčiau gyvenusių Džiakovicoje, autobusai šiame mieste 
buvo suniokoti daužant akmenimis masinio protesto metu, o prieigos prie 
bažnyčios buvo užblokuotos barikadų. Miniai puolant autobusus aidėjo 
bažnyčios varpai. 2015 m., trečius metus iš eilės, Kūčių išvakarėse situacija 
pasikartojo: autobusas vėl apmėtytas akmenimis, įžengti į bažnyčios kiemą 
grupė nesugebėjo, todėl iš Džiakovicos, lydima policijos, turėjo pasitraukti 
į Dečanų vienuolyną.

Karo atmintis užima centrinę vietą tradiciniuose minėjimuose. Pietų 
Mitrovicos atžvilgiu dvasininkijos diskurse pabrėžiama pareiga atminti ir 
lankyti tai, ką mūsų senoliai ir pirmtakai statė ne sau, o ateities kartoms; 
Neturime teisės pamiršti to, kas priklauso mums, nes kitaip Dievo dešinioji 
ranka pamirš mus44.

Kupini simbolikos, individualaus ir grupinio tapatinimosi su religine 
ir tautine tradicija religiniai minėjimai pasirodo esantys kertinis vieti-
nės serbų bendruomenės ir jos atminties konsolidacijos, homogenizacijos, 
socialinės ir kultūrinės integracijos veiksnys45. Miestų šventųjų globėjų 
(šv. Dimitrijaus Mitrovicoje, šv. Jurgio Zvečane, šv. Bazilijaus Leposavi-
čiuje, garbinamų kaip visos serbų bendruomenės globėjai) šventės padeda 
telkti gyventojus į kolektyvą. Anot Mitrovicos minėjimus tyrusio Alek-
sandro Pavlovičiaus, masinis šių renginių lankymas tebesitęsiančių etninės 

43 Hrabre žene Đakovice. Radio Televizija Srbije, 2011 m. vasario 4 d., <http://www.rts.rs/
page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/837134/Hrabre+%C5%BEene+%C4%90akovice.
html>

44 P a v l o v i ć, A. Proslava Božića u Severnoj Kosovskoj Mitrovici u organizaciji Srpske 
Pravoslavne Crkve. In: Š u v a k o v i ć, U. et. al. Kulturno nasleđe Kosova i Metohije, 
t. 2, Beograd: Kancelarija za Kosovo i Metohiju, 2013, p. 116.

45 Ten pat, p. 123.
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įtampos, netikrumo ir baimių dėl ateities padalintame mieste, esančiame 
prie pat fronto linijos46, liudija stiprų kolektyvo jausmą. Mitrovicos mies-
to kraštovaizdis, viešieji užrašai palaiko fronto linijos atmosferą47. Visus 
religinius ir atminimo renginius masiškai lanko serbų jaunimas; tarp pas-
tarųjų vyrauja nuomonė, kad šių renginių negalima praleisti, jų metu susi-
tinkama ir bendraujama.

Palyginamų motyvų aptinkame bažnytinių minėjimų diskurse viso-
je Kosovo teritorijoje. Į atmintį apeliuojantys raginimai sieja tradicines 
bažnytines šventes su istorine Kosovo kančia, naujai suaktualinta dabar-
ties aplinkybėmis. Ryškus pavyzdys – daina Boj na Kosovu (liet. Kosovo 
mūšis)48, 2010 m. sausio pradžioje skambėjusi per Kūčių mišias, aukojamas 

46 Nuo 2011 m. prieiga iš Pietų (albanų) į Šiaurės (serbų) Mitrovicą buvo užblokuota 
aukštos betono barikados. Vykstant Belgrado ir Prištinos deryboms Briuselyje 2014 m. 
birželį barikada buvo pašalinta, ant pagrindinio tilto įrengtas Taikos parkas, pradėta 
statyti Caro Lazaro aikštę ir rengti pėsčiųjų zoną centrinėje Karaliaus Petro I gatvė-
je. Numatyta skirti tiltą tik pėstiesiems ir užkirsti kelią automobilių iš albanų miesto 
pusės judėjimui, ant tilto pasodinta medelių. Birželio 23 d. albanų pusėje surengtas 
Pietų Mitrovicos miesto valdžios koordinuojamas 400 žmonių protestas formaliu pa-
vadinimu Arba mes, arba jūs prieš parko statybą, pasibaigęs riaušėmis ir protestuotojų 
susirėmimais su policija ir tarptautinėmis pajėgomis, kurių metu keli asmenys sužaloti. 
Susirėmimų metu skanduoti šūkiai KIA ir Adem Jašari (KIA įkūrėjo vardas). Tuo metu 
šiaurinėje upės pusėje susirinkusiems keliems šimtams serbų meras Goranas Rakičius 
skelbė taikos rankos ištiesimo retoriką aiškindamas Taikos parko sumanymą kaip ban-
dymą paversti fronto liniją vieta, kur ateityje kartu žais serbų ir albanų vaikai. Taikos 
parkas egzistuoja pagal 2014 m. rugpjūtį pasiektą susitarimą, numatantį status quo iš-
saugojimą ant tilto ir aplink jį. Parkas gali būti pašalintas tik Šiaurės ir Pietų miesto 
dalių merams susitarus dėl nekintamo sprendimo Mitrovicos tiltui.

47 Ibro upės kaip serbų Rubikono vaizdavimą aptinkame dideliame grafityje – Kosovo Mi-
trovica: nes iš čia negalima trauktis (serb. Kosovska Mitrovica: jer odavde nema nazad), 
pamėgtame žiniasklaidos reportažuose, taip pat Mitrovicoje parduodamuose suveny-
ruose kaip miestą reprezentuojantis šūkis. Panašaus simbolizmo persmelkti masiniai 
žmonių susibūrimai barikadose Šiaurės Kosove 2011–2012 m.

48 Sąsają tarp senovės sunkmečių ir nūdienos rodo dainos pabaigos žodžiai: Iš mūšio nie-
kas negrįžo. Motinos nenorėjo sielvartauti ir augina jaunus sakalus. Dar ir šiandien ser-
bai daro taip pat (serb. Iz boja se niko ne povrati. Ne htedoše majke naricati, već podižu 
sokoliće mlade. Još i danas Srbi tako rade). Sąsajų tarp laikotarpių gausu ir bažnyčių 
pamoksluose, perfrazuojant poetą Petrą Petrovičių Njegošą – ir ant kapų išaugs gėlės 
kažkurioms jaunoms kartoms. Tai užuomina į viltį, jog krašte gims vaikų, nepaisant 
visų sunkmenų.
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vyskupo Artemijaus Gračanicoje, svarbiu metu – išnešant kalėdinį medį 
(serb. badnjak) iš bažnyčios į lauką prieš tradiciškai jį padegant.

Pokario Kosove tradicinės tautinės šventės yra švenčiamos ypač masiškai. 
Tokios tradicijos interpretuojamos kaip būdas krašto serbų bendruomenei 
išsaugoti savo tapatybę ir išsilaikyti Kosove. Be to, dalyvių teigimu, šventės 
metu laikinai pamirštamos patiriamos kasdienio gyvenimo negandos.

Tokios šventės pavyzdys – Užgavėnės (serb. Poklade), ypač vaizdingai 
švenčiamos Štrpcės regione. Istoriškai tą dieną vaidinamos istorinio di-
dvyrio Marko Kraljevičiaus vestuvės, į kurias sukviečiamas visas kaimas. 
Šventės rengėjai aplanko ir aplinkinius kaimus, o vaidinimai vyksta vi-
same regione ir masiškai lankomi jaunimo net ir esant blogam orui. Is-
toriniai didvyriai kunigaikštis Markas, Karadžiordžė, Milošas Obiličius 
pasitelkiami kaip simboliai – žmonės, prisidėję prie serbų išlikimo Kosove 
(Sirinička Župos regione) įvairiais istoriniais sunkmečiais. Šios tradicijos 
pokario Kosove ypač aktyviai puoselėjamos siekiant parodyti, kad serbų 
tauta tebegyvena Kosove. Švenčių tematika pabrėžia gimstamumo svarbą49 
ir kartų tąsą, o pati šventė suvokiama kaip protėvių paveldas. Per septin-
tąjį gyvenimo dešimtmetį perkopę gyventojai mena, kad jaunystėje taip 
pat aktyviai dalyvavo tokiose šventėse, kurių tikslas buvo padėti žmonėms 
išlikti krašte.

Karas radikaliai pakeitė Kosovo serbų bendruomenės gyvenimą, todėl 
praktiškai neįmanoma rasti šventės ar minėjimo, kur nebūtų gausu isto-
rinės atminties temų. Ryškus pavyzdys yra 2013 m. gruodį Prištinos uni-
versiteto Menų fakulteto (perkelto į Zvečaną) 40 metų jubiliejaus šventinė 
programa, kupina istorinės atminties motyvų. Kartu su visa serbiškąja uni-
versiteto struktūros dalimi Menų fakultetas karui pasibaigus buvo iškeltas 
iš Prištinos į Kosovo šiaurę dėl grėsmių saugumui, taigi 40-metį minėjo 
Zvečane. Iškilmingoje ceremonijoje keli meniniai pasirodymai buvo skirti 
istorinei atminčiai, o pats taikios meninės kūrybos fenomenas ir siekis iš-
gyventi Kosove diskurse priešpastatytas karą kurstančioms jėgoms. Temų 
pasirinkimas atspindėjo laiko tarpsnių tąsos idėją: istorinės vyskupo Ni-
kolajaus Velimirovičiaus 1916 m. Anglijoje pasakytos Vidovdano kalbos de-

49 Didžiausias gimstamumas Serbijoje oficialiais statistikos duomenimis yra Gračanicoje – 
Kosovo serbų anklave netoli Prištinos.
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klamavimas ir pokario pjesės, apraudančios krašto likimą XXI a. pradžioje 
išgyventos okupacijos metu, kuriose svetimų valstybių tarptautinių misijų 
kariai vaizduojami tarsi svetimkūniai, nepritapę prie gimtojo Kosovo kraš-
tovaizdžio. Tiek pirmoji, tiek antroji minėta tema yra dažnos Kosovo serbų 
meno kūriniuose ir renginiuose50.

2.3. Kosovo mūšio nacionalinė kolektyvinė atmintis

Vidovdano, arba Šventojo Vito dienos, minėjimas išsiskiria kaip masiškiau-
sia Kosovo serbų šventė. Minėjimas rengiamas istorinėje Kosovo mūšio 
(1389 m.) vietoje – Gazimestane netoli Prištinos, kur tyrimo metu nebebu-
vo likę serbų gyventojų.

Nuo XX a. pradžios Vidovdanas švenčiamas kaip šventųjų – didžiojo 
kankinio kunigaikščio Lazaro ir Kosovo kankinių – atminties diena. Vi-
dovdanas Serbijoje ne tik bažnytinė šventė, bet ir žymiausia istorinė data. 
Simbolinę Vidovdano reikšmę vyraujančiam naratyvui rodo ir ciklinė šios 
lemtingos datos interpretacija. Kosovo mūšis ir viduramžių Serbijos valsty-
bės žlugimas yra pagrindinis, bet ne vienintelis, svarbus įvykis, siejamas su 
šia data51. Tarp žymesnių paminėtini keli: 1914 m. birželio 28 d. Sarajeve nu-
žudžius erchercogą Pranciškų Ferdinandą neilgai trukus prasidėjo Pirmasis 
pasaulinis karas; 1919 m. pasirašyta Versalio taikos sutartis; 1921 m. priimta 
Serbų, Kroatų ir Slovėnų Karalystės konstitucija; 1989 m. paminėtos Kosovo 
mūšio 600-osios metinės Gazimestane, kurių metu Slobodanas Miloševi-
čius pasakė istorine laikomą ir Jugoslavijos žlugimą pranašaujančią kalbą; 
2001 m. Vidovdano dieną S. Miloševičius išduotas Hagos tribunolui.

50 Vyskupo Nikolajaus kalba dažnai skamba minėjimuose, o svetimų karių, disonuojančių su 
Kosovo aplinka, siužetą aptinkame vietos dailininko Cvetko Stanojevičiaus paveiksluose.

51 Pagal Julijaus kalendorių Kosovo mūšis įvyko 1389 m. birželio 15 d., tačiau jis tradiciš-
kai siejamas su birželio 28-ąja pagal Grigaliaus kalendorių. Paminėtini ir kiti svarbūs 
įvykiai, atsitikę per Vidovdaną. 1948 m. priėmus Informbiuro rezoliuciją Jugoslavijos 
komunistų partija pašalinta iš Kominformbiuro, o pati Jugoslavija pasišalino iš SSRS 
vadovaujamo bloko. 1990 m. pakeitus Kroatijos konstituciją serbai nustojo būti steigia-
moji tauta šioje respublikoje. 1992 m. prakirtus Brčko koridorių sujungtos dvi Bosnijos 
Serbų Respublikos dalys. 1995 m. Serbų Respublikos pajėgos sužlugdė Bosnijos ir Her-
cegovinos kariuomenės ir kroatų pajėgų pastangas nutraukti Sarajevo blokadą. 2006 m. 
Juodkalnija tapo 192-ąja Jungtinių Tautų nare.
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Kosovo mūšio diena pačiame Kosove kasmet minima birželio 28-ąją. 
Centriniai įvykiai – mišios, Serbijos patriarcho aukojamos Gračanicoje, ir 
Kosovo didvyrių atminties minėjimas Gazimestane, Kosovo lauke priešais 
memorialinį bokštą. Įvykio masiškumas ir svarba matyti iš lankytojų gau-
sos: pvz., 2012 m. birželio 28 d. Vidovdano iškilmes aplankė 10 000 žmo-
nių, daugiausia jaunimo, nors tai nebuvo jubiliejiniai metai.

Vidovdano maršas, šventės išvakarėse (birželio 15 d.) startuojantis pės-
čiųjų žygis nuo Belgrado iki Gazimestano, pasak organizatorių, yra ren-
giamas kritusiems Kosovo mūšyje didvyriams atminti ir šiandien gyve-
nantiems Kosove serbams palaikyti, nes tiek vieni, tiek kiti yra didvyriai, 
savo gyvenimus paaukoję Kosovui ginti52. Kunigaikštis Lazaras ir jo vyčiai 
šiame kontekste laikomi dorovės idealais. Maršą, suvokiamą kaip huma-
nitarinę piligrimystę, keletą kartų laimino Serbijos stačiatikių bažnyčia. Jo 
dalyviai pėsčiomis žygiuoja nuo Belgrado Šv. Savos bažnyčios iki Kosovo 
Mitrovicos, o iš ten autobusais pervežami į Gazimestaną (Kosovo lauką), 
kur Serbijos patriarchas laiko pamaldas Kosovo kankiniams atminti.

Siekiant apibrėžti Vidovdaną švenčiančių žmonių minėjimo objektą ir 
svarbiausią naratyvą kaip ir ankstesniuose skyriuose taikomas sudėtinės 
istorijos metodas, leidžiantis nustatyti vyraujančius motyvus pagal šias 
kategorijas: Kosovo (įsi)vaizdavimas ir reikšmė švenčiantiesiems; Koso-
vo serbų padėties interpretacija po 1999 m. karo iki šiandienos; minimos 
šventės apibūdinimas; pagrindiniai veikėjai ir jų santykiai; siūlomi veiks-
mai, vizijos ir pamokos ateičiai. Analizė paremta birželio 28 d. Vidovdano 
minėjimų stebėjimais nuo 2009 iki 2014 m. Tikslinė grupė – eiliniai daly-
viai, atvykę paminėti Vidovdano. Nors į šias iškilmes suvažiuoja gausios 
politinių partijų ir organizacijų delegacijos, Vidovdano minėjimas yra kur 
kas platesnis ir populiaresnis renginys, nes jį masiškai aplanko žmonės 
(daugiausia jaunimas) iš viso Kosovo ir už jo ribų. Naudota medžiaga: ste-
bėta retorika, vaizdai, šūkiai, demonstruojami simboliai ir dažniausiai pa-
sitaikantys meno kūriniai – poezija, muzika ir kinematografija.

Nustatyti vyraujantį naratyvą nėra sudėtinga, nes septynerių metų stebė-
jimai parodė išskirtinį Vidovdano interpretacijų homogeniškumo lygį ir kon-

52 Radio Svetigora, Vidovdanski marš, 2007, <http://www.svetigora.com/node/2198>
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sensusą visais minėtais klausimais. Žemiau išvardytos mininčiųjų Vidovda-
ną žmonių pripažįstamos Kosovo vertybės pripažintinos kaip monolitiškos 
ir monopoliškos vyraujančio naratyvo atžvilgiu. Pažymėtina, kad Kosovo 
kaip Serbijos tautos ir valstybingumo lopšio interpretacija pokariu ne tik ne-
pasikeitė, bet pastarųjų penkiolikos metų patirties suvokimai dargi sustipri-
no šią teritorinę tapatybę. Minėjimų retorikoje, viešai demonstruojamuose 
simboliuose ir dainose gausu Kosovo kaip istorinių didvyrių princo Lazaro, 
princo Milošo ir caro Dušano žemės minėjimų. Dažniausiai pasitaikantys 
Kosovo apibūdinimai – Serbijos širdis, šventoji žemė ir Serbijos Jeruzalė. Sa-
kralinį Kosovo suvokimą stiprina kančios dimensija ir Kosovo vaizdavimas 
kaip nukryžiuotos žemės, persunktos kankinių kraujo. Vidovdano minėjimai 
grindžiami logika, numanomai liudijančia nenutraukiamas sąsajas tarp tam 
tikros etnokultūriškai apibrėžtos grupės ir konkrečios teritorijos.

Pagrindinis Kosovo serbų padėties po 1999 m. apibūdinimas yra nauja-
sis vergovės ir svetimos okupacijos laikotarpis. Brėžiamos tiesioginės pa-
ralelės tarp osmanų okupacijos amžių ir naujausio tarptautinės adminis-
tracijos laikotarpio, kai buvo paskelbta Kosovo nepriklausomybė (2008 m.). 
Atgijęs istorinis terminas zulum, nusakantis osmanų represijas prieš vietos 
krikščionis, ir jo darinys zulumćar (liet. engėjas) gausiai taikomi kalbant 
apie nūdienos negandas.

Vidovdanas apibūdinamas kaip istorinės katastrofos diena, po kurios 
prasidėjo amžius trukusi Osmanų imperijos įvykdyta Serbijos okupacija. 
Šis įvykis dažniausiai interpretuojamas kaip karinis pralaimėjimas, paklo-
jęs kelią serbų tautos pergalei ne tik ilgalaikėje istorinėje perspektyvoje, bet 
ir metafizine apsisprendimo už dangiškąją vietoje žemiškosios karalystės 
prasme. Vidovdano minėjimų metu aukštai vertinamo filmo Kosovo mūšis 
scenarijaus autoriai istoriniam serbų pajėgų vadui kunigaikščiui Lazarui 
priskiria žodžius: Savo krauju aš brėžiu Serbijos sienas53. Žymiausios vy-

53 Režisieriaus Zdravko Šotros filmas Kosovo mūšis (1989 m.) yra sukurtas Liubomiro Si-
movičiaus to paties pavadinimo dramos motyvais. Pagal scenarijų, Kosovo mūšio metu 
didikui M. Obiličiui pavyksta patekti į turkų stovyklą ir kardu smogti osmanų sultonui. 
Garsūs M. Obiličiaus lūpomis filme skambantys žodžiai, prieš sultono liepimu nukirs-
dinant didvyrį – Serbija nėra ryžių sauja ir jos nesules jokia vėjo atnešta varna (serb. 
Srbija nije šaka pirinča da je pozoba svaka vrana koju donese vetar) – yra dar viena 
vyraujančio naratyvo sparnuotoji frazė.
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raujančio naratyvo vertybės yra individo ištikimybė kolektyvui ir pasiry-
žimas aukotis valstybės ir tautos labui.

Vidovdano datos pirmykštė reikšmė (1389 m. įvykęs mūšis) taip sulie-
jama su šiuolaikiniu kontekstu, o paskutinysis Kosovo praradimas, krašto 
valdymą perėmus tarptautinės bendruomenės remiamiems albanams, Vi-
dovdano minėjimų metu lyginamas su anksčiau istorijoje įvykusiu Kosovo 
praradimu osmanams nugalėjus serbus mūšio lauke. Šiuolaikiniai Vidov-
dano minėjimai atspindi dabarties įvykių Kosove interpretaciją, pagal kurią 
pastarieji yra naujausioji to paties šešių šimtmečių trukmės istorinio ciklo 
fazė: dabartinis serbų istorinis pralaimėjimas, kraštą užplūdus nepalyginti 
didesnei galybei, ir kolektyvinė kankinystė naujoje nelygioje dvikovoje.

Cikliškas istorijos suvokimas grindžiamas pasikartojančiais elemen-
tais, t. y. motyvais, veikiančiais kaip kognityvios schemos, pasitelkiamos 
tikrovei paaiškinti. 1999 m. Kosovo karas plačiąja prasme vyraujančiame 
naratyve interpretuojamas kaip Antrasis Kosovo mūšis; 2004 m. kovo ma-
sinė serbų išvarymo iš Kosovo kampanija įgijo Antrojo Vidovdano prasmę; 
jungtinės NATO ir KIA pajėgos suvokiamos kaip osmanų okupacinės ka-
riuomenės įpėdinės, o Kosovo nepriklausomybė masiškai interpretuojama 
kaip grįžimas į osmanų laikų vergovę, t. y. į istorinį laikotarpį, trukusį iki 
Serbijos išsivadavimo, kai serbų gyventojų kančios ir jų šventovių naiki-
nimas XXI a. suvokiami kaip kančių, patirtų osmanams valdant, tęsinys54. 
Siauresne prasme Antrojo Kosovo mūšio55 sąvoka vyraujančiame naratyve 

54 1999 m. pavasarį NATO surengtų oro antpuolių kampanijos metu didžiausias šalies dien-
raštis Politika publikavo XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Serbijos diplomatų liudijimų 
ciklą apie serbų patiriamas kančias Kosove, brėžiant akivaizdžias paraleles su šiandiena. 
Istorijai skirtose konferencijose galima išgirsti reguliariai cituojant 1878–1912 m. laikotar-
piu serbų patirtas represijas ir diplomatų žodžius apie būtinybę atkreipti Europos sostinių 
dėmesį į nepakeliamas Pietų Serbijos serbų kančias, pabrėžiant, kad cituojami dokumen-
tai tarsi byloja apie šiandienos prioritetus. Kankinystės tąsa vyraujančiame naratyve ma-
tyti iš Kosovo reikalų kanceliarijos programos 2014 m. spalio Belgrado knygų mugėje.

55 D r e c u n, M. Drugi Kosovski boj, Beograd: Miba books, 2013. Daina Drugi Kosovski 
Boj (liet. Antrasis Kosovo mūšis) taip pat skamba Milovano Drecuno dokumentinio fil-
mo Pakao Košara (liet.Košarų pragaras) pabaigoje. Jos tekste į vientisą diskursą siejami 
Kosovą gynusių protėvių kapai ir dabarties kartos pasiryžimas ginti Kosove esančius 
savo namus, o jungiamoji grandis yra Kosovo teritorija – gimtinės įvaizdis, kur greta 
didvyrių kapų stovi palikuonių namai.
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taikoma Košarų mūšiui, vykusiam prie Serbijos ir Albanijos sienos 1999 m. 
balandžio 9 – birželio 10 d. Šis susirėmimas išgarsėjo dėl didelės kariau-
jančių pusių disproporcijos: vos tūkstantis Serbijos karių sugebėjo atremti 
6000 KIA sukilėlių puolimus.

Tarptautinei karinei misijai nepavykus sustabdyti serbų gyventojų bė-
gimo iš Kosovo ir masiško jų namų ir šventovių griovimo, KFOR mi-
sija bendrąja prasme suvokiama kaip Prištinos sąjungininkė. Vis dėlto 
pabrėžiamas skirtumas tarp pavienėms valstybėms atstovaujančių pajė-
gų, kurios sugebėjo apginti serbų šventoves ir civilius (italai Pečo patri-
archate ir Dečanuose, prancūzai Deviče, graikai), ir tų, kurios stovėjo 
nuošalyje (vokiečiai Prizrene, nekliudę padegti ir griauti Šv. Arkangelų 
vienuolyno). Kosovo respublika vyraujančiame naratyve suvokiama kaip 
KIA valstybė, nes įtakingiausi Kosovo albanų pokario valdančiojo elito 
atstovai yra KIA veteranai.

Kasmetinių Vidovdano minėjimų metu nutinkantys sporadiški susirin-
kusiųjų susirėmimai su Kosovo policija pasiekė kulminaciją 2012 m. birže-
lio 28 d., policijai konfiskavus visą serbų valstybingumo simboliką (Serbijos 
vėliavas, marškinėlius ir pan.). Tokio pobūdžio susirėmimas Kosovo lauke 
pasižymėjo aiškia simboline konotacija. Tariant vyraujančio naratyvo žo-
džiais, Kosovo policija veikė kaip osmanų kariuomenės įpėdinė, kovodama 
prieš Serbiją dėl Kosovo.

Ateičiai siūlomų veiksmų požiūriu vyraujančiame naratyve dominuoja 
Kosovo priesako (serb. kosovski zavet) sąvoka, kurios esmė – neišsižadė-
ti Kosovo. Kosovo priesakas akademinėje ir kitoje teminėje literatūroje 
neretai pavadinamas ir Kosovo mitu. Pastarojo reikšmė yra kiek plates-
nė ir apima visą istorinį Kosovo mūšio naratyvą, paremtą senovės serbų 
epinėmis dainomis, kuriose įamžinta Kosovo mūšio istorija, perteikiama 
ateities kartoms. Atitinkamai dažniausiai minimas tikslas – raginimas 
vietos serbams išlikti Kosove, nepaisant visų sunkumų, atremti pries-
paudą ir užtikrinti serbų tautinės kultūros tąsą Kosovo žemėje. Naratyve 
pabrėžiamas etnokultūrinis solidarumas ir individo pasišventimas kolek-
tyvo išlikimui.
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Lentelė. Tradicinis serbų nacionalinis naratyvas apie Kosovą: istori-
nio tęstinumo temos Gazimestano minėjimuose

Naratyvo vertybės 1389 m. įvykių 
interpretacija

1999–2015 m. įvykių 
interpretacija

Civilizacijų konflik-
tas: vyrauja kultūrinė 
koncepcija

Islamo skverbimasis į 
krikščioniškąją Europą, 
pristabdytas Kosovo mūšio 
lauke

Krikščionybės naikinimas 
Kosove masiškai griaunant 
bažnyčias

Kolektyvas puolamas 
nepalyginti stipresnės 
galybės

Serbijos kariuomenė prieš 
daug didesnę osmanų ar-
miją

Jugoslavija (Serbija ir Juod-
kalnija) prieš galingiausią 
pasaulyje karinę sąjungą

Nepriklausomybės 
praradimas: valstybė 
nugalima, tauta pa-
tenka vergovėn

Serbijos nepriklausomybės 
praradimas: amžius truku-
si osmanų okupacija

Kosovo praradimas: nepalan-
kus tarptautinis kontekstas 
(masinis Kosovo nepriklau-
somybės pripažinimas); be-
viltiškas demografinis disba-
lansas albanų naudai; albanų 
politinis dominavimas

Individo lojalumas: 
tautai ar naujajai val-
džiai? Egzistencinis 
pasirinkimas

Stipresnio priešo grėsmės 
akivaizdoje vykstantis 
pasirinkimas tarp dan-
giškosios ir žemiškosios 
karalystės

Dilema tarp patriotizmo 
ir susitaikymo su Kosovo 
nepriklausomybe siekiant 
išgyventi

2.4. Karo ir pokario aukų atminimas 
Kosovo viešojoje erdvėje

Tiriamuoju laikotarpiu serbų ir albanų dialogo minint karo ir pokario 
aukų atminimą viešojoje erdvėje užmegzti nepavyko nei politikams, nei 
akademinei bendruomenei, nei menininkams. Išskirtini keli svarbiausi 
bandymai pradėti tokį dialogą iš albanų ir serbų pusės.

2013 m. gruodžio 18 d. Belgrado kultūros centre surengta Podujevo žu-
dynes56 vaikystėje išgyvenusių albanų menininkų Fatoso, Jehonos ir Sa-
randos Bogujevcių paroda: Bogujevciai – vaizdinė istorija, visoms šeimoms 
ir karo aukoms atminti. Norėdami pabrėžti parodos svarbą ją atidarant 

56 Keturiolikos albanų civilių nužudymas 1999 m. kovo 28 d., už kurį Serbijoje 2007 m. 
nuteisti sukarinto dalinio Skorpionai nariai.
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dalyvavo Serbijos ministras pirmininkas Ivica Dačičius ir konkuruojančio 
naratyvo lyderiai iš politikos (Liberalų demokratų partijos (LDP) vadovas 
Čedomiras Jovanovičius) ir kultūros (dramaturgė Biliana Srblianovič) sri-
čių. Parodos atidarymo metu priešais įstaigą vyko daugiau nei 100 žmo-
nių protestas, kurį organizavus žiniasklaida įtarė dešiniosios pakraipos 
politines organizacijas57. Situaciją stebėjo gausios policijos ir specialiosios 
pajėgos, išdėstytos rizikingose Belgrado pėsčiųjų zonos vietose, o įeiti į 
pastatą buvo leidžiama tik iš anksto užregistruotiems lankytojams. Lauke 
protestuotojai dalino serbų aukų fotografijas iš Kosovo karo laikotarpio. 
Paroda Bogujevciai, skirta dviejų bendruomenių susitaikymui, buvo adre-
suota platiems visuomenės sluoksniams. Renginys papiktino pagrindiniam 
naratyvui atstovaujančius Serbijos akademinės bendruomenės narius, pa-
vadinusius jį provokacija. Istorikas Milošas Kovičius teigė, kad dėl Koso-
vo serbų išgyvenamo teroro rengti tokias parodas reikėtų tik su sąlyga, 
kad panašios būtų organizuojamos ir parodant serbų kančias Kosove nuo 
1999 m., 1878 m., 1912 m. ar apie serbų išvarymą iš Kosovo socialistinės 
Jugoslavijos metais. Rengti tokio pobūdžio parodas siūloma ne tik Prišti-
noje, bet ir Albanijos sostinėje Tiranoje, dabartiniu metu tapusioje Kosovo 
albanų centru.

2014 m. kovo mėn. Serbijos vyriausybė leido nevalstybinei organizaci-
jai Juodai dėvinčios moterys (serb. Žene u crnom) surengti Kosovo albanų 
aukų 15 metų sukakties minėjimą Belgrado centrinėje Respublikos aikštėje. 
Renginį nuo galimų incidentų saugojo policija. Minėjimas skirtas Serbi-
jos pajėgų, VRM ir sukarintų dalinių represijų aukoms atminti. Serbijos 
vyriausybė buvo paraginta imtis konkrečių žingsnių siekiant teisingumo 
ir aukų pasitikėjimo: atskleisti duomenis apie albanus, dingusius NATO 
bombardavimo metu, pranešti duomenis apie kapus Serbijos teritorijoje ir 
patraukti atsakomybėn karo nusikaltimų kaltininkus.

Atliekant šį tyrimą minėti renginiai buvo svarbūs oficialaus Kosovo 
karo albanų tautybės aukų pagerbimo Serbijos viešojoje erdvėje preceden-
tai, nepaisant dalies visuomenės daryto spaudimo juos atšaukti. Tuo pačiu 

57 K o s a n o v i ć, M., R a d o v i ć, M. Izložba o albanskim žrtvama, Dačić: Ovakve izložbe 
treba organizovati u svim gradovima bivše Jugoslavije, Blic, 2013 m. gruodžio 18 d.
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laikotarpiu serbų aukų atminties pagerbimo precedentų Kosovo albanų 
viešojoje erdvėje nebūta.

Kone garsiausią bandymą užmegzti dialogą su Kosovo albanų bendruo-
mene istorinės atminties tema padarė menininkas Goranas Stoičetovičius 
2004-ųjų kovo tragedijos dešimtosios sukakties proga. Jo sukurta paroda 
MISSING (liet. dingę), skirta pokariu be žinios dingusiems Kosovo serbams 
atminti, buvo atidengta 2014 m. minint kovo 17 d. įvykių 10-ąsias metines, 
vėliau ją planuota eksponuoti dešimtyje Italijos miestų58. Parodai sureng-
ti Kosovo viešojoje erdvėje, viename serbų anklavų – Gračanicos kultūros 
centro kieme – prireikė EULEX misijos leidimo. Pagal koncepciją ir for-
mą paroda labai panaši į Prištinos centre esantį paminklą NEWBORN (liet. 
naujagimė), skirtą naujagimės Kosovo valstybės nepriklausomybei pažy-
mėti. Tiek NEWBORN paminklas, tiek MISSING paroda, vertinant pagal 
formą, yra žmogaus dydžio raidės, sudarančios atitinkamą žodį, o pagal 
žanrą – šališkas menas, skirtas tam tikram tikslui propaguoti. Anot auto-
riaus, sukurti parodą MISSING paskatino keleto jo gimtajame Uroševaco 
mieste 1999–2000 m. laikotarpiu dingusių giminaičių, draugų ir kaimynų 
likimas ir siekis atkreipti visuomenės dėmesį į Kosove dingusiųjų be žinios 
ar pagrobtųjų asmenų problemą, padėti pastarųjų šeimų susivienijimams 
sužinoti tiesą apie artimuosius, taip pat puoselėti atminimo kultūrą au-
gančių kartų ateities labui. NEWBORN paminklas Prištinoje buvo pasta-
tytas prabėgus vos ketveriems metams po 2004 m. prieš serbus nukreiptos 
smurto bangos Kosove, todėl MISSING paskirtis, pasak autoriaus, yra sykiu 
ir parodyti, kad Prištinos NEWBORN simbolizuojamas reiškinys Kosovo 
serbams yra ne kas kita kaip bauginimo, smurto šlovinimo ir precedentų 
naujoje Europos istorijoje neturinčios pozicijos institucionalizavimo simbo-
lis. Pagrindinė parodos idėja: tuo metu, kai Prištinoje švenčiamos šeštosios 
Kosovo nepriklausomybės metinės, serbai tebeieško dingusių savo artimųjų, 
nes jie priklausė apibrėžtai tautinei ir religinei grupei. Parodos MISSING 
kūrimą finansavo ne institucijos, o patys menininkai. Meninė išraiška pa-
sirinkta siekiant pabrėžti, kad visuomenė nekreipia dėmesio į dingusiųjų 
problemą, ir išryškinti Kosove veikiančių institucijų civilizacinį nuosmukį, 

58 M a x h a r r a j, S h. MISSING dhe NEWBORN janë larg njëri-tjetrit. Intervistë: Goran 
Stojçetoviq, autor i obeliskut për serbët e zhdukur, Koha ditore, 2014 m. gegužės 10 d.
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kai tiek Kosovo, tiek Serbijos institucijos vengia šios jautrios problemos dėl 
politinių priežasčių. NEWBORN paminklas Prištinoje vis perdažomas at-
sižvelgiant į valdžios siekiamus strateginius ir politinius tikslus (pvz., ES 
spalvomis, įvairių Kosove buvusių karinių misijų uniformų motyvais ir 
pan.), o MISSING dizainas nekinta: ant žmogaus dydžio raidžių priklijuo-
tos 1400 dingusiųjų fotografijos sudegintų Kosovo serbų bažnyčių ir namų 
vaizdų fone. Kosovo ir Metochijos pagrobtųjų ir dingusiųjų be žinios šeimų 
susivienijimas, Kosovo ir Metochijos žuvusiųjų 1998–1999 m, šeimų susi-
vienijimas kreipėsi į Prištinos miesto savivaldybę prašydami pristatyti par-
odą Prištinoje. Tačiau analogiškas albanų susivienijimas Thirrjet e nënave 
(liet. Motinų šauksmai) pasipriešino parodos organizavimui didžiausiame 
Kosovo mieste. Šios organizacijos atstovai teigė, kad parodoje yra albanus 
žudžiusių žmonių fotografijų (kadangi tarp nuotraukose pavaizduotų din-
gusiųjų yra kariškių), priskirdami parodos organizavimo iniciatyvą Serbi-
jos vyriausybės Kosovo reikalų ministrui Aleksandrui Vulinui. Anot meno 
istoriko Marko Dabetičiaus, visuomeninės refleksijos siekis pasitelkiant 
meninę iniciatyvą MISSING nesulaukė gerosios valios Kosove, nes prilygo 
širšyno spardymui nesusiformavusios demokratijos sąlygomis59.

MISSING iniciatyva kartu yra ir vienintelis Kosovo viešojoje erdvėje 
esantis vadinamųjų geltonųjų namų aukų atminimo objektas. Geltonieji 
namai – Serbijos viešajame diskurse ir vyraujančiame naratyve paplitęs 
žmonių organų prekybos Albanijoje ir Kosove bylos pavadinimas60. Pa-

59 MISSING nije isto što i NEWBORN. Dogovor – Goran Stojčetović i Marko Dabetić, 
Radio KiM, 2014 m. kovo 21 d., <http://vimeo.com/89692051>

60 Pirmieji rašytiniai liudijimai apie žmonių organų prekybą Kosove paskelbti Hagos tri-
bunolo prokurorės Carlos del Ponte knygoje Medžioklė: aš ir karo nusikaltėliai, išleistoje 
autorei palikus šį postą (Del P o n t e, C. La caccia: io e i criminali di guerra, Milano: 
Feltrinelli, 2013). Knygoje autorė teigia 1999 m. sužinojusi iš žurnalistų apie 300 serbų 
ir kitų nealbanų, pagrobtų ir nugabentų į Albaniją organų transplantacijos tikslais. Jų 
organai siųsti į Italiją, o iš ten platinti po Europos klinikas. Knygoje minimi Burelio 
apylinkėse esantys geltonieji namai, kur buvo imami aukų organai. Serbijos prokuratū-
ra ir tarptautinė žmogaus teisių gynimo organizacija Human Rights Watch pareikalavo 
iš Albanijos pradėti žmonių organų prekybos tyrimą. Pagal Europos Tarybos 2010 m. 
gruodžio 12 d. ataskaitą, žmonių organų prekybą organizavo tuometinis Kosovo minis-
tras pirmininkas Hašimas Tačis ir Drenicos grupė. ES ir EULEX misija įvertino atas-
kaitą kaip rimtą faktą ir pradėjo įrodymų paiešką. Hagos tribunolas 2005 m. sausio 
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grindinį naratyvą Serbijos atminimo diskurse šiuo aspektu giliausiai iš-
plėtojo rašytojas Veselinas Dželetovičius, parašęs knygą Serbiškoji Johano 
širdis (serb. Srpsko srce Johanovo) apie vokietį, kuriam transplantuota pa-
grobto Kosovo serbo širdis61. Autorius teigė pagrindęs romano siužetą tik-
rais įvykiais, nutikusiais jo pažįstamiems – organų prekybos aukoms, ir 
asmeniškai sutikęs knygos herojų vokietį Johaną Vagnerį kaimo kapinėse 
Kosove 2004 m. Pastarasis teigė atskleidęs, kad jo krūtinėje plaka pagrobto 
serbo Jovano širdis62. Romanas, anot autoriaus, skirtas Kosovo kenčiantie-
siems, už kurių kančią žiauresnis yra aplinkinių abejingumas ir nenorėji-
mas girdėti jų šauksmų63. Kitas motyvas – žmonės, kurie dukart žudomi 
(užuomina į kapų niokojimus).64 Krašte liko tik tie, kurie neturėjo, kur 
bėgti, ar iš užsispyrimo nenorėję kraustytis ir dabar kenčiantys vien dėl to, 
kad yra serbai65. Romane perteikiamas karo ir pokario Kosovo kraštovaiz-
dis, pagrobimo scena primena Staro Gracko įvykį, aukai išėjus dirbti lauko, 
o nusikaltėliams pasirodžius iš miško66. Romanas Serbijoje leistas devynis 
kartus, išverstas į kelias užsienio kalbas, pristatytas keliose užsienio šalyse 

13 d. pradėjo tyrimą ir geltonuosiuose namuose rado įkalčių. Serbijos prokuratūros karo 
nusikaltimams tirti duomenimis, operacijos atlikinėtos ligoninėse, karo metu naudo-
tose KIA kovotojams gydyti Kosove, Tiranoje, Burelyje, Tropojos apylinkėse Kosovo ir 
Albanijos pasienyje. EULEX misija 2011 m. kovo 4 d. iškėlė baudžiamąją bylą keturiems 
įtariamiesiems organų prekyba.

61 D ž e l e t o v i ć, V. Srpsko srce Johanovo, Beograd: Udruženje pisaca Poeta, 2013.
62 Pagal knygos siužetą, autoriaus teigimu atkartojantį tikrus įvykius, po širdies transplan-

tacijos Johanas ėmė sapnuoti bažnyčios varpo skambesio lydimus vaizdinius, kuriuose 
regėjo Kosovo kraštovaizdį, konkrečius asmenis – aukos tėvus, žmoną ir sūnų, o po 
poros mėnesių sapnai virto košmarais, atkartojančiais pagrobimo sceną. Panorėjęs su-
žinoti savo naujosios širdies kilmę vokietis, bendradarbiaudamas su Vokietijos slaptųjų 
tyrimų tarnyba BND ir aptikęs informaciją, paskleistą geltonųjų namų albanų kalinių, 
sugebėjo atrasti namą, kur vykdytos neteisėtos operacijos. Knygos personažas įsūnijo 
aukos sūnų, kuris jame atpažino tėvą.

63 Ten pat, p. 6.
64 Ten pat, p. 72.
65 Ten pat, p. 52.
66 Serbų ir albanų pokario literatūroje tapatiems motyvams priskiriama priešinga reikš-

mė. V. Dželetovičiaus romane slaptiems KIA susitikimams viešbučiuose priskiriama 
žmogžudiško sąmokslo potekstė (p. 87), tuo tarpu albanų dramaturgo Visaro Krušos 
pjesėje Kavinė kryžkelėje tokie susitikimai vaizduojami kaip didvyriškas pasiaukojimas 
tautinio išsivadavimo labui.
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ir apdovanotas Ivo Andričiaus akademijos literatūros premija. Knygos au-
torius buvo apklaustas Eulex komisijos, tiriančios organų prekybą Kosove. 
Romanas išgarsėjo, kai jį 2010 m. Belgrado universiteto Teisės fakultete 
pristatė italų žurnalistė ir panašaus siužeto knygos Vilko širdis67 (apie žmo-
nių organų prekybą Kosove) autorė Marilina Veka. Romano motyvais per 
20 serbų poetų įrašė muzikos kūrinius, kuriuose ypač pabrėžė labiausiai 
neįtikėtinas šios istorijos detales. Režisierius Emiras Kusturica paskelbė 
ketinąs sukurti vaidybinį filmą apie prekybą žmonių organais Kosove68, o 
Kosovo filmo menininkų sąjungos pirmininkas Lirakas Čelajus paragino 
Kosovo vyriausybę uždrausti E. Kusturicai lankytis Kosove69.

MISSING projektas buvo sumanytas ir kaip atsakas į Kosovo alba-
nų viešojoje erdvėje dominuojantį KIA šlovinimą ir ryškų NATO kultą. 
Gat vių pavadinimai Kosove, kaip ir visame buvusios Jugoslavijos regio-
ne, atspindi dominuojantį politikos kursą. Pagrindinės gatvės paprastai 
pavadinamos karo didvyrių ir valdovų vardais, o žymių kultūros veikėjų 
garbei lieka tik antraeilės. Atidengti savo paties paminklą Prištinos cen-
tre 2009 m. lapkričio 1 d. asmeniškai atvyko buvęs JAV prezidentas Bilas 
Klintonas70. Istorinės atminties konfliktai tarp serbų ir albanų matyti ir 
iš gatvių pavadinimų. Ryškiausi pavyzdžiai: Veslio Klarko, NATO, Bilo 
Klintono bulvaras Prištinoje, o padėka NATO išvaduotojams yra dažnas 
gatvių pavadinimų motyvas visuose Kosovo miestuose. Kita vertus, Gra-
čanicos anklave 2014 m. pabaigoje iškelti gatvių pavadinimai byloja apie 
dvi svarbias Kosovo serbų istorinės atminties įamžinimo tendencijas. Visų 
pirma, šiame stipriausiame Kosovo serbų anklave centrinės gatvės pava-
dintos Kosovo epinių didvyrių vardais – caro Lazaro, M. Obiličiaus ir kt. 
Antra, įamžinama karo ir pokario įvykių atmintis: atsirado Kovo 24-osios 
(1999 m. NATO antpuolių pradžios data) ir Kovo 17-osios (2004 m. prieš 
serbus nukreiptos smurto bangos data) gatvės. Centrinę Gračanicos kryž-

67 V e c a, M. Cuore di lupo, Patti: Kimerik, 2010.
68 Kusturica: Snimiću film o ispovesti Nemca koji je dobio srpsko srce iz Žute kuće, Blic, 

2013 m. balandžio 3 d.
69 Kusturica persona non grata na Kosovu,. 2013 m. balandžio 2 d., <http://www.info-ks.

net/vijesti/kosovo/29254/kusturica-persona-non-grata-na-kosovu>
70 BBC, Kosovo unveils Clinton’s statue, 2009 m. lapkričio 1 d., <http://news.bbc.co.uk/2/

hi/8336789.stm>
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kelę 2014 m. rudenį papuošė M. Obiličiaus paminklas, iki tol dešimtmetį 
slėptas už Gračanicos vienuolyno sienų.

Karui pasibaigus Kosove nugriauti beveik visi serbų istorinių asmenybių 
paminklai. Sunkvežimiais ir traktoriais nuversti moderniosios serbų kalbos 
kūrėjo Vuko Karadžičiaus, rašytojų Petro Njegošo ir Dositėjaus Obradovi-
čiaus paminklai Prištinoje. 2014 m. birželio 27 d., Vidovdano išvakarėse, Gra-
čanicos centre iškilmingai atidengtas M. Obiličiaus paminklas, kuris buvo 
nuverstas 1999 m. karui pasibaigus Obiličiaus mieste. Sprendimą pastatyti šį 
paminklą Gračanicos centre priėmė Gračanicos savivaldybė, įvertinusi, kad 
subrendo sąlygos perkelti paminklą į viešąją erdvę. Po Vidovdano poezijos 
vakaro Gračanicos vienuolyne paminklo atidengimo ceremonijoje dalyvavo 
Kosovo serbų vietos savivaldos institucijų atstovai ir už Kosovo reikalus atsa-
kingi Serbijos pareigūnai. Grąžinti paminklą į Obiličiaus miesto centrą buvo 
nerealu dėl grėsmių saugumui, o ir tame mieste nebeliko serbų gyventojų.

Kovos už istorijos interpretaciją viešojoje erdvėje pavyzdžiu laikytina 
Kristaus Išganytojo bažnyčia Prištinoje, pradėta statyti 1995 m. universiteto 
korpuso viduje. Statybos nutrauktos 1999 m., po to bažnyčia buvo keliskart 
puldinėjama ir niokojama. 2015 m. pradžioje Prištinos miesto valdžia pa-
skelbė planus sugriauti bažnyčią, jeigu iki birželio mėnesio nebus gautas 
prašymas legalizuoti pastatą. Pagal šiuos reikalavimus Serbų stačiatikių 
bažnyčia, pateikdama tokį prašymą, turi gauti Prištinos universiteto leidi-
mą. Tuo tarpu universitetas 2012 m. rugsėjo mėnesį įskundė Bažnyčią dėl 
šio objekto statymo universiteto teritorijoje. Bažnyčios teigimu, pradėjus 
statyti objektą visi dokumentai buvo sutvarkyti tuometinės valdžios įstai-
gose. Būta pasiūlymų paversti Kristaus Išganytojo bažnyčią Kosovo albanų 
kančių memorialiniu muziejumi71.

Aukų atminimo buvusių įvykių vietose Kosovo viešojoje erdvėje iki 
šios studijos pabaigimo dienos taip pat nebuvo įmanoma pagerbti. Ryškus 
pavyzdys – memorialinė lenta Prištinos radijo ekipos pagrobimo vietoje, 
statyta Orachovaco apylinkėse keturis kartus. 1998 m. rugpjūčio 21 d. žur-
nalistai Džiuro Slavujus ir Ranko Pereničius, vykdami filmuoti reportažo 
apie KIA pagrobtus Zočištės vienuolyno vienuolius, kelyje tarp Zočištės ir 

71 Priština: moguće rušenje Hrama Hrista Spasa, Politika, 2015 m. vasario 5 d.
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Orachovaco dingo be žinios. Atminimo lentą atidengė Serbijos žurnalistų 
sąjunga, siekdama atkreipti Kosovo ir tarptautinių teisėsaugos institucijų 
dėmesį į nežinomą dingusių žurnalistų likimą. Nuo 2012 m. lenta būdavo 
sistemingai griaunama statybinėmis mašinomis ir nutempiama į sąvartyną. 
2015 m. vasario pradžioje lenta pastatyta ketvirtą kartą. Ceremonijos metu 
pabrėžta, kad atsakingos institucijos ne tik nerodo geros valios atskleisti 
dingusių žmonių likimą, bet ir nesiteikia apsaugoti atminimo lentos. Šis 
paminklas sykiu skirtas ir kitiems nužudytiems ar pagrobtiems žurna-
listams atminti, o per pastaruosius kelerius metus susiformavo atminties 
pagerbimo praktika, dalyvių žodžiais, numanant, kad reguliariai statoma 
atminimo lenta netrukus bus nugriauta. Lentos atidengimo ceremoniją 
2015 m. pirmą kartą stebėjo Kosovo policijos ir austrų KFOR pajėgų at-
stovai. Lentos tekstas parašytas serbų ir albanų kalbomis, o ją atidengiant 
teigta, kad žmonių grobikai esantys netoliese, tačiau bendras visuomenės 
ir institucijų klimatas yra nepalankus atminčiai puoselėti dėl tikėtino atsa-
kingų asmenų įsivėlimo į nusikaltimus, nekompetentingumo, baimės, de-
šimtmečiais trunkančių sąmonės kontrolės ir etninio budrumo. Per ceremo-
niją teigta, kad tokiomis sąlygomis dviejų prieš septyniolika metų dingusių 
žmonių atminimas šalutiniame kelyje kažkam trukdo ir šiandien.

Prištinos ir kitų Kosovo miestų viešoji erdvė serbų kultūros ir menų iš-
raiškoms tebelieka uždara, ypač kalbant apie kovo 17-osios įvykius, dingu-
sių be žinios asmenų likimą ir gretimas temas. Judėjimo laisvė lieka ribota. 
Serbai Kosovo teritorijoje visais reikalais keliauja tik į serbų kompaktiškai 
gyvenamus rajonus. Tai rodo, kad pokario Kosove susiformavo nebyli se-
gregacijos sistema, turinti apartheido bruožų. Iki pat šios studijos baigimo 
Belgrado ir Prištinos derybose Briuselyje kultūrinio paveldo, karo aukų ir 
dingusiųjų be žinios temos nebuvo svarstomos.

2.5. Karo ir pokario atmintis 
Kosovo serbų meno kūriniuose ir žiniasklaidoje

Anklavų kultūrinis gyvenimas yra svarbus istorinės atminties temos ana-
lizei, nes meno kūrinių turinyje ir kūrybinio proceso organizavimo bū-
duose atsispindi istorinės atminties tapsmas, o tarp meno kūrinių gali 
būti svarbių to laikotarpio dokumentų. Kultūros ir meno veikėjai – kita 
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reikšminga nacionalinę kolektyvinę atmintį palaikančių ir naratyvus for-
muojančių aktorių grupė. Tiek aukščiau nagrinėtas Bažnyčios, tiek meni-
ninkų diskursas yra svarbus istorinės atminties tapsmo analizei, nes šių 
dviejų bendruomenės segmentų patirtys iš esmės sutampa su Kosovo serbų 
bendruomenės kaip visumos patirtimi. Istorinės atminties modeliams nu-
statyti svarbu tai, kad meno kūriniuose taikliausiai formuluojama ir krei-
piama kolektyvinė mintis. Ir vienų, ir kitų diskurse dominuoja kovos už 
tapatybės išsaugojimą ir išlikimą prioritetas. Atkreiptinas dėmesys į meno 
kūrinius, atliekamus atminties pagerbimo minėjimuose.

Prieškario serbų kultūrinis modelis Kosovo miestuose dešimtmečiais 
atliko europinių kultūrinių modelių perteikimo kanalo vaidmenį. Iki 
XX a. paskutiniojo dešimtmečio Kosovo rašytojų sąjungoje, televizijoje 
ir radijuje tautų, kalbų, tikėjimų įvairovė laikyta lobiu, o kūryba tokioje 
aplinkoje – privilegija72. Karo įvykių fone įvairių bendruomenių meninin-
kų komunikacija nutrūko. Vienas ryškiausių pavyzdžių yra Mitrovicoje iki 
1990 m. veikęs etniškai mišrus orkestras Big band, suiręs dėl politinių prie-
žasčių. Prieškariu susiformavę etniniai santykiai Kosovo miestuose, grįsti 
orientalinio ir modernaus pradų dilema, nutrūko pokario laikotarpiu pa-
sikeitus etninei miestų struktūrai (ne tik dėl to, kad miestus paliko serbai, 
bet ir į juos masiškai persikėlus albanų gyventojams iš kaimo vietovių, o 
naujajam Kosovo politiniam elitui susiformavus KIA pagrindu). Po karo 
priversti palikti miestus serbų menininkai prarado kultūros institucijas 
(daugelis jų liko egzistuoti tik formaliai), galerijas, dailės salonus, scenas, 
sales, bibliotekas, taip pat miesto publiką. Teigdami nežinantys, kur yra 
Priština, nors gyvena keleto kilometrų atstumu nuo jos, dauguma serbų 
menininkų niekada nekeliauja į Prištiną, nekalbant apie bendrų erdvių su 
albanų autoriais kūrimą. Taikliausiai situaciją apibūdina rašytojo Milano 
Iličiaus aforizmas: Mūsų su jais niekas nesieja, išskyrus /Mitrovicos/ tiltą, 
kuris mus skiria.

Šiuolaikinis menas Kosovo serbų gyvenvietėse tebesivysto vietos meni-
ninkų iniciatyva ir remiant Serbijos ministerijoms. Vyksta folkloro ir lite-
ratūros vakarai, etnologiniai renginiai, dailės parodos Gračanicoje, Zveča-

72 R a k o č e v i ć, Ž., min. veik.
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ne, Zubin Potoke ir Leposavičiuje. Tačiau šių renginių nėra daug, o didelių 
susibūrimų, kuriais būtų pabandyta sutelkti visus krašto menininkus, ne-
būna. Šiaurės Mitrovica yra vienintelė miesto tipo vietovė Kosove, kur eg-
zistuoja patenkinamos sąlygos menininkų darbui. Vis dėlto ir šiame mies-
te dailės parodos paprastai rengiamos kavinėse, literatūros vakarai – alaus 
baruose, teatro vaidinimai – universiteto auditorijose. Anklavuose sąlygos 
kultūros kūriniams pristatyti neegzistuoja. Iš kultūros institucijų veikia tik 
kultūros ir švietimo susivienijimas ir keletas kultūros rūmų. Pažymėtina, 
kad serbų kultūrinis gyvenimas Kosove paliktas vystytis spontaniškai, nes 
nei valstybė, nei vietos savivaldos institucijos strategiškai jo nekoordinuoja. 
Kultūros institucijų sistema ir infrastruktūra neegzistuoja. Veiklai nutrū-
kus 1999 m., jokių organizuotų bandymų sugrąžinti jas į Kosovą nebūta. 
Kosovo ir Metochijos rašytojų sąjunga, stipriausia kultūros organizacija 
krašte, dešimtmetį veikia neturėdama buveinės ir finansavimo šaltinių73.

Pokariu susiformavusi Kosovo serbų tapatybė pagal visus požymius 
laikytina geto kultūra. Tai yra naujoji griežtai uždaros bendruomenės, ne-
tekusios miesto, tapatybė. 1999 m. ir 2004 m. kovo neramumai laikomi 
simbolinėmis gairėmis Kosovo serbų išnykimo tiesiojoje. Nors po minėtų 
neramumų Kosovą paliko daugiau kaip 40 serbų rašytojų (daugiau kaip 
du trečdaliai vietinės Rašytojų sąjungos narių), tyrimo atlikimo laikotar-
piu beveik kiekvienoje serbų vietovėje gyveno menininkų, poetų ir prozos 
rašytojų (daugiausia Mitrovicoje ir kaimo vietovėse netoli Prištinos, Gni-
lanės ir Prizreno).

Svarbi aplinkybė studijuoti atminimo diskurso formavimąsi yra ta, kad 
Kosove meno ir gyvenimo sąlyčio taškai itin stiprūs, o vietos meninin-
kai linkę save suvokti kaip XXI a. pokario laikotarpio metraštininkus ir 
betarpiškus įvykių liudininkus, paliekančius rašytinį pėdsaką ir liudijimą 
apie dabarties aplinkybes. Kiekvienas svarbesnis įvykis, turėjęs neigiamų 
pasekmių Kosovo serbams, buvo aprašytas Rašytojų sąjungos narių. Me-
nininkų metraščiai kartais pateikiami dienoraščio forma (pvz., Aleksan-
dro Rakočevičiaus ir Radmilos Todič-Vuličevič knygos, kuriose aprašomos 

73 Rašytojų sąjungos prašymų suteikti jai buveinę apskrities valdžia ir ministerijos nepa-
tenkino. Institucijų vaidmenį dažnai tenka perimti individams.
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patirtys paliekant Prištiną)74, kartais eilėmis (Darinkos Jevrič poezija75, 
Milano Michailovičiaus ir Ratko Popovičiaus eilės, skirtos Goraždevace 
žuvusiems vaikams)76.

Pastebėtini bendri karo ir pokario įvykių atminties ir dabarties sampra-
tos bruožai ir motyvai daugumos Kosovo serbų autorių kūryboje. Kūrybą 
gete didžioji Kosovo serbų menininkų dauguma vaizduoja kaip gyvenimo 
meną, išgyvenant be elementaraus saugumo, ribotos judėjimo laisvės są-
lygomis, stokojant materialinių išteklių, o gyvenimo ir kūrybos modeliais 
tampa etninės stichijos baimė ir siekis išgyventi77. Tarp ryškių temų pas-
tebimas kūrėjo nuasmeninimas visuotinio konflikto kontekste ir izoliacija 
mažytėje geto bendruomenėje, marginalizacija viduramžių didžių serbų 
meno kūrinių šešėlyje, bendruomenei pamažu išnykstant. Realybė – kultū-
rologinis pasaulių konfliktas, silpnumas ir priverstinė integracija svetimos 
etninės ir institucinės laisvės diktuojamomis sąlygomis, nuolatinė grėsmė 
gimtajai kalbai ir baimė ja bendrauti – visi šie reiškiniai lėmė laisvės feno-
meno, aš ir kito (asmenybės ar etninės grupės) santykio temų dominavimą 
pokario Kosovo autorių kūryboje.

Kalbant apibrėžtai apie Kosovo temas, poezijoje išskirtinos kelios ten-
dencijos. Pagrindinė Kosove gyvenančių autorių tema yra karo ir pokario 
įvykiai. 

Laisvės stoka, kūryba gete ir sienų aptverto gyvenimo temas matyti 
pokario Kosovo serbų rašytojų kūryboje: Petro Saričiaus iš pietų Kosovo, 
Štrpcės anklavo, Blagojės Savičiaus iš Kosovo Pomoravlės regiono78, Rat-

74 R a k o č e v i ć, A. Strah od sutra, Priština: Narodna univerzitetska biblioteka Ivo Andrić, 
2003; T o d i ć-V u l i č e v i ć, R. Kosovo i Metohija: imanje i nemanje, Novi Sad: Matica 
srpska, 2003. 

75 J e v r i ć, D. Dečanska zvona i druge pesme, Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine, 
2004; J e v r i ć, D. Poslanice s Prokletija, Beograd: Srpska književna zadruga, 2008.

76 P o p o v i ć, R. Straori, Gračanica, KK Nikanor, 2002; P o p o v i ć, R. Spasavanje ptičjih 
glasova. Smederevo: Newpress, 2009; P o p o v i ć, R. Zlioci, Priština: Panorama, 2008; 
P o p o v i ć, R. Sad propojte Visoki Dečani. Istok: Dom kulture Sveti Sava, 2003.

77 R a k o č e v i ć, Ž., min. veik.
78 S a v i ć, B. Zaključaj prah: izabrane i nove pesme, Priština, Kosovska Mitrovica: Pano-

rama, 2009.
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ko Popovičiaus, Dragomiro Kostičiaus79, Živojino Rakočevičiaus80 ir Dra-
gano Ničičiaus81 iš centrinio Kosovo, Golubo Jašovičiaus82, Žarko Milen-
kovičiaus83, Milano Michailovičiaus, Miomiro Jovanovičiaus84 ir Novicos 
Sovrličiaus85 iš šiaurės Kosovo.

Svarbiausiojo Kosovo serbų pokario rašytojo P. Saričiaus kūrybos pa-
grindinis motyvas – ateitis priklauso kenčiantiems, kantriai laukiantiems 
ir besiviliantiems86. Šią mintį autorius sieja su XIX a. poeto P. Njegošo 
eilėmis Na groblju će iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje (liet. Ant kapų 
išaugs gėlės kažkuriai tolimai kartai). Pastaroji citata laikytina vienu poka-
rio serbų istorinės atminties leitmotyvų, atliekant tyrimą užfiksuota nuo-
sekliai pasikartojanti ne tik meno diskurse.

Istorinių atminčių temos meno kūriniuose yra svarbus šaltinis, nes 
dauguma autorių jas aprašė remdamiesi asmeninėmis patirtimis, taip pat 
reguliariai dalyvauja atminimo renginiuose. Rašytojai ir poetai P. Saričius, 
R. Popovičius, D. Ničičius Cinoberskis, G. Jašovičius po karo paliko Priš-
tiną, M. Iličius – Gnilanę, poetai R. Popovičius ir G. Kujundžičius pokario 
neramumų metu neteko artimųjų. Asmeninės patirtys – artimųjų netek-
tys, grobimai ir išvarymai iš gimtųjų miestų – lydimos aplinkinių žmonių 
patiriamų panašių nelaimių, perteiktos vaizduojant supantį pasaulį meno 
priemonėmis87.

Baimė yra pagrindinė šių autorių kūrybos tema. Krapnojančios baimės 
vaizdinį (G. Jašovičiaus eilės)88 galima laikyti taikliausiu pokariu besifor-
muojančios istorinės atminties apie serbų gyvenimą Kosove leitmotyvu. 
Lyginant baimę su lietumi pabrėžiama, kad nuo smarkios liūties paprastai 

79 K o s t i ć, D. Tudja zemlja. Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 2006; K o s t i ć, D. Posr-
tanje, Novi Beograd, Draganić, 2003.

80 R a k o č e v i ć, Ž. Glad. Priština: Panorama, 2010.
81 N i č i ć, D. Kosovska sveća, Hvosno:, Istok, Dom kulture Sveti Sava, 2005.
82 J a š o v i ć, G. Pesme, Beograd: Svet knjige, 2012.
83 M i l e n k o v i ć, Ž. Kenotaf, Kosovska Mitrovica: Dom kulture Sveti Sava, 2011.
84 J o v a n o v i ć, M. Kad noć utro ne priznaje, Kosovska Mitrovica: Književno društvo 

KiM, 2006; J o v a n o v i ć, M. Nebeska vrata, Hvosno: Dom kulture Sveti Sava, 2004.
85 S o v r l i ć, N. Jelisavetin lakat, Priština: Panorama, 2010.
86 S a r i ć, P. Sara, Beograd, Srpska književna zadruga, 2009.
87 P o p o v i ć, R. Spasavanje ptičjih glasova. Beograd: Srpska književna zadruga, 2008.
88 R a k o č e v i ć, Ž., min. veik., p. 38.



439Kosovo serbų bendruomenė: istorinės atminties ir nacionalinių naratyvų raida 
pokario laikotarpiu (1999–2015 m.)

bėgama, o krapnojant smulkiam lietui dažniausiai gyvenama įprastą gy-
venimą. Baimė – ryškus Kosovo serbų viešojo diskurso motyvas, laikomas 
egzistencine tema.

Pažvelgus giliau pastebėtina, kad pats geto fenomenas atsirado ne spon-
taniškai, o kaip pavojingų procesų pasekmė. Gyvenimas anklave dažniau-
siai laikomas buvimu laikinomis aplinkybėmis, bet praktika parodo, kad 
laikinos aplinkybės kartu yra ir ilgiausios. Dominuoja netikrumas dėl atei-
ties, geto atmosfera ir kito baimė, jokios patikimos paramos nebuvimas, 
baimė dėl erdvės, kultūros ir gyvenimo likimo. Kosovo serbų menininkų 
diskurse vyrauja teiginys, kad Kosovo serbų kultūra yra apjuosta spygliuo-
ta viela89. Spygliuota viela tiesiogine prasme yra apjuosti serbų viduram-
žių vienuolynai (Gračanica, Prizreno šventovės) ir kai kurie anklavai (pvz., 
mažiausiame Orachovaco anklave pokario metu pastatytos barikados). 
Anklavams suformuotas baimės aptvertos oazės įvaizdis (poeto M. Michai-
lovičiaus žodžiais kalbant apie Velika Hočos ir Orachovaco anklavus)90.

Baimės temai Kosove skiriamos radijo laidos, konferencijos ir knygos. 
Baimei ir jos įtakai gyvenimui anklave skirti 2014 m. gruodį Gračanicos 
kultūros centre surengti viešieji debatai91. Geto baimė yra specifinis reiš-
kinys ir turi savitų bruožų. Ryškus šios baimės pavyzdys, minėtas deba-
tų metu, yra keletą sekundžių trunkančios vaiko dvejonės, ar atsakyti į 
išgirstą pasveikinimą serbų kalba. Per tą keletą sekundžių regima baimė 
kalbėti gimtąja kalba ir bandymas suprasti, ar pašnekovas nekelia grėsmės. 
Specifinės Kosovo geto baimės yra kito baimė, etninės stichijos baimės 
ir jų cikliškumas. Nors anklavo terminas politiškai prieštarautų pagrin-
diniam naratyvui (nes numano politinį Kosovo pripažinimą ne Serbijos 

89 Tapytojo Zorano Živkovičiaus citata. Ten pat, p. 116.
90 Ten pat, p. 55.
91 Serbijos kultūros ir žiniasklaidos ministerijai remiant organizuotas tarpdisciplininis 

projektas Izoliuotos erdvės – kūryba, baimė ir kultūra kaip laisvė, o pirmasis apvalus 
stalas Baimės įtaka anklavo gyvenimui ir kultūrai įvyko 2014 m. gruodžio 4 d. Gračani-
cos kultūros rūmuose. Anklavų fenomenui skiriamos konferencijos dekoracijas sudarė 
stilizuota negyvenamos salos simbolika, pagaminta iš surūdijusių geležies atliekų. Gi-
lesnė simbolikos prasmė yra Kosovo serbų atmetimo reakcija tiek Serbijoje (kur, bran-
giai pardavę namus Kosove ir persikraustę į saugesnę erdvę, serbai neretai yra aplinkos 
atstumiami), tiek Kosove, kur jie yra marginalizuojami.
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dalimi), kultūrologine prasme terminas prigijo dėl taiklumo: Kosovo ser-
bai iš esmės gyvena saloje, apsupti albanų daugumos, su kuria palaiko tik 
minimalius kontaktus.

Baimė ir kantrybė pasirodo esantys pagrindiniai pokario Kosovo serbų 
meno atminties temomis motyvai ir vaizduojamo pasaulio paveikslo pa-
grindas. Gretimos temos: nelaisvė, mažų tautų, paliktų likimo valiai ir pa-
smerktų kentėti, pabėgimų ir paliktų namų motyvai, tapatybės ir išlikimo 
dilema. Ryškus motyvas yra istoriškas ir suaktualintas dabartyje Kosovo 
serbų kentėjimo ar kantrybės fenomenas ir tradicija (pagal liaudies posakį 
strpljen – spasen, t. y. kenčiantysis ilgainiui išsigelbsti), padėjusi išsaugoti 
serbų kultūrą Kosove suirus institucijoms.

Iš pokario meno kūrinių matyti, kad naujoji tikrovė primetė individo 
nuasmeninimą kolektyvo ir tautos naudai, o pastarosios prioritetai – išlikti 
ir išgyventi, todėl menininkams telieka kalbėti grupės vardu. Akivaizdus 
suvokimas, kad dalyvaujama naujausios Kosovo mito fazės raidoje. D. Kos-
tičiaus poezijoje serbų išvarymo motyvais plėtojama mito ir dabarties sąsa-
ja bei ateities Kosovo mito – prarastojo Kosovo – tema92: Kosovo kančios 
naujai aktualizuotos XXI a. pradžioje kraupiausiomis formomis. Išgyveni-
mo menas numano mokėjimą gyventi ignoruojant nenormalių gyvenimo 
sąlygų realybę. Atgimusį Kosovo mitą ir Vidovdano etiką plėtoja G. Jašo-
vičius93.

Pradedant senąja serbų epine poezija, Kosovas buvo suvokiamas kaip 
magiška erdvė, o dominuojantys klasikinio serbų meno Kosovo tema mo-
tyvai – protėvių kapai, amžius trunkanti neteisybė, vaizdžiai apibendrin-
tini kaip Kosovo skausmo šauksmas. Pokariu įsivyravo kitokia tendencija: 
šie motyvai ėmė kelti tiek publikos, tiek menininkų persisotinimo jausmą. 
Lyginant su minėtais rašytojais, jaunesni menininkai kur kas rečiau imasi 
Kosovo ir karo temos. Spėjamos prisisotinimo Kosovo ir karo temomis 
priežastys: bėgimas nuo realybės, klaidingos tradicinių motyvų, mitų ir 
vertybių interpretacijos ar piktnaudžiavimas jomis. B. Savičiaus poezijoje 
pastebimas mėginimas pabėgti nuo patoso ir viduramžių epinių motyvų. 
Poezijos rinkinio Iškeltas pasaulis (serb. Pomereni svet) pavadinimas suma-

92 K o s t i ć, D., min. veik.: Tuđa zemlja ir Posrtanje.
93 J a š o v i ć, G.., min. veik.
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nytas kaip užuomina ne tik į svetimų galybių siekius iškelti serbus iš Koso-
vo krašto, bet ir kaip sujudinta realybė (nenormalios gyvenimo sąlygos Ko-
sove), ir požiūrio į Kosovo traumą permąstymas94. Panašiai N. Sovrličiaus 
2004 m. rašytas poezijos rinkinys Čatac yra knygos apie Kosovą pavyzdys, 
kur pats Kosovas neminimas nė žodžiu95.

Analogiškų temų aptinkame ir teatro srityje. Prištinos nacionalinio tea-
tro direktoriaus Nenado Todorovičiaus bei režisieriaus ir dailininko Cvet-
ko Stanojevičiaus iš Šilovo spektaklių pagrindinė idėja ir leitmotyvas yra 
tikėjimas galimybėmis išgyventi. Panašiai folkloro ansamblis Venac (liet. 
Vainikas), profesionaliai atliekantis tradicines Pietų Serbijos dainas ir šo-
kius, savo pagrindinę funkciją suvokia kaip simbolinę paramą žmonėms iš-
gyvenant Kosove: įtikinant žmones, kad jie gyvi. Viešųjų pasirodymų metu 
ansamblis dažniausiai pristatomas kaip serbų išlikimo Kosove simbolis. Po 
1999 m. bombardavimo iš Prištinos persikėlęs į Nišą šis ansamblis taip pat 
atkartojo priverstinai iškeldintų Kosovo serbų gyventojų likimą. Grįžęs į 
Kosovą 2008 m. įsikūrė Gračanicoje ir veikia itin sunkiomis sąlygomis.

Svarbi Kosovo serbų kultūros įstaigų problema yra būstinės Kosove 
neturėjimas, didžiajai daugumai šių įstaigų laikinai persikėlus į Belgradą. 
Išimtys – folkloro ansamblis Venac, įsikūręs Gračanicoje, ir Serbų dramos 
teatras, pastoviai veikęs Kosove.

Nacionalinio teatro Serbų dramos grupės spektakliai rengiami sugriau-
tuose Prizreno kultūros rūmuose, gamtoje ar namų kiemuose (spektakliai 
vienam žiūrovui, pvz., senelei, gyvenančiai Uroševace), dalyvių suvokia-
mi kaip pirmykščio teatro atgaivinimas mūsų laikais arba savo salės po-
konfliktinėje visuomenėje neturinčio teatro grįžimas prie antikinių ištakų. 
Kosovo pokonfliktinėje visuomenėje Prištinos nacionalinio teatro Serbų 
dramos grupė save suvokė kaip egzistencijos teatrą. Šis teatras, laikinai 
perkeltas į Kosovo Mitrovicą, neturėjo tinkamų patalpų, o paskutinį spek-
taklį surengė 2013 m. rugpjūtį Belgrade. Jos direktoriui N. Todorovičiui, 
sukūrusiam šią įstaigą pokario Kosove, nepavyko jos išlaikyti, instituci-
joms neremiant teatro ir neturint Kosovo serbų kultūrinės raidos strategi-
jos. Per keturiolika teatro egzistavimo metų jo nerėmė jokios vietos savi-

94 S a v i ć, B. Pomereni svet, Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 2004.
95 S o v r l i ć, N. Čatac, Raška: Gradac, 2004.
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valdos įstaigos. N. Todorovičius sukūrė pirmąjį muzikinį spektaklį serbų 
kalba Kosove pavadinimu Niekad nenusivilkite (serb. Ne očajavajte nikad). 
Su šiuo spektakliu savo iniciatyva, išsinuomodami transporto priemones 
teatro entuziastai apkeliavo simbolinio serbų kiekio gyvenamas vietoves 
Kosove. Publika iš esmės buvo visi atitinkamų vietovių serbų gyventojai: 
Džiakovicoje keturios pagyvenusio amžiaus moterys, Uroševace viena mo-
teris, Pečo mieste 14 žmonių. Tuo pačiu, anot autorių, atlikta serbų gyven-
tojų surašymo funkcija anklavuose, nes pavyko sužinoti tikslų anklavuose 
likusių serbų skaičių. Pristatydami serbų ir pasaulio klasikų kūrinius te-
atro atstovai teigė atlikinėjantys kultūrinės urbanizacijos funkciją kaimų 
getuose likusių serbų gyventojų atžvilgiu. Spektakliai rengti privačiuose ir 
bažnyčių kiemuose, laukuose ir pievose. Kosovo serbų diskurse teatras pra-
mintas Avalynės dėžutės teatru, nes karui pasibaigus jo darbuotojai atgavo 
darbo knygeles avalynės dėžutėje.

Gnilanės miesto teatro veiklą NATO lėktuvai nutraukė tiesiogine žo-
džio prasme, bombardavimo pradžiai sutapus su teatro repeticijomis. Po to 
prasidėjęs baimės laikotarpis pasižymėjo grobimais, smurtu, kultūros įstai-
gas perimant albanų kolegoms. Gnilanės teatras atnaujino veiklą 2001 m. 
pavasarį improvizuotoje scenoje Gnilanės bažnyčios kieme, neturėdamas 
kito ploto, teatro vadovybei atmetus tarptautinių misijų pasiūlymą sureng-
ti vieną vaidinimą pastate, iš kur teatras buvo anksčiau išvarytas. Režisie-
rius Saša Stojanovičius, išvarytas iš Gnilanės, tęsė darbą Raniluge, netoli 
Kosovo Kamenicos. Buveinių praradimą Kosovo serbų teatro menininkai 
interpretuoja kaip laisvės netektį.

Pokario laikotarpiu ilgą laiką apie Kosovą nebuvo kuriami teatro sce-
narijai ir filmai, kadangi vyravo dvi tendencijos. Kosovo temomis suinte-
resuoti autoriai dažniausiai dėl tautiškai patetiško nusiteikimo nesugebėjo 
sukurti realistiško scenarijaus, o galintys sukurti tokį scenarijų nebuvo 
suinteresuoti arba Kosovo nepažinojo. Prištinos nacionalinio teatro Ser-
bų dramos grupės kūryboje dabartinė situacija Kosove vaizduojama tarsi 
tragiškas groteskas. Filmo Povratnik (liet. Grįžęs) scenarijuje Kosovo serbų 
anklavų realybė vaizduojama kaip ciniška istorija, kur anklavų žmonėmis 
nesuinteresuotos jokios institucijos – nuo vietos savivaldos iki ministerijos, 
nuo kaimo iki Belgrado ir Prištinos. Ko smeta (liet. Kas varžo) agropanko 
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žanro muzikinės grupės kūrinių pagrindu kuriamo muzikinio spektaklio 
naratyvo siužetinės linijos: perkeltieji asmenys, laikinas statusas, nuo žemės 
paviršiaus nušluoti kaimai, į kuriuos grįžtantieji neberanda savo namų.

Kosovo motyvus dailėje kūrėjai laiko būtina istorinės atminties gran-
dinės jungiamąja grandimi, siekiant išlaikyti sąsają su protėviais, kartų 
tąsą ir išlikti Kosovo žemėje, išsaugoti savo kultūrą ir šventoves kitos 
kultūros dominavimo sąlygomis. Tokį patį vaidmenį atliko ir klasikiniai 
dailės kūriniai Kosovo motyvais. Ryškiausias šios nuostatos atstovas po-
kario Kosove yra dailininkas Zoranas Živkovičius, pradėjęs savo karjerą 
kaip albanų dramos scenos dekoratorius Kosovo Polės kultūros rūmuose 
dar bendrų kultūrinių erdvių egzistavimo laikotarpiu96 ir turintis bendrų 
parodų su Kosovo albanais patirties pokariu. Prištinos dailės mokyklos ir 
menų akademijos autorių darbai, gvildenantys pokario temas, pasižymi 
itin ekspresyviomis spalvomis. Ryškus karo patirčių atminties (baimės ir 
netikrumo ankstyvojoje jaunystėje palikus namus ir gimtąjį Prištinos mies-
tą) pavyzdys ir supančios tikrovės refleksija yra Gračanicoje gyvenančios 
žymios dailininkės Nadicos Džekič-Nedelkovič kūryba anklavų temomis. 
Paveiksluose pasitelkiamos koloritinės vaizdinės priemonės. Dažniausiai 
yra ratas, suvokiamas kaip izoliacijos, skausmingo uždaros anklavo erdvės 
klaustrofobijos jausmo ir net pragaro ratų simbolis. Kitaip tariant, ratai 
šiuose paveiksluose simbolizuoja psichogeninę, egzistencinę ir fizinę grės-
mes. Ugnies simbolis reiškia karo laikotarpį, deginimus, bombardavimus 
ir griovimus. Kosovo simboliai yra paukščiai97, o vanduo interpretuojamas 
kaip pokario ramybė nuslūgus įtampai ir persikėlus į ramesnę vietovę.

Norint išskirti raktažodžius naratyvų studijai ypač įdomūs pasirodė 
menininkai, teigiantys, kad temas paveikslams semia iš pavienių išgirstų 
žodžių. Grafikas Nenadas Kostičius iš Lipliano pasirenka kryžiaus simbolį 
(kryžius, ant kurio menas yra visuomet, o Kosovas – šiandien)98, vaizduo-
damas 1998-ųjų laikotarpio katastrofą, jo paveiksluose dominuoja sugriau-
tos bažnyčios, sudegintos ir ištuštėjusios erdvės, vienatvėje likę žmonės; 

96 Trisdešimt metų bendros kultūrinės erdvės egzistavimą Kosovo Polėje nutraukė UNMIK, 
atleidus serbų darbuotojus iš miesto kultūros rūmų.

97 Kosovo vardas serbų kalba reiškia Juodųjų strazdų laukas.
98 R a k o č e v i ć, Ž., min. veik., p. 130.
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kiekvienas simbolis reiškia nelaimę, o paveikslai yra drobėje įamžinti lai-
kotarpiai. Panašiai kaip ir Bažnyčios situacijoje, meno naratyvo kūrėjai 
irgi dažnai sieja savo veiklos prigimtį su aukomis, dėl patirčių panašumų 
ir sutapimų taip suartėdami su Kosovo tema. Tiek bažnyčios, tiek menas 
suvokiami ir vaizduojami kaip laisvės oazės geto aplinkoje. Minėti daili-
ninkai teigia semiantys įkvėpimo iš žmonių, kurie, nepaisydami sunkumų, 
liko gyventi Kosove, ir atkreipiantys dėmesį į šiuos žmones.

Istorinės atminties kontekste pažymėtinas tarp menininkų vyraujantis 
įsitikinimas, kad būtent menas padėjo serbams išlikti ir išsaugoti tapatybę 
Kosove ilgais okupacijos amžiais. Kalbant apie dabartinį laikotarpį siūloma 
meno vaidmenį vertinti lygiai taip pat ir investuoti į jaunus menininkus 
siekiant ilgainiui išsaugoti serbiškąjį Kosovą. Taigi pažymėtinas ryškus mąs-
tymas Kosovo priesako kategorijomis (žr. skirsnį apie vyraujantį naratyvą).

Gausi istorinės atminties dokumentų grupė yra rašytiniai Kosovo vai-
kų liudijimai ir atmintys apie karo ir pokario patirtis, publikuoti poezijos, 
prozos ir laiškų forma. Vyraujantis naratyvas šiuos dokumentus paprastai 
sujungia į Anos Frank dienoraščio tradicijos grupę99. Ana Frank čia laiko-
mas kiekvienas vaikas, augantis karo ir pokario laikotarpiu.

Žanro pradininke Kosove laikytina vienuolikmetė Simonida Maksi-
movič, kurios laišką pasaulio naujienų agentūros išplatino 1999 m. NATO 
oro antpuolių kampanijos įkarštyje, bombai pataikius į autorės motinos 
kapą Prištinos kapinėse100. Kitame laiške, skirtame NATO vadui Maiklui 

99 P o p o v i ć, R, N i č i ć-C i n o b e r s k i, D. Šta je to sloboda: zapisi kosovske dece 
1999–2009, Gračanica: Nikanor, Matica Srba Kosova i Metohije, 2009; N i č i ć-C i n o -
  b e r s k i, D. Zapisi iz ropstva i progonstva. Zapisi kosovske dece 1999–2009, Kosovs-
ka Mitrovica: Lestve, 2014. Rinkiniuose sujungiami pagrindinių ir vidurinių mokyklų 
vaikų iš centrinio Kosovo (Gračanica, Liplianas, Plemetina ir kt.) ir Mitrovicos darbai, 
kurie gali būti gilesnių sociologinių ir psichologinių tyrimų objektai.

100 Anos Frank stiliumi parašytame laiške mergaitė pasakoja: Dabar nebeturiu kur nešti gė-
lių. Mano mamos ir senelio kapų nebėra. Juos ištrynė pikti žmonės ir jų lėktuvai, kasnakt 
griaunantys mano Prištiną. /.../ Dabar verkiu daug dažniau, nei mamai mirus. Dabar 
nebežinau, kur mano mama ir senelis. Kapuose jų nebėra. Liko didžiulė duobė. Atliekant 
šį tyrimą naratyvas nenustojo aktualumo, nes 2013 m. Prištinos kapinių takai tebebuvo 
išarti 1999 m. karo metu kritusių bombų. Žr.: La mamma è morta di nuovo, Corrie-
re della sera, 1999 m. balandžio 30 d., <http://archiviostorico.corriere.it/1999/aprile/30/
mamma_morta_nuovo_co_0_9904301273.shtml>
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Džeksonui, minėdama tebesitęsiančius civilių žudymus, kapų niokojimus 
bombomis, butų grobimus, smurtą ir masinį gyventojų bėgimą, autorė 
reziumuoja: Atėmėte iš mūsų vaikystę101. Vyraujanti bendra publikuotų 
vaikų užrašų idėja – pasibaigusi vaikystė pokariu tebesitęsiančių kančių 
kontekste. Dažniausi raktažodžiai susiję su karu, bombardavimu, išvary-
mais, smurtu ir mirtimi, o Kosovas suvokiamas kaip didelės kankinystės 
arena, kur vaikai kenčia ne tik betarpiškai nuo smurto veiksmų, bet ir 
psichologiškai, nuo karo pasekmių102. Kančių laikotarpis neapsiriboja vien 
tik 78 karo dienomis ar tarptautinių pajėgų atvykimo išvakarėmis, jis pasi-
žymi ilgalaikiu netikrumu ir baime, kuriuos atneša kiekviena nauja diena 
ir naktis. Kovodami už išlikimą vaikų užrašų autoriai vaizduojami kaip 
anksčiau laiko išaugę ir subrendę, neturintys laiko ir noro vėl būti vaikais 
ir žaisti. Netikrumas ir baimė atsispindi vaikų žaidimuose, kuriuose imi-
tuojama tikrovė, vadovaujamasi savo pasaulio suvokimais: žaisdami vaikai 
dažnai renčia barikadas, gina tiltą nuo albanų, o išvykę už Kosovo ribų su-
tiktus kareivius tebevadina danais, prancūzais, vokiečiais ar amerikiečiais. 
Rašiniuose dominuojantys motyvai: liūdna ateitis ir beteisiškumas sveti-
mos valdžios sąlygomis; ankstesnio nerūpestingo gyvenimo atsiminimai ir 
baimė, kad gyvenimas pasikeitė visiems laikams; smerkiamas tarptautinių 
pajėgų toleruojamas blogis. Karo, baimės, būgštavimo, neapykantos ir melo 
raktažodžiams priešpriešinami laisvės, taikos, meilės, džiaugsmo, laimės, 
nerūpestingumo motyvai. Cikliškas požiūris į istoriją akivaizdus ir šiuo 
atveju: vaikų pasakojimų rinkėjai brėžia paralelę su osmanų okupacijos 
metais, kuomet žiaurus okupantų elgesys su vaikais buvo norminis.

101 Ubili su mi mrtvu majku, Narodne novine, 1999 m. rugsėjo 4–5 d. Viešosiose Koso-
vo serbų istorinės atminties reprezentacijose vaikų laiškai ir meno kūrinių atlikimasi 
užima itin svarbią vietą. Vienuolikmetės Jovanos Radovanovič iš Orahovaco laiškai ir 
eilėraščiai Mano dangų apjuosė spygliuota viela (serb. Moje su nebo vezali žicom) pir-
maisiais pokario metais autorei atnešė šlovę ir tarptautinį pripažinimą, pritraukdami 
svečius iš visos Serbijos ir užsienio, atvykstančius jos aplankyti anklave.

102 Dauguma serbų mokyklų yra perkeltos, dažniausiai – į Kosovo šiaurę. Dėl grėsmių sau-
gumui judėjimo laisvė yra ribota. Ribotos ir galimybės laisvai rinktis mokyklą, viešai 
kalbėti savąja kalba dideliuose miestuose. Ir vaikų, ir mokytojų didžiajai daliai apleidus 
Kosovą, likusiose mokyklose dėstymas neretai improvizuojamas, stokojant kompeten-
tingo personalo.
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Vaikiškojo naratyvo įsikūnijimas ir simbolis yra Serbijoje legendine ta-
pusi Milica iš Prizreno – vienintelis serbų vaikas šiame antrajame pagal 
dydį ir pirmajame pagal istorinę svarbą to krašto mieste. Dokumentinio 
filmo Milica (2014) autoriai pasakoja, kaip kažkur XXI amžiaus Europoje 
gyvenantis 7-erių metų vaikas nežino, kas yra laisvė, draugai ir žaidimas. 
Milicos motina Evica Džiordževič po 1999 m. vasaros ir 2004 m. kovo 
smurto bangų liko paskutinė serbė Prizrene, kategoriškai atsisakiusi kraus-
tytis ir atlaikiusi puldinėjimus bei kelerius metus trukusį KIA ir aplinkinių 
spaudimą parduoti butą ir išvykti, stebėdama, kaip kaimynystėje degina-
mi serbų namai tarptautinių pajėgų akivaizdoje. Tuo laikotarpiu Prizrene 
nužudyti 34 serbų civiliai, o miestą paliko 12 000 serbų gyventojų. Baimės 
ir spaudimo atmosferoje gimusiai ir augančiai Milicai rengiamas indivi-
dualus mokymas. Filme pabrėžiama, kad draugų ji neturi ir niekada nėra 
pažaidusi su kitais vaikais. Pirmuosius žingsnius Milica žengė Prizreno 
Šv. Arkangelų vienuolyne, suvokiamame kaip laisvės erdvė. Vyraujančiame 
naratyve Milicos motina vaizduojama kaip didvyrė, tačiau jai tenka atrem-
ti ir konkuruojantį naratyvą atstovaujančių žmonių įkalbinėjimus išsivežti 
dukterį iš Prizreno ir negadinti mergaitei vaikystės dėl savo užsispyrimo.

Pirmasis vaidybinis filmas, skirtas 2004 m. kovo įvykių istorinei atmin-
čiai, yra režisieriaus Gorano Radovanovičiaus Anklavas (Enklava). Filmas 
pristatytas kaip reakcija į įvykius realiuoju laiku ir kaip istorinis šaltinis, 
nes jį kuriant dalyvavo žmonės, asmeniškai išgyvenę kovo įvykius, o pa-
grindiniai aktoriai – Kosovo serbų anklavuose gyvenantys vaikai. Veiks-
mas vyksta Metochijoje 2004 m., o scenarijus rašytas 2009–2010 m. Filmo 
autoriai siekė įamžinti istorines scenas, kaip XXI a. pradžios Kosove vaikai 
gabenami mokyklon kariniais šarvuočiais. Pagrindinė tragiško scenarijaus 
idėja – paprastų žmonių siekis išgyventi pokario sąlygomis ir pasiruošti 
ateičiai. Filme stengtasi išvengti politizavimo. Svarbiausia scenarijaus tema 
yra serbų ir albanų vaikų draugystė 2004 m. kovo neramumų fone. Na-
grinėjama Kosovo realijoms aktuali kolektyvinės etninės kaltės stereotipų 
tema vaikų akimis. Dėl temos universalumo ir aktualių Kosovo serbų ben-
druomenės problemų filmą finansiškai parėmė vokiečių kooprodiuseris ir 
Europos Tarybos kinematografijos paramos fondas. Filmo siužetinės lini-
jos atkartoja ir vaizdinėmis kinematografijos priemonėmis koncentruotai 
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išryškina kertinius Kosovo serbų vyraujančio naratyvo elementus. Pagrin-
dinis filmo herojus yra serbų vaikas, augantis Kosove, ištuštėjusių kaimų, 
sugriautų bažnyčių ir suniokotų kapų fone. Filme rodoma, kaip serbų vai-
kai Kosove kasdien vežami mokyklon šarvuočiais, kurie pakeliui apmė-
tomi akmenimis. Pamoka mokykloje rengiama vienam vaikui – tiek tėra 
klasėje, panašiai kaip Milicos iš Prizreno atveju. Mokytojai išsikrausčius 
iš Kosovo į Belgradą, pamokos nutrūksta. Vienintelis pagrindinio herojaus 
draugas – mirštantis senelis, nes serbų kaime nebeliko vaikų. Senelio lai-
dotuvės simboliškai vyksta prašmatnių albanų vestuvių fone. Bandymas 
užmegzti draugystę su albanų vaikais pasibaigia šmeižtu ir išdavyste iš 
baimės, o gentinio solidarumo skatinami albanų tėvai kerštaudami pade-
ga serbų bažnyčią. Herojus išsigelbsti nuo gaisro, pasislėpęs po bažnyčios 
varpu (simbolika, pabrėžianti globojamą ir gelbstintį bažnyčios vaidmenį 
Kosovo serbams). Serbų civilius engia Kosovo policija, o žiauriausiai tėvy-
nainių atžvilgiu elgiasi Kosovo respublikos institucijų kooptuoti serbai. He-
rojui persikėlus sostinėn, Belgrado mokykloje jis susiduria su bendraamžių 
patyčiomis dėl savo Kosovo kilmės, pašiepiamai vadinamas Šiptar103.

Režisieriaus N. Todorovočiaus filmas Nesusipratimas (Nesporazum) 
yra pirmasis per visą Kosovo kultūros istoriją vaidybinis filmas, sukurtas 
Kosovo serbų jėgomis. Jame aktualizuojama Kosovo šiaurės tikrovė, ser-
bų ir albanų santykiai, grotesko forma kritikuojama visos konflikto pusės. 
Filmuojant scenas padalintame Kosovo Mitrovicos mieste pirmąkart nuo 
1999 m. regėtos netikros karo scenos, vaidinti susirėmimai ir inscenizuotos 
mirtys. Tokie vaizdai atspindi dažniausias su Mitrovica siejamas siužetines 
linijas, šio įtampos ir baimės kupino miesto gyvenimo normą: chaosas ap-
linkui pagrindinį Mitrovicos tiltą, kariuomenė ir policija, ginkluoti asme-
nys, mėtomi akmenys, ūžiančios sirenos, bėgantys žmonės, ašarinių dujų 
migla. Filmo idėjos autorių adresuojamos ir tikrojo konflikto režisieriams – 
tarptautinei bendruomenei. Siekta pabrėžti, kad nenormalus gyvenimas 
Mitrovicoje virto norma, ir žmonės prie jo priprato. Kitaip tariant, aplin-
ka, atmosfera ir gyvenimas Mitrovicoje yra nerealesni ir daugiau panašūs 
į filmą už bet kurį meno kūrinį ar vaizduotės vaisių, o miesto gyventojai 

103 Užgaulus etnonimas, serbų kalba reiškiamas albanams, o neretai ir Kosovo serbams už 
Kosovo ribų, kai norima pabrėžti, kad jie nepageidautini.
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pripratę prie nesibaigiančio konflikto, riboto etninių sienų apibrėžto plo-
to, bet nesusitaiko su primesta naująja realybe, priversti gyventi niūrioje 
nekūrybingoje tikrovėje, skatinančioje viduramžius primenančius mitolo-
ginius stereotipus apie šį kraštą. Filmo meninę vertę autoriai kildina iš au-
tentiškos Kosovo serbų atmosferos pajautos, taip pat – iš brangiausios karo 
scenografijos, už kurią pasaulio filmų kūrėjai sumokėtų milijonus. Teigiama, 
kad vietiniai Mitrovicos serbai geriausiai jaučia padalinto miesto dvasią, o 
scenos filmuotos Mitrovicos Brdžianų rajone, kuriame po neseniai vykusių 
etninių susirėmimų gausu sugriautų namų. Šiomis natūraliomis dekoraci-
jomis filmo kūrėjai pasinaudojo nemokamai, o filmas kurtas autorių ir kitų 
entuziastų lėšomis104. Perkeltine prasme autoriai filmą vadina brangiausiu 
kinematografijos istorijoje, nes jo kaina yra serbų išvarymas iš Kosovo105. 
2014 m. birželio 22 d. filmo režisierius N. Todorovičius protestavo prieš 
Kosovo albanų bandymą nufilmuoti plagijuotą tokio paties pavadinimo 
filmo versiją (alb. Keqkuptim – Nesusipratimas), atkartojant scenas aplink 
Mitrovicos tiltą.

Kone ryškiausiu Kosovo serbų žiniasklaidos pagrindinio naratyvo pa-
vyzdžiu ir žymiausiu šaltiniu laikytina Kosovo žiniasklaidos asociacija 
KOSMA ir jo pagrindu sukurtas Sonios Blagojevič to paties pavadinimo 
dokumentinis filmas Kosma. Tinklas KOSMA, nuo 2003 m. vienijantis 
penkias serbų kalba transliuojančias radijo stotis (Goraždevace, Štrpcė-
je, šiaurės Kosove, Pamoravėje ir Gračanicoje), yra vienintelė žiniasklai-
dos priemonė, jungianti izoliuotas serbų gyvenamas salas visoje Kosovo 
teritorijoje ir turinti 60 000 klausytojų auditoriją. KOSMA taip pat yra 
vienintelis kūrybinis tinklas, jungiantis visus serbų anklavus, o jo dekla-
ruojamas tikslas – išlaikyti vienybę siekiant išgyventi sunkiomis sąlygo-
mis. Anklavuose įsikūrusių radijo stočių kasdienio darbo ypatybės atkar-
toja pokario Kosovo serbų gyvenimo sąlygas, todėl jų produkcija kritikų 
vertinama kaip to laiko liudijimas ir kaip vertingi archyviniai dokumen-
tai, įamžinantys pokario laikotarpio dvasią ir kolektyvinį jausmą. Filmas 
Kosma kritikų buvo giriamas, nes sėkmingai išryškino išsikvėpusio Kosovo 

104 Tik prieš pat baigiant filmuoti Serbijos vyriausybės Kosovo ir Metochijos reikalų kan-
celiarija skyrė lėšų.

105 R a k o č e v i ć, Ž. Nesporazum između svetova, Politika, 2012 m. gegužės 6 d.
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mito egzistencinę esmę, dėl kurios jis tuo laiku ir virto mitu. Kasdienis gy-
venimas, paverstas FM dažnio bangomis, kartu yra atsakymas į klausimą: 
Ką reiškia gyventi Kosove? 106. Filme atrinkti iliustratyviausi serbų anklavų 
radijo stočių laidų fragmentai. Pasikartojančios naratyvo siužetinės linijos 
yra šios: nepaprastoji padėtis, sunkios gyvenimo sąlygos (dingstantys elek-
tra ir vanduo), baimė, netikrumas ir nežinomybė, puldinėjimai ir protestai, 
liūdnos ateities perspektyvos Kosove, retos ir kuklios geros žinios, vilties 
garsai, miglos apsuptas ir į sapną panašus gyvenimas uždaroje erdvėje, iš-
likimo sąlygos, vaikams augant karo mašinų fone, ūžiant sraigtasparniams. 
Pirmenybė teikiama radijui, nes dažnai dingsta elektra, todėl būna neįma-
noma žiūrėti televizijos. Radijo garsai suvokiami kaip metafora – vieninte-
lis Kosovo viešojoje erdvėje balso netekusių žmonių balsas, keliaujantis per 
ištuštėjusius kraštus ir apleistus namus, nugalintis klausytojams neįveikia-
mas kliūtis – silpną telefono ryšį, sunaikintą infrastruktūrą, barikadas ir 
ribotą judėjimo laisvę. Pusvalandžio trukmės laida, sukurta mažiau kaip 
tūkstantį gyventojų turinčiame anklave neturint nuolatinių finansavimo 
šaltinių, autorių laikoma pasaulio rekordo pripažinimo vertu stebuklu, o 
kartu ir klausomiausia laida pasaulyje, nes jos klausosi apie 80 % anklavo 
gyventojų. Simuliaciją papildo kūrėjų pastangos tomis laidomis vaizduoti 
miestą, kurio neturi, ir kurti didelio miesto atmosferą. Savo vietovėse šios 
radijo stotys taip pat yra vieninteliai jaunimo kultūrinio gyvenimo cen-
trai. Už naratyvą, rodantį socialines ir antropologines traumas negęstančių 
konfliktų kamuojamame krašte, filmas Kosma pelnė festivalių apdovano-
jimus Belgrade, Portugalijoje ir Italijoje.

Žymiausiuose pokario Kosovo albanų dramos kūriniuose – Iliro Gjoca-
jaus dramoje Rūsys107, Doruntinos Bašos pjesėje Pirštas108, Jetono Nezira-

106 B a j i ć, Đ. Film o radio-gerili na Kosovu. City Magazine, 2014 m. sausio 5 d.; 
P e j o v i ć, D. NIN, 2013 m. balandžio 4 d.; J o k a n o v i ć, S. Ilustrovana politika, 2013 m. 
balandžio 9 d.; S a v i ć, M. Novi standard, 2013 m. balandžio 2 d.; J a n k o v i ć, Z. Ra-
dio-mreža povezuje Srbe, Popbox, 2013 m. balandžio 1 d.

107 M u h a r r e m i, I. „Bodrumi“ i Fadil Hysës, Zemra shqiptare, 2009 m. kovo 25 d.
108 Pastaroji drama, aktualizuojanti moterų, netekusių vyrų per karą, likimus, pristatyta 

Serbijoje, vaidinant serbų aktoriams. T r e b j e š a n i n, B. G. Sudbina žene u patri-
jarhalnom svetu, Politika, 2012 m. gruodžio 21 d.; Z h e g r o v a, D. Gishti: shfaqje 
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jaus Skrydyje virš Kosovo teatro109, Visaro Krušos komedijoje Kavinė kryž-
kelėje110 – karo tema siejama su kolektyvinėmis kančiomis, pasiaukojimu 
ir tautiniu išsivadavimu, aukomis ir dingusiais be žinios žmonėmis. Serbai 
vaizduojami kaip kolektyvinis kitas – engėjai, atstovaujantys sukarintoms 
pajėgoms, S. Miloševičiaus policijos ir pan. Atitinkamai serbų personažai 
šiuose kūriniuose atlieka kareivių, policininkų, valdžios atstovų vaidmenis. 
Civilių serbų ir jų patirčių tematikos pokario albanų autorių kūriniuose 
neaptinkame111.

3. Serbų nacionaliniai naratyvai apie Kosovą

Kosovas išlieka sudėtingiausia Serbijos konstitucinės santvarkos ir poli-
tinės raidos problema, taigi ir kertine nacionalinių naratyvų tema. Taip 

moderne mbi pasojat e luftës, 2013 m. liepos 1 d., <http://www.kosovotwopointzero.com/
article/509/gishti-shfaqje-moderne-mbi-pasojat-e-luftes>

109 „Fluturimi…“, i Jeton Nezirajt, niset edhe për në Itali, KosovaPress, 2014 m. spalio 15 d., 
<http://www.kosovapress.com/sq/kulture-dhe-art/fluturimi-i-jeton-nezirajt-niset-edhe-
per-ne-itali-26906/>

110 K r u s h a, V. Kafeneja në udhëkryq. In: N e z i r a j, J., I l i ć, S. Let iznad kosovskog po-
zorišta: antologija savremene kosovske drame, Beograd: Radnička komuna Links, 2014.

111 Serbų ir albanų kultūriniai ryšiai istoriškai nėra itin išplėtoti, o tarpvalstybiniai santy-
kiai liko įtempti nuo pat Albanijos valstybės įkūrimo 1912 m. iki šių dienų. Serbų kla-
sikiniai rašytojai į albanų kalbą buvo verčiami vangiai dėl jų politinių pažiūrų Kosovo 
klausimu. Po albanų demonstracijų Prištinoje 1981 m. žymiai sumažėjo abipusiai inte-
resai ir susilpnėjo kultūriniai ryšiai. Jie galutinai nutrūko XX a. 10-ajame dešimtmetyje, 
kai visiškai nustota versti knygas iš albanų į serbų kalbą ir atvirkščiai (I m a m i, P. Srbi 
i Albanci kroz vekove, Beograd: KVC, 2000). Tokia situacija truko iki pat 2011 m. Tarp 
žymesnių grožinės literatūros leidinių istorinės atminties tema paminėtinas Arbeno 
Idrizio poezijos rinkinys Žvėrys myli tėvynę (I d r i z i, A. Zveri vole otadžbinu, Beograd: 
BeTon, 2013), skirtas pokario transformacijos temai ir tragiškos karo praeities vėlėms. 
Tiek serbų, tiek albanų domėjimasis kitos pusės kultūra yra itin ribotas. Kosovo albanų 
autorių kūrinių pristatymai Belgrade nelankomi. Iš 170 Serbijoje esančių bibliotekų tik 
27 panoro turėti Kosovo autorių antologijų. Serbų ir albanų bendruomenių poliarizaciją 
skatina ir diametraliai priešingi istorijos vaizdavimai vadovėliuose, grįsti atitinkamais 
Kosovo albanų ir serbų pagrindiniais naratyvais. Kliūtis jaunų kartų bendravimui po 
karo tapo kalba. Pokariu atkūrus Slavistikos katedrą Prištinos universiteto Filologijos 
fakultete, nebūta norinčiųjų stoti.
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Kosovo serbų bendruomenė yra glaudžiai susijusi su platesniais Serbijos 
nacionaliniais naratyvais. Be to, socializacijos ir integracijos prasme Koso-
vo serbai faktiškai išlieka Serbijos sociokultūriniame lauke ir yra atskirti 
nuo Kosovo albanų sociokultūrinio lauko. Tai akivaizdu iš kalbų mokėji-
mo, kultūrinio turinio arealo, žiniasklaidos kanalų pasirinkimo, gyventojų 
socialinių ryšių geografijos ir judėjimo trajektorijų.

3.1. Pagrindinis naratyvas: 
Kosovo mitas ir Kosovo priesakas

Pagal pagrindinį naratyvą, kuriam atstovauja dauguma Serbijos politinių 
partijų ir žymi akademinės bendruomenės dalis, Kosovas yra kertinis ser-
bų tautos istorinės tapatybės elementas112 ir dėl to turi likti Serbijos su-
dėtyje. Šį naratyvą atitinka aukščiau pristatyti šiuolaikinių Gazimestano 
minėjimų motyvai, pabrėžiantys visos tautos sąsajas su Kosovo teritorija113 
ir individo lojalumą aukščiausioms kolektyvo (t. y. tautos) vertybėms. Tei-
sine ir politine prasme vyraujantis naratyvas numato lojalumą Konstitu-
cijai. 2013 m. naujausios naratyvo raidos kryptys yra trejopos: tradicinės 
interpretacijos laikymasis, pasiūlymai, kaip sustiprinti naratyvą, ir atsakų 
konkuruojantiems naratyvams formulavimas.

Pagal vyraujantį naratyvą esminę Kosovo svarbą serbų tautinei tapatybei 
parodo unikali apie 1300 istorinio paveldo objektų koncentracija 10 887 km2 
krašto teritorijoje. Daugybė didikų dvarų liudija valdantįjį elitą tvarkius 
valstybės reikalus šioje teritorijoje ankstesniais amžiais (Chrebelianovičių, 
Brankovičių, Musičių, Vojinovičių didikų šeimos, Nemaničių dinastija)114.

Naratyve vadinamas brangiausiu serbiškuoju žodžiu115 Kosovas vaiz-
duojamas kaip kažkas daug daugiau nei valstybės teritorijos dalis. Kosovo 
mūšis vyraujančiame naratyve vaizduojamas kaip steigiamasis, pamatinis 

112 T e r z i ć, S. Stara Srbija (XIX–XX vek): drama jedne civilizacije. Beograd, Istorijski 
institut, 2012, p. 57.

113 Anot vyraujančio naratyvo, didžioji Serbijos ir Juodkalnijos gyventojų dauguma yra 
kilusi iš Kosovo teritorijos.

114 Per minėjimus ir populiariuose meno kūriniuose Prizrenas tebevadinamas karališkuoju 
miestu ir (caro) Dušano miestu.

115 B e ć k o v i ć, M. Kosovo: najskuplja srpska reč, Valjevo: Glas Crkve, 1989.
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ir kuriantis116 serbų tautiškos tradicijos, atminties ir valstybingumo įvykis. 
Kosovas lyginamas su Termopilų (480 m. pr. Kr.), Puatjė-Tūro (732 m.), 
Kulikovo (1380 m.)117 ir Orleano (1428–1429 m.) mūšiais118. Tautos, paliku-
sios savuosius Kosovus už valstybės ribų, pasmerktos tapti mažos ir ne-
reikšmingos119. Pagal kultūralistines etniškumo sampratas serbų pagrindi-
nis naratyvas apie Kosovą yra klasikinis ypatingo požiūrio į protėvių žemę, 
suteikiančią pagrindą modernios tautos tapatybei, ir itin sustiprėjančio, 
tautai turint savitą tautinę religiją, pavyzdys120. Tautinė serbų stačiatikybės 
tradicija ir istorinį vaidmenį atliekančios nacionalinės Bažnyčios egzistavi-
mas yra būtent tokios savitos religijos atvejis.

Anot vyraujančio naratyvo, Kosovas numano egzistuojant mitą (le-
gendą), perteikiamą ir saugomą tautos kūrybingumo, turtingos epinės 
tradicijos ir išplėtoto tautinės poezijos Kosovo ciklo. Mitas kildinamas iš 
didžiulės ištisos kartos aukų suvokimo: išvystyta serbų viduramžių visuo-
menė, vedama savo elito, pasiaukojo dėl aukščiausių laisvės principų121. Šis 
kategorinis imperatyvas yra raktas istorijos pamokai suprasti, jungiantis 
tautos dabartį su jos praeities ir ateities siekiais.

Pagal kitus apibrėžimus, priskirtinus vyraujančiam naratyvui, Kosovas 
yra ne mitas, o atmintis ir sąmoningumas, siejantis su istorine praeitimi122. 
Kupinas prasmių ir interpretacijų, sutelktų pačių žmonių, jis yra suvokia-
mas kaip istorija, kurią pati tauta pasirinko atminti ir grįsti ja savo verty-
bes. Sektini pavyzdžiai ateities kartoms yra heroizmas (kunigaikštis Lazaras, 
Milošas Obiličius, Milanas Toplica, Ivanas Kosančičius), pasiryžimas aukotis 

116 V e s k o v i ć, M. Značaj kulturnog nasleđa Kosova i Metohije za očuvanje srpskog 
nacionalnog identiteta. In: Š u v a k o v i ć, U. et. al., Kulturno nasleđe Kosova i Metohije, 
t.2, Beograd: Kancelarija za KiM, 2013, p. 49.

117 B o g d a n o v i ć, D. Knjiga o Kosovu, Beograd: SANU, 1986.
118 R a d o v a n o v i ć, M. Etnički i demografski procesi na Kosovu i Metohiji, Beograd: 

Liber Press, 2004, p. 554.
119 B r at i n a, B. Kosovski zavet i evropske vrednosti. In: Š u v a k o v i ć, U. et. al., Kul-

turno nasleđe Kosova i Metohije, t. 2, Beograd: Kancelarija za KiM, 2013, p. 163–167.
120 S m i t h, A. D. National Identity, Reno: University of Nevada Press, 1991.
121 Đ u r i ć, M. Vidovdanska etika, Zagreb: Srpsko akademsko društvo Njegoš, 1914.
122 B o g d a n o v i ć, D., cit. in: B a š č a r e v i ć, I. Kosovski mit u strukturi srpske na-

cionalne svesti. In: Š u v a k o v i ć, U. et. al., Kulturno nasleđe Kosova i Metohije, t. 2, 
Beograd: Kancelarija za KiM, 2013, p. 177.
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bendruomenės išlikimo vardan (Banovičius Strachinia, Boško Jugovičius), o 
tarp neigiamų ir vengtinų pavyzdžių aptinkame išdavystę (Vukas Branko-
vičius, išsižadantis Kosovo vardan žemiškosios karalystės, arba klestėjimo, 
lengvesnių gyvenimo sąlygų, kalbant naujausios konflikto fazės diskurso 
žodžiais). Meno sukurti vaizdiniai, įkvėpti labiausiai paplitusių įvykių in-
terpretacijų, sustiprino populiarius tų įvykių vaizdavimus ir prisidėjo prie jų 
tęstinumo (Milošo Crnianskio romanas Seobe (Kraustymaisi), Kosovo mūšį 
vaizduojantys žymiausių serbų tapytojų paveikslai, muzikos motyvai, filmas 
Kosovo mūšis123).

Karinis ir politinis pralaimėjimas netruko virsti išsivadavimo kovos 
pradžia. Kosovo mito pamatinė idėja yra susijusi su kultūrine ir tapaty-
bės strategija124, kuria siekiama ilgainiui sustiprinti tautos gyvybingumą125 
norint atkurti prarastą valstybingumą. Kosovo mūšio kaip centrinio serbų 
istorijos įvykio vaizdavimas suvokiamas lyg svarbiausia paskata, kreipusi 
serbų gyvenimus per amžius, ruošdama juos gyventi išsivadavimo siekiui, 
laikytis drauge ir nesubyrėti.

Puoselėjant Kosovo vertybes ir perteikiant jas ateities kartoms siekta 
padėti bendruomenei (tautai) išgyventi grėsmės akimirkomis126. Kultū-
rinės ir psichologinės tapatybės tikslas buvo išgyventi žlugus ankstesnei 
sociopolitinei konstrukcijai ir sulaukti palankių sąlygų jai atkurti127. Hu-
manitarinės pagalbos pristatymo į Kosovo serbų anklavus iniciatyvos nau-
jausiu laikotarpiu grindžiamos solidarumo ir pagalbos savo bendruomenei 
išgyventi kritinį sunkmetį motyvais.

123 Kosovo padavime, kaip ir Naujajame Testamente, išdavystė atskleidžiama mirties iš-
vakarėse per vakarienę,. Ši aplinkybė, taip pat bendras žemiškojo ir dangiškojo pradų 
priešpriešinimas, liudija Bažnyčiai suvaidinus esminį vaidmenį plėtojant naratyvą.

124 Panašią ilgalaikę tapatybės strategiją aptinkame 1428–1430 m. pastatytos Smederevo pi-
lies istorijoje. Jos baltoje sienoje didelis kryžius buvo išklotas iš raudonų plytų. Osmanų 
kariuomenei artėjant prie Belgrado, pilis buvo aršiai puolama, ir nuo daugybės turkų 
kulkų raudonų plytų kryžius darėsi vis ryškesnis baltos sienos fone.

125 V e s k o v i ć, M., ten pat, p. 52.
126 Š l j u k i ć, S. Kosovski mit kao kulturna baština: vrednosti i nacionalni opstanak, 

Š u v a k o v i ć, U. et. al. Kulturno nasleđe Kosova i Metohije, t.2, Beograd: Kancelarija 
za KiM, 2013, p. 140.

127 Đ u r k o v i ć, M. Zavet despota Stefana, Politika, 2010 m. vasario 18 d.
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Minėta kolektyvinės savimonės forma vėliau tampa pagrindine meta-
fora interpretuojant XIX a. ir XX a. kertinius istorinius įvykius128. Nau-
jausi įvykiai vaizduojami kaip cikliškas Kosovo fenomeno pasikartojimas 
Serbijos istorinėje patirtyje, išgyvenant tas pačias fazes129. Šiandieninėje 
Serbijoje išdaviko Vuko Brankovičiaus metafora yra prigijęs ir atpažįstamas 
politinio diskurso leksikos elementas130.

Tarp naujausių vyraujančio naratyvo raidos vingių išskirtini siūlymai 
atsisakyti žodžio mitas, keičiant jį į Kosovo priesako terminą131. Moralinę 
idėją ir vertybių sistemą perteikiantis Kosovo priesakas laikomas veikiau 
moraliniu imperatyvu, nei paprastu naratyvu.

Atsakydami į konkuruojančio naratyvo kritiką akademinės bendruo-
menės atstovai, plėtojantys tradicinį (vyraujantį) naratyvą, tvirtina, kad 
demitologizacijos reikalavimai prilygsta tapatybės išsižadėjimui, taigi nusi-
ginklavimui ir pasiruošimui pralaimėti132. Jų teigimu, pačią demitologiza-
ciją lydi alternatyvių mitų siūlymai, taigi ji vertintina kaip konflikto dalis, 
kurios tikslas yra Serbijos kultūrinių išteklių griovimas siekiant atimti iš 
jos Kosovą visiems laikams.

Žlungant Jugoslavijai bendros kolektyvinės atmintys ir kankinystės te-
mos buvo įvairių respublikų politinių elitų išnaudotos kolektyvinės mobi-
lizacijos, etninės sanglaudos ir politinių veiksmų teisinimo tikslams. Nau-
jausiose Kosovo tradicinio naratyvo Serbijoje versijose minėtas aspektas 
yra tik vienas mito bruožas, kurį pernelyg pabrėžiant ignoruojami kiti tei-
giami bruožai, susiję su grupės etnokultūrinės tapatybės tąsa133.

128 B a k i ć-H a j d e n, M. Kosovo: vanvremena metafora sred vremenitog prikazivanja, 
Nova srpska politička misao, nr. 3–4, 1999, p. 185–200.

129 K n e ž e v i ć, M. „Ciklusi kosovskog mita“, Nova srpska politička misao, nr. 3–4, 1999, 
p. 171–183.

130 Šios metaforos naudojimo pavyzdys Belgrado ir Prištinos derybų kontekste: D i m i t r i-   
j e v i ć, V. Platrofmersi, realizam Vuka Brankovića i šeik umesto Miškovića, Dveri srpske, 
2013 m. sausio 10 d., <http://www.dverisrpske.com/sr/za-dveri-pisu/saradnici/114-vladi-
mir-dimitrijevic/4148-platformersi-realizam-vuka-brankovica-i-seik-umesto-miskovica.
html>

131 B r a t i n a, B., ten pat.
132 Š l j u k i ć, S., ten pat.
133 B a š č a r e v i ć, I., ten pat, p. 182.
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Panašiai tradiciniame naratyve atsakoma į oponentų siūlymus susi-
taikyti su naująja realybe, t. y. galimybių atkurti Serbijos valdžią Kosove 
praradimu. Naratyvas primena, kad naujoji realybė Kosove sukurta tarp-
tautinei bendruomenei toleruojant priverstinę etninę krašto homogeniza-
ciją – drastišką jo etninės struktūros keitimą. Pasak Olivero Ivanovičiaus, 
Kosovo ir Metochijos reikalų valstybės sekretoriaus Serbijos vyriausybėje 
(2013 m.), faktas, kad serbai negali išsižadėti Kosovo kaip savo tautinės ta-
patybės dalies, yra tokia pat realybė, nepaisant teisinių ir politinių formų, 
primetamų Kosovui įvairiais istorijos etapais134.

Šiame skirsnyje nagrinėjamas naratyvas laikytinas vyraujančiu pir-
miausia dėl jo išplitimo masto, kurį rodo sociologinių apklausų rezultatai. 
2011 m. 59 % respondentų, paklausti apie pasirinkimą tarp Kosovo ir na-
rystės ES, teigė teikiantys pirmenybę Kosovo išsaugojimui Serbijos sudėty-
je, net jeigu tai užkirstų valstybei kelią į ES135.

Šiame kontekste vertėtų pažymėti, kad, nepaisant ryškiai euroskeptiško 
nusiteikimo, vyraujantis naratyvas turi ir svarbų europinį matmenį. Na-
grinėdami vyraujančio naratyvo šaltinius galime išskirti dvi Europos in-
terpretacijas.

Pirmoji yra amžinoji tradicinė Europa, kitaip tariant, riterių ir garbės 
Europa, kurią sapnavo XIX šimtmečio serbai, išsilaisvindami nuo turkų ir 
bėgdami iš „Azijos“ būtent tos Europos link; Europa, žūdavusi kartu su ser-
bų karininkais Pirmojo pasaulinio karo Vakarų ir Rytų frontuose, ir kuriai 
palikuonys priskiria save ir dabar136. Kone žymiausiu šios Europos atstovu 
tradiciškai laikomas kriminalistikos pradininkas šveicaras Rudolphas Ar-
chibaldas Reissas, tyręs austrų–vengrų ir bulgarų kariuomenių nusikalti-
mus serbų civilių atžvilgiu Pirmojo pasaulinio karo metais ir testamentu 
įsakęs palaidoti savo širdį Kaimakčalano fronto vietoje (dabartinėje Ma-
kedonijoje), kur tarp serbų karių regėjo didžiausius didvyriškumo pavyz-

134 Šį O. Ivanovičiaus pareiškimą, paskelbtą Gazimestane Vidovdano minėjimo metu, 
transliavo Kosova Press žinių agentūra 2013 m. birželio 28 d.

135 Istraživanje agencije Partner: ako je Kosovo uslov, većina građana Srbije je protiv ulaska 
u EU, Nova srpska politička misao, 2011 m. gruodžio 21 d., <http://www.nspm.rs/hroni-
ka/istrazivanje-agencije-partner-ako-je-kosovo-uslov-srbiji-ne-treba-eu.html>

136 Cit. pagal Žako Ogaro knygos Europa mirė Prištinoje pristatymą Belgrado knygų mu-
gėje 2014 m. lapkričio 1 d.
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džius savo gyvenime. Po R. A. Reisso visi Serbijai nusipelnę europiečiai 
pagal tradicinį naratyvą paprastai laikomi jo darbų tęsėjais cikliškoje pa-
sikartojančios istorijos spiralėje. Ryškiausias pavyzdys – prancūzų genero-
las Jacquesas Hogard’as, atvykęs į Kosovą NATO pajėgų sudėtyje, apgynęs 
Devičo vienuolyną nuo albanų ekstremistų 1999 m. Hogard’as atsisakė 
karo tarnybos vos tik grįžęs iš Kosovo, o už vienuolyno apgynimą Serbijos 
patriarcho Pavlės buvo apdovanotas Šventojo Savos I laipsnio ordinu137.

Tradicinei Europai vyraujančiame naratyve priešinama Antieuropa, išda-
vusi pati save ir savo istoriją, o paskui ir kitus. Anot pasakojimo, tradicinė 
Europa mūsų dienomis yra iš vidaus okupuota jos vertybes išdavusių priešų. 
Tarpukario serbų istorikai Vasilius Popovičius ir Vladimiras Čorovičius teigė, 
kad Pirmojo pasaulinio karo metais serbai gynė laisvės ir tautos kaip morali-
nės bendrijos vertybes, suformuluotas Vestfalijos Europos filosofo Imanuelio 
Kanto. Istoriko Žarko Vidovičiaus teigimu, Vestfalijos Europa mirė Kosove 
1999 m., o jos vertybes sutrypė dabartinė Europa, t. y. Antieuropa138. Politi-
nėse tradicinio naratyvo diskurso versijose Antieuropai priskiriama Briuselio 
Europa. Pagal šį naratyvą Europos požiūris į serbus rodo, kad Europa pati 
save anuliavo139. Istoriškai įsiteisinusi kaip laisvės erdvė Europa krito žemiau 
savo pačios vertybių, o serbai, puolami Europos, vėl įrodė esantys Europos 
išsižadėtų vertybių gynėjai ir sergėtojai. Šiame diskurse gausu nuorodų į Ko-
sovo mūšį, bent pusei amžiaus pristabdžiusį turkų skverbimąsi į Europą.

Europinis naratyvas yra ryškus ir bažnytiniame diskurse. Kelios Kosovo 
serbų šventovės turi UNESCO suteiktą pavojuje esančio pasaulio paveldo 
statusą, todėl bažnyčių griovimas pokario Kosove, didžiulei Vakarų kari-
nei misijai liekant nuošalyje, gavo Europos veido140 epitetą. Niekšybės mo-
tyvui priešpriešinamas Serbijos veido kilnumo motyvas (pvz., minėjimuo-

137 H o g a r d, J. L’Europe est morte à Pristina, Guerre au Kosovo (Printemps-Été 1999), 
Paris: Hugo et Compagnie, 2014.

138 Cit. pagal kalbą, pasakytą minėtos Ž. Ogaro pristatyme.
139 B r a t i n a, B., ten pat, p. 166.
140 Kosovo i Metohija – lice Evrope. Multimedialna interaktivna enciklopedija, <http://www.

tipon.eu/p_kosovo.php>
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se dažnos giesmės Vostani Serbije! (liet. Pakilk, Serbija!), išreikštas žodžiais: 
Parodyk Europai savo gražų veidą141.

3.2. Konkuruojantis Naujosios realybės naratyvas: 
Kosovas – kaimynas

Konkuruojantis naratyvas plėtojamas trim lygmenimis – vietiniu (Koso-
vo serbų ir albanų), nacionaliniu (Serbijos mastu) ir tarptautiniu. Šiuos 
lygmenis sieja konsensusas, kad Kosovo mitas yra kenksmingas, ir įsiti-
kinimas, kad Serbijos pretenzijos į Kosovą yra atitrūkusios nuo realybės, 
stabdančios pažangą ir žlugdančios šalį.

Tradiciniam naratyvui būdingas primordialistinis požiūris į tautą, jis 
pabrėžia individo lojalumo bendruomenei (tautai) vertybę. O konkuruo-
jantis naratyvas formuluojamas konstruktyvizmo dvasia, pabrėžiant su-
konstruotą Kosovo mito prigimtį ir teikiant pirmenybę individualiosioms 
vertybėms kolektyvistinių atžvilgiu. Konkuruojantis naratyvas priskiria 
frazės Kosovas yra Serbijos širdis autorystę pačiam S. Miloševičiui142. Mito 
kenksmingumas kildinamas iš jo įrodyto potencialo tapti grėsmingu po-
litiniu ginklu, atgaivinti jautriausius stereotipus ir išnaudoti skausmin-
giausius kolektyvinės atminties motyvus. Būtent tuo būdu S. Miloševičius 
piktnaudžiavo Kosovo serbų patirtimis, siekdamas centralizuoti valstybę, 
įteisinti savo valdžią ir sutelkti savo rankose politinę galią, ilgainiui įvel-
damas Serbiją į pražūtingus karus143. Konkuruojančio naratyvo atstovai 

141 Odė serbų sukilimui – tautiška giesmė, sukurta Dositėjaus Obradovičiaus per Pirmąjį 
serbų sukilimą prieš Osmanų imperiją 1804 m.

142 Kosovski mit: kamen o vratu Srbije. Slobodna Evropa, 2009 m. gegužės 2 d., <http://
www.slobodnaevropa.org/content/most_kosovo_mit/1620087.html>

143 Ypatingas vaidmuo priskiriamas Serbijos mokslų ir menų akademijos Memorandu-
mui (1986 m.) ir jame išsakytai pozicijai Kosovo klausimu. S i l b e r, L., L i t t l e, A. 
Yugoslavia: Death of a Nation, London: Penguin, 1996; R a m e t, S. P. Thinking 
about Yugoslavia, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 71; B i e b e r, F., 
D a s k a l o v s k i, Ž. Understanding the War in Kosovo, London, New York, Routled-
ge, 2009, p. 39; J u d a h, T. Kosovo. What Everyone Needs to Know, Oxford: Oxford 
University Press, 2008, p. 55–62; K i n g, I., M a s o n, W. Peace at Any Price. How the 
World Failed Kosovo, Ithaca, New York: Cornell University Press, 2006, p. 35.
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teigia, kad ši politinė instrumentalizacija niekur nedingo144. Pasak antro-
pologo Ivano Čolovičiaus, pagrindinis mito herojus išlieka tas pats: tai – 
serbų tauta, kariaujanti su savo priešais, žudanti ir kenčianti, besiaukojanti 
ir kerštaujanti. Kinta tik aplinkybės.

Vienas aršiausių Serbijos politikos Kosovo atžvilgiu radikalaus keitimo 
šalininkų yra Helsinkio žmogaus teisių apsaugos komitetas Serbijoje145. 
Akademinės bendruomenės suformuluota pragmatiškų pasiūlymų mainais 
už Kosovo nepriklausomybės pripažinimą išgauti iš ES kiek įmanoma dau-
giau naudos Serbijai146.

Pirmoji tarp Serbijos politinių jėgų, oficialią politiką Kosovo atžvilgiu 
pavadinusi kliūtimi kelyje į ES, buvo LDP. Ja pasekė Serbijos atgimimo 
judėjimas, vadovaujamas buvusio užsienio reikalų ministro Vuko Draško-
vičiaus147. Abi partijos pasisako už gerus kaimynystės santykius su Kosovu. 
Tarp šio konkuruojančio naratyvo raktažodžių dominuoja radikalus negy-
vybingos politikos Kosovo atžvilgiu keitimas, atsisukimas į ateitį ir Serbijos 
europinio kelio spartinimas148. Konkuruojantis naratyvas Europa vietoje 
Kosovo paremtas faktu, kad dar nuo Jugoslavijos laikų serbai nepalyginti 
dažniau lankėsi Europoje, nei Kosove.

Konkuruojančio naratyvo atstovai tradicinę valstybės politiką Kosovo 
atžvilgiu laiko dabartinės Kosovo problemos priežastimi. Politika Kosovas 
yra Serbija vertinama kaip S. Miloševičiaus neatsakingos politikos tąsa, 
kuomet Kosovo serbai yra aukojami lygiai taip pat, kaip serbų civiliai buvo 
paaukoti Kroatijoje ir Bosnijoje. Siūloma nauja strategija, grįsta susitaiky-

144 M a r k o v i ć, T. Idiosyncrasies of the grand narratives on Serbian national identity, 
2007 m. balandžio 5 d., <http://www.kakanien.ac.at/beitr/emerg/TMarkovic1.pdf>

145 Helsinški odbor za ljudska prava. Zaokret u spoljnoj politici: neuspela instrumenta-
lizacija Kosova, Helsinški bilten, nr. 68, 2010 m. rugsėjis, <http://www.helsinki.org.rs/
serbian/doc/HB-Br68.pdf>

146 P a v i ć e v i ć, V. Od Kosova do Kosova, NIN, nr. 3235, 2012 m. gruodžio 27 d.
147 Drašković: Kosovo je država i to se ne može promeniti, Slobodna Evropa, 2012 m. balan-

džio 4 d., <http://www.slobodnaevropa.org/content/draskovic-kosovo-je-drzava-i-to-se-
ne-moze-promeniti/24947482.html>

148 J a k š i ć, B. Majko, od sutra neima boga, Politika, 2013 m. lapkričio 10 d.
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mu su Kosovu kaip kaimynu149 ir serbų su albanais sugyvenimo siekiu150. 
Bet kuri negyvybingos Kosovo politikos tąsa laikoma prieštaraujančia 
Serbijos vystymuisi remiantis civilizuoto pasaulio vertybėmis, moderniąja 
ekonomika ir švietimu. Konkuruojančiame naratyve teikiama pirmenybė 
pilietinėms ir universalioms individualiosioms vertybėms kolektyvinių at-
žvilgiu. Kaimų anklavuose gyvenantys serbai, anot konkuruojančio nara-
tyvo, yra frustruoti, mitologizuoti, kuriais piktnaudžiauja ir manipuliuoja 
Belgradas bei nesugebantys susitaikyti su susiklosčiusia realybe, tebegyve-
nantys praeityje ir atsisakantys integruotis.

Konkuruojančio naratyvo motyvai atpažįstami Belgrado centre skleis-
tuose agitaciniuose lapeliuose, kuriuose skelbta: Šiandien 2013-eji, o ne 
1389-ieji151. Šio naratyvo atstovai Kosovą dažnai vaizdžiai lygina su kilpa 
ar akmeniu ant visuomenės kaklo, tempiančiu šalį į bedugnę152. Kosovo 
politikos keitimo naratyvo esminė idėja yra palikti praeitį ir įsipareigoti 
šalies gerovei.

Ryškiausią konkurencinio naratyvo simbolinį gestą viešojoje erdvėje pa-
rodė Voivodinos socialdemokratų lygos vadovas Nenadas Čanakas, 2013 m. 
balandžio 24 d., prabėgus keletui dienų po Belgrado ir Prištinos susitarimo 
pasirašymo Briuselyje, ir stačiatikių Velykų išvakarėse aplankęs Gazimes-
taną. Čia politikas padėjo vainiką su užrašu Kritusiems didvyriams atminti. 
Anot oficialaus partijos pranešimo, N. Čanakas apsilankė Kosovo mūšio vie-
toje norėdamas pažymėti europietiškos politikos pergalę, neapykantos ir pasi-
dalijimų politikos pralaimėjimą bei pateikti dar vieną įrodymą, jog integracija 
Europon yra vienintelis kelias į gerą Serbijos ateitį, atveriantis duris ir griau-

149 D r a š k o v i ć: Kosovo, sused najbliži, B92, 2011 m. rugsėjo 6 d., <http://www.b92.net/
info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=09&dd=06&nav_id=540111>

150 LDP: Kosovo kao sused realnost, B92, 2013 m. balandžio 7 d., <http://www.b92.net/info/
vesti/index.php?yyyy=2013&mm=04&dd=07&nav_id=702681>; Drugačija Srbija: Koso-
vo, <http://www.ldp.rs/povelja_slobode/drugacija_srbija/kosovo.759.html>

151 Šūkis buvo sumanytas kaip atsakas Serbijos nacionaliniam judėjimui 1389, politinei 
jaunimo organizacijai, grindžiančiai Kosovo mūšio data savo pavadinimą ir politinę 
tapatybę.

152 Kosovski mit: kamen o vratu Srbije. Slobodna Evropa, 2009 m. gegužės 2 d., <http://
www.slobodnaevropa.org/content/most_kosovo_mit/1620087.html>
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nantis sienas153. Kitaip tariant, padėdamas vainiką Gazimestane N. Čanakas 
siekė parodyti, kad Serbija užverčia savo Kosovo politikos istorijos puslapį.

Pragmatinis europinis naratyvas, nors ir skirtas konkuruoti su tradi-
ciniu, paradoksaliai tiksliai atkartoja dilemos tarp ištikimybės tapatybei 
ir egzistencinių poreikių tenkinimo logiką, kuria grindžiamas vyraujantis 
naratyvas. Ši aplinkybė dar labiau paskatino abi puses naudoti metaforiš-
kus istorinius kunigaikščio Lazaro ir Vuko Brankovičiaus įvaizdžius kas-
dieniame politiniame diskurse. Pagal legendą, ekranizuotą filme Kosovo 
mūšis, didikas Vukas Brankovičius bando atkalbėti serbų valdovą Lazarą 
nuo įsivėlimo į kovą prieš turkus ir ilgainiui išduoda jį, persimesdamas 
turkų pusėn. Brankovičius vadovaujasi paprastais faktais ir pragmatiniais 
sumetimais: Gyvatė nuodinga, persikas saldus, pelenai kartūs! Serbų mažai, 
turkų daug. Analogiška dilema tarp pragmatizmo ir patriotizmo yra grįstos 
su Kosovu susijusios skirtys Serbijos politikoje, Kosovo albanų politiniam 
elitui 2008 m. Prištinoje paskelbus nepriklausomybę.

Neką mažiau Naujosios realybės konkuruojančio naratyvo formuluotė ir 
logika dera su Realpolitik paradigmos principais. Serbijos vidaus politikos 
prasme konkuruojančiame naratyve kaltinama Serbijos dabartinė Konsti-
tucija už tikėjimą iš troškimo, pasitelkiami ir iškalbingi raktažodžiai: tauta 
laikoma amžinu Kosovo mito įkaitu, patalpinama į patį Kosovo mito skran-
dį, švenčia pralaimėjimą, susižeidžia bėgdama atbulai154, besitęsiant Kosovo 
agonijai, atsisakant nukirsti Gordijaus mazgą, pašalinti supuvusį audinį, 
numesti Kosovo naštą ir baigti nuodyti Serbiją neatsakinga politika. Pagal 
konkuruojantį naratyvą Kosovas Serbijai šiandien – tai korumpuoti valdi-
ninkai ir kontrabandininkai, besipelnantys Serbijos valstybės ir jos piliečių 
sąskaita ir trukdantys Serbijai civilizuotis.

Serbijos inteligentijos poliarizacija, atsispindinti konkuruojančiuose 
naratyvuose, turi gilias šaknis. Dėl amžius trukusios osmanų okupacijos 
serbų kultūroje egzistuoja didžiulė spraga tarp viduramžių ir Renesanso 
pradžios iki pat XIX a. vidurio. Pastaruoju laikotarpiu ši spraga funkci-

153 Čanak na Gazimestanu, Danas, 2013 m. balandžio 24 d.
154 Panel diskusija: Ustav Srbije – kočnica na putu ka Evropi. Zašto je potrebno i kako 

menjati ustav? Republika, 2013 m. vasario 20 d., <http://www.republika.co.rs/544-545/25.
html>
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onuoja kaip nesutaikoma tradicijos šalininkų ir modernistų priešprieša. 
Tradicionalistai laikosi epinių meno formų ir dažnai linkę atmesti moder-
nesnes meninės išraiškos priemones, o modernių meninių išraiškų šalinin-
kai dažnai visiškai atmeta tradiciją. Tokia situacija palanki nesutaikomų ir 
stereotipais grįstų naratyvų formavimuisi.

Tradicinio ir alternatyvaus naratyvų priešprieša ryški ir kultūriniame 
gyvenime. Literatūros festivalio Polip, kasmet vykstančio Prištinoje, orga-
nizatoriai atidžiai atrenka autorius, vengdami kviesti serbų nacionalistinio 
naratyvo atstovus ir teikdami pirmenybę jauniems plačių miestietiškų pa-
žiūrų autoriams. Organizatoriai pabrėžia, kad svarbu pereiti /Mitrovicos/ 
tiltą, susipažinti ir suprasti kitos pusės kultūrą. Anot konkuruojančio na-
ratyvo atstovų, būtent dėl to dauguma ar net visi Serbijos rašytojų sąjungos 
nariai niekada nesutiktų dalyvauti šiame festivalyje, o mielai sudalyvautų 
Kosovo ir Metochijos reikalų kanceliarijos rengiamame Božur (liet. Bijūnas) 
festivalyje155.

Kosovo serbų bendruomenės lygmeniu konkuruojančiu susitaikymo su 
realybe naratyvu grįsta Kosovo serbų politinių partijų, pirmųjų pradėjusių 
dalyvauti rinkimuose į Kosovo parlamentą, retorika. Ryškus konkuruo-
jančio naratyvo atstovas yra Slobodanas Petrovičius, parlamente atsto-
vaujamos Kosovo serbų partijos – Nepriklausomos liberalų partijos (SLS) 
lyderis156. Vis dėlto pažymėtina, kad vietos serbų, nusprendusių dalyvauti 
Kosovo institucijose, konkuruojantis naratyvas visų pirma yra grindžia-
mas būtinybe išspręsti bendruomenei gyvybiškai svarbius klausimus. Na-
ratyvo atstovai teigia, kad išsikėlusių žmonių grįžimo, švietimo, sveikatos 
apsaugos, būsto, infrastruktūros ir judėjimo laisvės problemos priklauso 
nuo vietos serbų gebėjimo užmegzti santykius su albanais ir bendradar-
biauti su Priština. Visoms Kosovo serbų politinėms partijoms atstovaujamą 
konkuruojantį integracijos naratyvą persmelkia logika, pagal kurią Kosovo 
serbų bendruomenės egzistenciją sąlygoja albanų bendruomenė ir jos do-

155 Karabeg O., Saša Ilić i Jeton Neziraj: Šiptari i Škije. Radio Slobodna Evropa. 2014 m. 
spalio 12 d., <http://www.slobodnaevropa.org/content/most-rse-siptari-i-skije/26632488.
html>

156 P e t r o v i ć, S. Kraj Bajke o Kosovu, Politika, 2011 m. gegužės 25 d.
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minuojamos Kosovo institucijos: serbų ateitis matoma kaip priklausoma 
nuo aplinkos, kurioje jie gyvena.

Pagaliau, įsibėgėjus Belgrado ir Prištinos deryboms, Serbijos valdantysis 
elitas ėmė formuoti mišrų naratyvą. Teikdama pirmenybę Serbijos integra-
cijai į ES ir nesutikus pripažinti Kosovo nepriklausomybės de jure, Serbijos 
vyriausybė pripažino, kad naujoji realybė egzistuoja de facto, taip perimda-
ma pagrindinius konkuruojančio naratyvo raktažodžius. Serbijos ministro 
pirmininko pavaduotojas Ivica Dačičius 2013 m. įvairiomis progomis mi-
nėjo realybę ir sienas ir net paragino Konstitucijos gynėjus pasidėti pas-
tarąją po pažastimi ir pabandyti pasivaikščioti po Kosovą157. Atsakydamas 
Serbijos bažnyčios sinodui I. Dačičius pabrėžė, kad Bažnyčios kreipimasis 
atkeliavo ne iš Pečo, o iš Belgrado158 (užuomina į tai, kad Bažnyčios būstinė 
dar 1766 m. iškelta iš Kosovo).

Belgradui ir Prištinai 2013 m. balandžio 19 d. pasiekus susitarimą dėl 
santykių normalizavimo, dešimtmetį trukusią Kosovo rinkimų boiko-
tavimo politiką Serbijos vyriausybės atšaukė pagal pragmatizmo logiką, 
panašią į konkuruojančio naratyvo motyvus. Ministru pirmininku tapęs 
I. Dačičius pareiškė, kad milijonai Serbijos gyventojų negali likti dešimties 
tūkstančių Šiaurės Mitrovicos serbų įkaitais159. Raginant Kosovo serbus 
dalyvauti Kosovo vietos rinkimuose pasitelkta išlikimo logika. Pagal šį na-
ratyvą vietos valdžios rinkimai serbų gyvenamose vietovėse pagal Kosovo, 
o ne pagal Serbijos, įstatymus ir serbų savivaldybių įsteigimas Kosovo ins-
titucinėje sistemoje pristatomi kaip vienintelis būdas serbų bendruomenei 
išlikti Kosove. Taigi valstybė pasiskolino reikšmingus motyvus iš konku-
ruojančio naratyvo su viena svarbia išlyga. Valstybės naratyve tebepabrė-
žiama individų lojalumo bendruomenės interesams vertybė, tik priemonės 
diametraliai pasikeitė. Serbijos vyriausybei drastiškai pakeitus ankstesnę 
politiką, kuria Kosovo serbai buvo skatinami boikotuoti Kosovo institu-

157 Zašto političari zbog Kosova relativizuju Ustav, Politika, 2013 m. balandžio 18 d.
158 Dačić: Ovaj rat moramo dobiti, nećemo više voditi one koje gubimo, Telegraf, 2013 m. 

balandžio 7 d.
159 Dačić Srbima iz Mitrovice: Zar neko misli da će Srbija da žrtvuje svoju budućnost zbog 

vas deset hiljada? Blic, 2013 m. lapkričio 7 d.; Jovan Komšić: Dosta su Srbi s Kosova bili 
taoci nekih političara, Blic, 2013 m. balandžio 28 d.
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cijas, Belgrado raginimas integruotis į Kosovo sistemą buvo vėl suformu-
luotas pagal individualių piliečių lojalumo permąstytiems bendruomenės 
interesams logiką.

Išvados

Išanalizavę atminties įamžinimo formas Kosove tiriamuoju laikotarpiu 
galime padaryti išvadą, kad 1999 m. karo ir pokario individualios ir ko-
lektyvinės patirtys yra šiuolaikinės Kosovo serbų istorinės atminties pa-
grindas. Atminimo įamžinimo praktikų visoje Kosovo teritorijoje analizė 
parodo egzistuojant itin homogeniškas diskurso temas ir interpretacijas, 
kartu sudarančias dominuojantį nacionalinės kolektyvinės atminties mo-
delį. Svarbiausios patirtys, lemiančios dominuojančius istorinės atminties 
motyvus, yra tarptautinių taikos palaikymo ir teisės viršenybės misijų ne-
sugebėjimas apginti civilių, pokario etniškai motyvuoti nusikaltimai prieš 
civilius, kaltininkų nebaudžiamumas ir tebesitęsiančios grėsmės saugumui. 
Tyrimo atlikimo laikotarpiu taikant antropologinio stebėjimo betarpiškai 
dalyvaujant metodą užfiksuoti civilių ir jų atminties vietų puldinėjimai, 
atminties pagerbimo renginių sabotavimo atvejai, o grėsmės saugumui sti-
priai koreliuoja su politinių procesų dinamika.

Paplitęs Kosovo serbų nepasitikėjimas ir tarptautine bendruomene, ir 
Kosovo institucijomis yra susijęs su nepakankamu tarptautinių ir Kosovo 
institucijų jautrumu serbų kolektyvinei atminčiai. Per visą studijos atliki-
mo laikotarpį nebuvo užfiksuota tarptautinių misijų atstovų dalyvavimo 
svarbiausiuose serbų atminimo renginiuose.

Panašiai, išlikus didžiulei etninei distancijai ir neegzistuojant ben-
droms erdvėms serbų ir albanų dialogui svarbiausiomis karo ir pokario 
atminties temomis, etninius santykius tebeveikia atmintis apie KIA smur-
tą prieš civilius nuo 1998 m. Nekritiškas KIA garbinimas Kosovo viešojoje 
erdvėje ir nebaudžiamumo atmosfera neskatina Kosovo serbų sugretinti 
savo kolektyvines karo ir pokario atmintis su Kosovo albanų atmintimis 
ir traumomis.
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Dominuojančiame istorinės atminties modelyje atmenamos netektys 
interpretuojamos platesniame bendros pokario Kosovo serbų situacijos 
kontekste. Visų tiriamuoju laikotarpiu lankytų minėjimų metu linksta-
ma sieti į vientisą diskursą prieškario, 1999 m. bombardavimo, pokario ir 
2004 m. kovo įvykius.

Kasdienio gyvenimo patirtys, suvokiamos per istorinio tęstinumo priz-
mę, atspindimos atminimo palaikymo praktikoje. Kosovo serbų naciona-
linės kolektyvinės atminties modelyje akivaizdžios tiesioginės sąsajos su 
ankstesniais istoriniais laikotarpiais. Nacionalinės kolektyvinės atminties 
raidos per pastarųjų 15 metų laikotarpį analizė rodo tebesitęsiantį XIV a. 
istorinių ir epinių simbolių, įvaizdžių, metaforų ir kognityvinių schemų 
atgaivinimą, suaktualinimą ir masišką pritaikymą dabarties aplinkybė-
mis, interpretuojant šiandienos veikėjų veiksmus. Politinės metaforos ir 
įvaizdžiai pasitelkiami kaip atsakas į artėjančią tapatybės krizę. Senovės 
istorinis naratyvas atgimė ir įsivyravo, bendruomenei atsidūrus istorinėje 
kryžkelėje, tebesitęsiant etninei įtampai ir spartėjant socialiniams ir politi-
niams pokyčiams. Neomitinė savimonė laikytina bendruomenės adaptaci-
jos nesaugumo ir grėsmės situacijai būdu; iš anksto paruošta kognityvinė 
schema pasitelkiama kolektyviniam veiksmui koordinuoti.

Įvairaus pobūdžio minėjimai (tiek susiję su pokario traumomis, tiek 
tradiciniai) atlieka integracijos ir homogenizavimo funkcijas Kosovo ser-
bų bendruomenėje viso krašto mastu. Nuosekliai vartojami motyvai, ne-
dylantys laikui bėgant, studijoje nustatyti analizuojant minėjimus visoje 
Kosovo teritorijoje. Apeliavimai į atmintį sieja tradicines šventes su istori-
nių kančių motyvais, naujai suaktualintais dabarties kontekste. Minėjimai, 
kupini individualaus ir grupinio tapatinimosi su tradicija simbolikos ir re-
torikos, pasirodo esantys galingas veiksnys, vienijantis žmones į kolektyvą, 
konsoliduojantis ir homogenizuojantis jį, palaikantis socialinę ir kultūrinę 
vietos serbų bendruomenės ir jos atminties integraciją. Masiškas minėji-
mo renginių ir švenčių lankymas rodo turint stiprų bendruomeniškumo 
jausmą neslūgstančios įtampos ir grėsmių, netikrumo ir baimės dėl ateities 
akivaizdoje.

Pokario Kosovo serbų individualių patirčių visuma tapo pagrindu ko-
lektyvinei anklavo tapatybei susiformuoti. Individualių istorijų sudaryta-
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me vyraujančiame kolektyvinės patirties vaizdavime visoje krašto teritori-
joje nuosekliai kartojasi šie simboliai ir diskurso raktažodžiai: geto aplinka 
kaip uždara, sienų ir spygliuotos vielos apjuosta erdvė, miesto ir namų 
netektis, nuo žemės paviršiaus nušluoti kaimai, sugriautos bažnyčios, lai-
kinas perkeltųjų asmenų statusas, atimta judėjimo laisvė, išvarymai, išny-
kimas, baimė, kentėjimas ir kantrybė, nuolatinis pavojus individui dėl jo 
priklausymo apibrėžtai etninei, kultūrinei ir religinei grupei tebesitęsiant 
pasaulių konfliktui, anksti pasibaigusi vaikystė, netikrumas dėl ateities, ne-
paprastoji padėtis, norma tapusios nenormalios gyvenimo sąlygos ir netgi 
už mirtį baisesnė tikrovė (atminimo vietų niokojimo vajus bei precedentų 
neturinti geltonųjų namų istorija).

Esminis vaidmuo palaikant ir koordinuojant Kosovo serbų nacionalinės 
kolektyvinės atminties tapsmą ir raidą tenka Serbijos stačiatikių bažnyčiai, 
tačiau pabrėžtinas visų kolektyvinės atminties modelio tapsmą koordinuo-
jančių vietos aktorių – Bažnyčios, inteligentijos, menininkų ir vietos politi-
nio elito – konsensusas. Vyraujančio naratyvo visai grupei keliami tikslai 
ir siūlomi atlikti veiksmai yra šie: išgyventi Kosove atremiant priespaudą, 
puoselėti atmintį apie kolektyvinę patirtį, vienybę ir kartų tąsą, skatinti 
gimstamumą, išsaugoti serbų tapatybę krašte suirus institucijoms.

Vyraujantis serbų naratyvas apie Kosovą grįstas prigimtinių saitų tarp 
istorinės Kosovo teritorijos ir savitą etnokultūrinę tapatybę turinčios serbų 
bendruomenės idėja. Šio naratyvo atstovai kildina jį iš natūralios nacio-
nalinės kolektyvinės atminties – tokios, kokią pati tauta pasirinko atminti. 
Naratyve akcentuojamos etnokultūrinio solidarumo, individo ištikimybės 
bendruomenei, pasišventimo bendruomenės išlikimui ir pasiryžimo aukoti 
individualius interesus valstybės ir tautos labui vertybės. Grėsmės, Kosovo 
serbų patirtos pokariu, stiprina naratyvo pabrėžiamą bendruomenės išli-
kimo motyvą. Taip pat akivaizdi vyraujančio naratyvo sąsaja su dabartine 
Serbijos Konstitucija, kurios preambulėje Kosovas vadinamas neatsiejama 
Serbijos dalimi. Tačiau pabrėžtinas kontrastas tarp Kosovo mito puoselėja-
mos aiškios ilgalaikės strategijos ir Serbijos valstybės oficialios strategijos 
neturėjimo Kosovo atžvilgiu.

Konkuruojančio naratyvo išeities taškas yra visiškai priešinga prielaida 
apie piliečio, tautos ir valstybės santykį, kurio centre – individas, o ne ben-
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druomenė. Konkuruojantis naratyvas pabrėžia sukonstruotą ir manipulia-
tyvią vyraujančio Kosovo naratyvo Serbijoje prigimtį, taip pat – sukons-
truotą pačios tautos prigimtį. Pasisakoma už pilietinę tautos sampratą ir 
universalias globalias vertybes, kurių požiūriu etnokultūrinės ypatybės yra 
nesvarbios politinei organizacijai. Praktiškai tai nurodytų Kosovo serbų 
integraciją į dominuojančią politinę ir institucinę sistemą, kuriamą Kosove 
naujosios realybės sąlygomis.

Naujausi oficialaus valstybės naratyvo raidos vingiai pasižymi prece-
dento neturinčiu vyraujančio ir konkuruojančio naratyvų suartėjimu, 
išsaugant esminę vyraujančio naratyvo vertybę. Viena vertus, valstybės 
diskursui išplėtoti naujomis aplinkybėmis iš konkuruojančio naratyvo pa-
siskolinta esminių motyvų (realybė, sienos ir Konstitucijos sureliatyvini-
mas). Kita vertus, valstybės naratyve tebepabrėžiama individų ištikimybės 
bendruomenės interesams vertybė. Po dešimtmečio valstybei diametraliai 
pakeitus kursą, šie interesai permąstyti, tačiau piliečiai ir toliau raginami 
palaikyti valstybės politiką. Ir ankstesnis Belgrado reikalavimas Kosovo 
serbams boikotuoti Kosovo institucijas, ir vėlesnis raginimas integruotis į 
Kosovo sistemą vienodai grindžiami individualių piliečių ištikimybe ben-
druomenės ir valstybės interesams.
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Summary

The study contributes to the research of historical memories and national narratives 
in Central and Eastern Europe by analyzing the Serbian case in relation to the issue of 
Kosovo. Focusing on the historical memories of the Kosovo Serbs in the post-war years 
(1999–2015), it aims to find out the prevalent forms of memorialization, identifying 
the events chosen by the Kosovo Serbs to remember and the mechanisms employed 
to shape, maintain and transmit memories. Drawing on the fieldwork data collected 
during five years of field research all over Kosovo, national collective memory of the 
Kosovo Serbs is traced through the dominant historical images, publically displayed 
symbols and commemorative discourses related to the collective experiences of the 
post-war period. Participant observation, document analysis and composite story 
methods are used to identify the core narrative behind individual stories. The research 
revealed that the prevalent pattern of contemporary historical memory among 
Kosovo Serbs is based on individual and collective experiences of war and post-war 
period. These experiences include the failure of international peacekeeping and rule 
of law missions to protect the civilian population, the impunity of perpetrators and 
persistent security threats. Largely homogeneous discourse topics and interpretations 
constitute the dominant pattern of national collective memory. Insufficient sensitivity 
of international and Kosovo’s institutions toward Serbian collective memory feeds 
distrust of the international community among Kosovo Serbs. As there are no shared 
spaces for a Serbian-Albanian dialogue on war and post-war memories, interethnic 
relations are still heavily burdened with memories of violence against civilians. The 
prevalent pattern of historical memory unites into a single discourse the commemorated 
tragedies of the pre-war, the 1999 war and the post-war periods (the violence of March 
2004 in particular). Every-day experiences are interpreted through the lens of historical 
continuity. The evolution of national collective memory among Kosovo Serbs during the 
15 post-war years draws on revitalization and reactualization of 14th-century historical 
and epic symbols, images, metaphors and cognitive schemes. Aggregate individual 
experiences have shaped a collective identity of the “enclave”, or a closed ghetto-
like space, a substitute for lost homes and cities. There exists a consensus of all local 
actors that maintain and coordinate the national collective memory pattern of Kosovo 
Serbs, including the Serbian Orthodox Church, artists, intellectuals and politicians. 
Analyzing the competing Kosovo-related narratives in Serbia, the study identifies the 
main messages shaped by the core narrative and the counternarrative with regard to 
the relationships between the citizen, the nation and the state, as well as the dichotomy 
between ethnocultural solidarity and the concept of civic nation.
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Liudas Glemža

XVIII amžiaus Apšvieta 
Vidurio Rytų Europos mažųjų tautų 
nacionalinėse istorijose

Įvadas

Anthony D. Smithas išskyrė du pagrindinius kelius, vedusius link mo-
derniosios tautos. Pirmąjį jis pavadino biurokratinio susivienijimo 

keliu, o jo branduoliu įvardijo aristokratinę laisvą bendruomenę, iš kurios 
visuomenė pamažu persiformavo į teritorinę tautą. Remiantis šia teorija 
aristokratija, ilgą laiką nesitapatinusi su žemesniais socialiniais sluoksniais, 
XVIII a. kilus poreikiams ėmėsi mobilizuoti visą plačiąją visuomenę. Taip 
vidurinysis sluoksnis buvo vis labiau įtraukiamas į teritorinę politizuotą 
nacionalinę kultūrą, kurios pamatas buvo valdovo dvaro, aristokratijos ir 
dvasininkijos kultūrų visuma. Bėgant laikui ši kultūra išplito ir žemes-
niuose sluoksniuose, tapo neatsiejama nacionalinio identiteto dalimi. Šiuo 
atveju tautinę tapatybę suformavo biurokratinė valstybė. Antrąjį, arba vė-
lesnį, kelią, būdingą daugeliui Vidurio Rytų Europos tautų, jis pavadino 
tautine mobilizacija. Jame, pasak jo teorijos, ypatingą vaidmenį suvaidi-
no laisvųjų profesijų žmonės (inteligentija), atradę ir senų mitų, simbolių, 
tradicijų, istorinių paminklų, gyvosios atminties pagrindu sukonstravę 
etninės bendruomenės istoriją, pradėję puoselėti žemesniųjų visuomenės 
sluoksnių išsaugotą etninę kalbą. A. D. Smitho teigimu, taip laikui bėgant 
susiformavo etnine koncepcija pagrįsta tauta1.

Čekijos tyrinėtojas Miroslavas Hrochas Europos tautas suskirstė į du pa-
grindinius tipus – valstybines tautas, kurių elitas tapatinosi su XVIII–XIX a. 

1 Sm it h ,  A. D. Nationalism and Modernism: a critical survey of recent theories of nations 
and nationalism, London-New York, 1998, p. 193–194.
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istorine valstybe, ir mažąsias tautas, kurios susidarė XIX a. ir XX  a. per 
tautinius sąjūdžius, o vėliau įkūrė ir nacionalines valstybes2. 

Visuomeninių judėjimų, kurie atvedė į tautų atgimimą, pradžia daž-
niausiai siejama su Apšvietos epocha, kuri parengė dirvą ne tik vadina-
mųjų valstybinių tautų, bet ir vėliau prasidėjusiam mažųjų tautų naciona-
liniam atgimimui. Valstybinės moderniosios tautos baigė formuotis XIX a., 
kuomet mažųjų tautų atgimimas tapo pastebimas arba dar tik pradėjo 
aktyviau reikštis. Vidurio Rytų Europoje Apšvietos idėjos pradėjo sklisti 
nuo XVIII a. vidurio, tačiau iki pat šimtmečio pabaigos jos neturėjo tiesio-
ginio poveikio tautiniam judėjimui, nes pirmieji atgimimo požymiai ėmė 
skleistis vėliau, netolygiai, kiekvienu atveju priklausomai nuo konkrečių 
istorinių aplinkybių. Todėl XVIII a. antrosios pusės Apšvieta mažųjų tau-
tų raidoje faktiškai buvo svarbus, bet istorinėje atmintyje ne visai savitas 
(arba netgi svetimas) pereinamasis laikotarpis. 

XVIII a. didžioji dalis Vidurio Rytų Europos mažųjų tautų priklausė 
multietninėms valstybėms – Habsburgų valdomai Austrijos imperijai ir 
bajoriškos demokratijos pagrindu tvarkomai Abiejų Tautų Respublikai. 
Amžiaus pabaigoje dalies mažųjų tautų teritorijos atsidūrė sparčiai sienas 
plečiančios Rusijos imperijos sudėtyje. Abiejų Tautų Respublikos teritori-
joje iki XVIII a. pabaigos išbuvo dabartinės Lietuvos teritorija, kuri tik po 
Trečiojo valstybės padalijimo beveik visa buvo įtraukta į Rusijos imperijos 
sudėtį (Užnemunė – į Prūsijos karalystę). Baltarusijos erdvė per du pas-
kutiniuosius valstybės egzistencijos dešimtmečius dalijosi į Abiejų Tautų 
Respublikos ir Rusijos imperijos teritorijas. Dabartinės Ukrainos teritorija 
XVIII a. antrojoje pusėje buvo išdraskyta tarp Abiejų Tautų Respublikos, 
Rusijos imperijos ir Austrijos imperijos. Svarbus Ukrainos teritorijos ski-
riamasis bruožas buvo pavaldumas Lenkijos karalystės, o ne Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės, administracijai. Dabartinės Slovakijos ir Čekijos 
teritorijos buvo pavaldžios Austrijos Habsburgų monarchijai, tačiau jų rai-
da skyrėsi dėl Slovakijos teritorijos priklausomybės Vengrijos karalystei. 

2 H roch,  M. Social preconditions of National Revival in Europe: A Comporative Analy-
sis of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations, 
Cambridge, 1985, p. 8–11; H roch,  M. Mažosios Europos tautos, Vilnius, 2012, p. 10–11.
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Nepaisant istorinių valstybinių sienų kaitos ir su ja susijusių pokyčių, 
vėliau skaudžiai paveikusių ir pakoregavusių visuomeninę raidą, šis lai-
kotarpis taip pat neatsiejamas nuo kardinalių permainų valstybinio, vi-
suomeninio ir individo asmeninio gyvenimo sferose. XVIII a. Europos 
valstybių struktūrose vyko dideli pertvarkymai, kuriais siekta sustiprinti 
centrinę valdžią, modernizuoti administraciją, teismų sistemą ir švietimą. 
Didžioji dalis šiandieninių Vidurio Rytų Europos tautų tuomet arba netu-
rėjo savo valstybių (ukrainiečiai, slovakai), arba tam tikromis valstybingu-
mo formomis dalijosi su kitomis tautomis (čekai, lietuviai), arba preten-
duoja į bendravalstybinį istorinį palikimą (baltarusiai). Vidurio Europos 
regione dominavo imperijos (Austrijos, Rusijos) arba iš daugelio etninių 
darinių susidėjusios valstybės (Abiejų Tautų Respublika, kurią sudarė Len-
kijos karalystė ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė). Šių valstybių politika 
koncentravosi į teisės unifikaciją, valstybinės kalbos pozicijų stiprinimą, 
skirtumų tarp pavienių regionų niveliaciją ir šių regionų visišką integraciją 
į bendrą valstybės erdvę. Tai buvo daroma siekiant suefektyvinti valsty-
bės mechanizmą, padidinti valstybės pajamas ir sukurti naują valstybės 
ideologiją, kuri sujungtų didesnę dalį gyventojų sluoksnių, kuriais galėtų 
remtis valdžia. XVIII a. valstybių epicentrą sudariusiems etniniams dari-
niams, XIX a. virtusiems tautomis ir šiandien turintiems savo nacionalines 
valstybes (prancūzai, austrai, lenkai, rusai), ši centralizacijos ir unifikacijos 
tendencijų era pasidarė valstybingumo ir nacionalinės istorijos pasididžia-
vimo vertu etapu politinėje ir kultūros istorijoje. O XX a. atgavusių ar 
įgijusių valstybingumą mažųjų tautų istoriniai pasakojimai XVIII a. vy-
kusių pertvarkymų reikšmę savo istorijoje pristato kitaip. Daugiaetninių 
valstybių centralizacija beveik vienbalsiai sulaukia neigiamų vertinimų, ta-
čiau vienų nacionalinių valstybių istorinėje tradicijoje ji vaizduojama kaip 
svetima kitos valstybės primesta tvarka, kultūra ir netgi svetima istorija 
(ypač akcentuojant socialinius ir kalbinius kriterijus), o kitos tautos su tam 
tikromis išlygomis juos priima kaip savastį arba tuos pokyčius priskiria 
prie palankių aplinkybių, turėjusių įtakos vėlesnei visuomeninei raidai. 

Tyrimui pasirinkti XX a. susikūrusių penkių valstybių akademiniai is-
toriniai nacionaliniai pasakojimai, aprėpiantys XVIII a. antrosios pusės 
laikotarpį: Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Slovakijos ir Čekijos. Šių vals-
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tybių tautas M. Hrochas taip pat priskyrė mažosioms tautoms. Nors jos turi 
skirtingą istorinę raidą, istorinį paveldą, nacionalinės istorijos tęstinumo 
interpretacijas ir tradicijas, jų visų piliečių daugumos istorinėje savimonėje 
XVIII a. antroji pusė nesudaro tokios svarbos kaip prieš tai arba jau vėliau 
klostęsi istoriniai įvykiai. Net ir Lietuvoje, kuri jau 1918 m. Nepriklausomy-
bės Aktu skelbėsi atkurianti valstybingumą, tuo deklaruodama Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės tradicijų perėmimą, XVIII a. antrosios pusės 
įvykiai dar ilgai suvokti kaip svetimi ir dalies istorikų. Lietuvos akade-
minėje terpėje iki šiol diskutuojama dėl LDK paveldo reikšmės moderniai 
lietuvių tautai ir valstybei. Panašios diskusijos būdingos ir didžiajai daliai 
kitų Vidurio Rytų Europos tautų. 

Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir Slovakijos profesionaliosios istorio-
grafijos yra vienos jauniausių Europoje, pradėjusios savo egzistenciją tik 
po Pirmojo pasaulinio karo. Nors Čekijos istoriografijos pradžia yra anks-
tyviausia ir turi ilgesnes tradicijas, jai taip pat nėra svetimos sovietmečiu 
įteigtos sampratos, būdingos visai postsovietinei istoriografijai, ir etnocen-
tristinės doktrinos. Visoms Vidurio ir Rytų Europos tautoms teko kurti 
ir grįsti savo tapatumą pasitelkus istorijos mokslus, o išsivadavus iš sovie-
tmečio priespaudos perkonstruoti istorinį pasakojimą iš naujo ir ieškoti 
vietos Europos istorijoje. 

Kitas bendras bruožas, jungiantis pasirinktas valstybes, yra tai, kad jų 
teritorijose XVIII a. antrojoje pusėje nebuvo politinio ir kultūrinio me-
tropolio, iš kurio sklido naujos idėjos, įgydamos ryškesnę savitą formą. 
Nors Lietuvos ir Čekijos atvejais teritorijos turėjo tam tikrą imunitetą nuo 
centrinės valdžios, pagrindinis politinio ir kultūrinio gyvenimo centras 
persikėlė į istorinių valstybių sostines – Varšuvą ir Vieną, kuriose rezidavo 
valdovas ir telkėsi svarbiausios valstybinės institucijos. XVIII a. Lietuvos 
Didžioji Kunigaikštystė, kaip ir Bohemijos karalystės politinis savarankiš-
kumas, pamažu silpo. Metropolio funkcijas iš dalies atstojo universitetai, 
tuo metu veikę dabartinių Lietuvos ir Čekijos valstybių teritorijose. Lietu-
vos Vilnius su savo universitetu buvo Apšvietos idėjų centras ir Lietuvos, ir 
Baltarusijos dabartinių valstybių teritorijų gyventojams. Šiuo atveju ne taip 
svarbu, ar šiandieninės Baltarusijos, taip pat ir Lietuvos, pretenzijos į visą 
ar didžiąją dalį LDK (teritorinio ir kultūrinio) palikimo yra pagrįstos. 
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Tarpusavio ginčų dėl XVIII a. antrosios pusės palikimo yra nepaly-
ginti mažiau nei dėl istorinio palikimo nuo LDK susidarymo iki 1569 m. 
Liublino unijos3, vadintino Aukso amžiumi. Baltarusijos atvejis yra spe-
cifinis, nes joje labiausiai suvaržyta akademinė laisvė, todėl padėtis verta 
trumpo aptarimo. Nors Baltarusijos Respublika yra autoritarinė valstybė, 
baltarusių istoriniai pasakojimai nevienodi, todėl dažnai dalijami į dvi pa-
grindines grupes. Pirmajai priskirtini visi oficialios Baltarusijos valdžios 
remiami istorikų darbai, kuriais mėginama įteigti visuomenei, kad Bal-
tarusija niekada iki Sovietų Sąjungos susidarymo neturėjo savo valstybės, 
o pirmieji jos valstybingumo kontūrai atsirado tik XX a., kai tapo viena 
iš sovietinių respublikų. Tačiau ši prezidento Aleksandro Lukašenkos su-
formuota ir įtvirtina dogma nėra vienintelė, nes, šalia autoritarinės val-
džios nustatytos istorinės vizijos, dar nuo paskutinio XX a. dešimtmečio 
pradžios egzistuoja ir vadinamasis nacionalinis pasakojimas, remiamas 
opozicijos. Šiai grupei priskirtini naratyvai Baltarusijos raidą tapatina su 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija ir neretai pateikia viduramžių 
Lietuvą kaip vien tik Baltarusijos paveldą, be pačios Lietuvos. Toks agre-
syvus puolimas dėl teisių į istorinį palikimą suformavo stereotipus, kurie 
apsunkina baltarusių susikalbėjimą su kitų valstybių istorikais. Šalia šių 
dviejų grupių dar būtų galima išskirti ir trečiąją, vadintiną akademine, 
kuri stengiasi išvengti aukščiau minėtų kraštutinumų ir savo pasakojimą 
konstruoja laikydamasi mokslinių principų. Valdžios suformuluota vizija, 
be abejonės, veikia visus pasakojimus autorių, gyvenančių Baltarusijoje ir 
dirbančių akademinį darbą valstybinėse institucijose, tačiau dalis knygų 
pasirodo ir už valstybės sienų4. Kita vertus, valdžios pozicija nacionalinės 
istorijos klausimu nėra pastovi ir kinta priklausomai nuo geopolitinės si-
tuacijos bei konkrečių valdžios tikslų. Istorinis pasakojimas yra vienas iš 
autoritarinio rėžimo politikos instrumentų, todėl istorikų darbai įsprau-
džiami į suformuluotus iš anksto ideologinius rėmus. Per pastarąjį dešim-

3 Plg. Кра вцеви ч,  А., С олен ч у к,  А., Ток т ь С. Белорусы: нация пограничья, Виль-
нюс, 2011, с. 83–84. 

4 Atskirai paminėti nusipelno Lenkijos Respublikoje baltarusių istorikų pasirodžiusi 
knyga: Ł at ysz onek ,  O., M i ronow icz ,  E. Historia Białorusi: od polowy XVIII wieku 
do końca XX wieku, Białystok, 2002.
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tmetį Baltarusijos prezidentas pradėjo remti ir LDK istorijos sugrąžinimo į 
nacionalinį pasakojimą idėją. Tačiau net ir tada LDK laikotarpis išlieka pa-
sakojimu apie laikus, kurie jos istorijoje tebuvo tarpsnis, galiausiai atvedęs 
baltarusių tautą į laimingą ir nepriklausomą, XX a. pabaigoje susikūrusią 
Baltarusijos valstybę5.

Nepaisant nesutarimų, dialogas tarp lietuvių ir baltarusių istorikų aka-
deminėje terpėje mezgasi. Gintautas Sliesoriūnas teigė, kad šiandieninės 
Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos istorikams, tyrinėjantiems LDK laikus ir 
paveldą, dažniausiai be didesnės trinties pavyksta sutarti, kas yra bendra, 
o kas artimiau Lietuvai ar Baltarusijai6. Į ginčus tarp kaimyninių tautų 
dėl istorinio paveldo (daugiau būdingų Lietuvai ir Baltarusijai) susikon-
centruoti nėra prasmės, nes jiems reikėtų specialaus tyrimo ir kito tyrimo 
objekto. Šiuo atveju daug svarbesni pavienių tautų istorikų nenusisekę mė-
ginimai suderinti nacionalinės praeities raidos vizijas, kildavę dėl metodo-
loginių skirtumų ir emocinių, trаumatinių išankstinių nuostatų7.

Tyrimui pasitelktos nacionalinių valstybių istorikų profesionalų para-
šytos sintezės, aprobuotos akademinės bendruomenės, atspindinčios pla-
tesnes nacionalinės istorijos vizijas, kuriose nebuvo aplenkti ir XVIII a. 

5 Plačiau žr.: Dement av ič iu s ,  J. Istorijos politika postsovietinio autoritarizmo 
sąlygomis: Baltarusijos atvejis, Istorijos politikos modeliai ir kryptys: Europos sąjungos, 
Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos istorijos politika, Vilnius, 2014, p. 146–162; Sa ha no -
w icz ,  H. Historia Białorusi: od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin, 
2001, p. 8–11.

6 Sliesoriūno G. recenzija Davies’o N. monografijai (D a v i e s,  N. Vanished Kingdoms: 
The Rise and Fall of States and Nations, New York, 2011), Lietuvos istorijos metraštis. 2011 
metai, nr. 2, Vilnius, 2012, p. 142.

7 Bendroje baltarusių ir čekų istorikų knygoje, pavadintoje Kelias į tautinį atgimimą: bal-
tarusių ir čekų modeliai, mėginta pristatyti ir palyginti čekų bei baltarusių nacionalinio 
atgimimo raidos vizijas. Čekai nacionalinį atgimimą siejo su industrializacija, urba-
nizacija ir pokyčiais socialinėje struktūroje, o Baltarusijos istorikai susikoncentravo į 
nacionalinio atgimimo vėlavimo priežastis, kurias siejo su LDK paveldo komplikuotu-
mu, konfesiniais skirtumais etnoso viduje, bajorijos nutautėjimu ir ankstyvu sovieti-
nės sistemos įvedimu. Knygos recenzentų teigimu, dviejų tautų istorikams buvo sunku 
susikalbėti: Ši ma ,  K., Sỳ korová ,  K. Recenzie (Cesty k národnímu obrozeni: Bĕloruskỳ 
a českỳ model, edd. Alena Ivanovna, Jan Tuček, Praha, 2006). In: Dejiny-teorie-kritika, 
nr. 2, 2007, p. 375.
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įvykiai8. Į tyrimo akiratį patekusių sintezių skaičių nulėmė nevienodas is-
torikų įdirbis ir veikiausiai skirtingas visuomenių poreikis perkonstruoti 
vientisą nacionalinį pasakojimą. Pavyzdžiui, mažiausiai nacionalinę pra-
eitį apibendrinančių akademinių darbų išleista Ukrainoje ir Slovakijoje, 
kuriose dėmesys XVIII a. antrosios pusės istorijai ypač menkas. Padėtį 
Ukrainoje nulėmė koncentravimasis akademiniame nacionaliniame pasa-
kojime į keturis aukso amžius (Kijevo Rusią, Volynės kunigaikštystę, kazo-
kiją XVII–XVIII a. ir XX a. 2-ojo dešimtmečio pabaigą) ir požiūris į juos 
sujungiančius laikotarpius kaip nereikšmingus9. Slovakų istorikai atvirai 
pripažįsta, kad per dvidešimt nepriklausomybės metų tepasirodė trys na-
cionalinės istorijos sintezės dėl silpno istorikų įdirbio nagrinėjant atskirų 
laikotarpių problematiką10. Absoliuti rekordininkė sintezių skaičiumi yra 

8 Atliekant tyrimą remtasi šiomis sintezėmis, kurios tapo nacionalinėmis valstybės 
ir tautos istorijos raidos reprezentacijomis: K iaupa ,  Z., K iaupienė ,  J., Ku nce v i-
č iu s ,  A. Lietuvos istorija iki 1795 m., Vilnius, 1995; Bu mblau sk a s ,  A. Senosios Lie-
tuvos istorija (1009–1795), Vilnius, 2005; Juč a s ,  M. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: 
istorijos bruožai, Vilnius, 2010; E id i nt a s ,  A., Bu mblau sk a s ,  A., Ku la k au sk a s ,  A., 
T a m o š a i t i s, M. Lietuvos istorija, Vilnius, 2012; K iaupa ,  Z. Lietuvos istorija: trum-
pasis XVIII amžius (1733–1795), Vilnius, 2013; Гiсторыя Беларусi, ч. 1: Ад старажитных 
часоу – па люты 1917 г., ред. Новi к а ,  Я. К. и Марц у л я,  Г. Ц., Мiнск, 1998; Гiсторыя 
Беларусi, ч. 2: са старажытных часоŷ да канца ХVIII ст.: курс лекцый, Кр эн ь ,  I. П., 
Коŷ кел ь ,  I. I. и др., Мiнск, 2000; Ковкел ь ,  И. И., Ярм ус и к,  Э. С. История 
Беларуси с древнейших времен до нашего времени, Мiнск, 2000; Sa ha now icz ,  H., 
min. veik.; Ł a t y s z o n e k, O., M i r o n o w i c z, E., min. veik.; Гiсторыя Беларусi, t. 3: 
Беларусь у часы Речипоспалитай (XVII–XVIII ст. ст.), ред. Б ох а н,  Ю., Лой к а ,  П., 
Мiнск, 2004; Нови к,  Е. К., К ача лов ,  И. Л., Нови к,  Н. Е., История Беларуси: 
с древнейших времен до 2013 г., Минск, 2013; Ja kowen ko,  N. Historia Ukrainy: od 
czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, Lublin, 2000; S ercz yk ,  W. A. Historia 
Ukrainy, Wrocław-Warszawa-Kraków, 2001; H r yc a k ,  J., Historia Ukrainy 1772–1999: 
narodziny nowoczesnego narodu, Lublin, 2000; Kováč ,  D. Dĕjiny Slovenska, Prague, 
1998; Krátke dejiny Slovenska, zost. Ma n nová ,  E., Bratislava, 2003; Slovakia in his-
tory, ed. Teich,  M., Kovać ,  D., Brow n,  M. D., Cambridge, 2011; Ha r na ,  J., Fi š er, 
R. Dĕjiny českỳch zemí, t. 2: od poloviny 18. Století do vzniku České republiky, Praha, 
1998; Urba n,  O. České a slovenské dĕjiny do roku 1918, Praha, 2000; A History of the 
Czech Lands, Prague, ed. Pá nek ,  J., Tůma O., 2009; Vond r a ,  R. České zemĕ v letach 
1705–1792: vék absolutismu, osvícenství, paruk a třirohỳch klobouků, Praha, 2010.

9 Ku z io,  T. Ukraine: state and nation building, London-New York, 1998, p. 212.
10 Kováč ,  D. Slovakia, slovaks and their history, Slovakia in history, ed. Teich,  M., 

Kovać ,  D., Brow n,  M. D., Cambridge, 2011, p. 9.
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Baltarusija, tačiau vientisame nacionaliniame pasakojime didžioji dalis 
teiginių kartojasi, ypač stiprūs stereotipai (ir nacionalistiniai, ir autoritari-
nės valdžios padiktuoti), per dvidešimt metų beveik nesikeičia pasakojimo 
struktūra. Pastarąjame dešimtmetyje Baltarusijos autoritarinės valdžios 
priežiūra yra tokia didelė, kad šalyje išleidžiami darbai beveik nesiskiria 
vienas nuo kito, o ypač jų dalys, skirtos XVIII a. raidos aptarimui, kurios 
akivaizdžiai trumpėja. Siekiant išvengti pasikartojimų ir susismulkinimo 
į mažiau reikšmingas detales buvo pasirinktos sintezės, reprezentuojančios 
pavienių valstybių akademinių bendruomenių bendrąsias vizijas. Anali-
zuojant į XX a. pabaigos–XXI a. pradžios lietuvių, baltarusių, ukrainiečių, 
čekų ir slovakų nacionalinius praeities pasakojimus siekiama apžvelgti is-
torinės raidos interpretacijų panašumus ir skirtumus, pamėginti paaiškinti 
istorikų pasirinktų konstrukcijų priežastis.

Apšvietos horizontai

XVIII a. chronologijos ribos Europos istorijoje neretai siejamos su Ap-
švietos epocha, kurios idėjos po žemyno regionus pasklido chronologiš-
kai netolygiai. Apšvietos židiniu sutartinai laikomas Paryžius. Apšvietos 
epocha siejama su proto viršenybe, pasiekimais moksle ir švietimo srityje, 
racionaliomis pertvarkomis valstybėje ir visuomenėje, taip pat pasikeiti-
mais žmonių kasdieniame gyvenime11. Greta to Apšvietos epocha atvėrė 
kelią XVIII a. valstybės ekspansijai, kuriai įkandin sekė centralizacijos ir 
unifikacijos procesai, apėmę skirtingas tradicijas turinčius regionus ir jų 
kalbines, socialines, švietimo sferas. Procesai Vakarų ir Vidurio Rytų Eu-
ropoje nebuvo absoliučiai tapatūs, tačiau turėjo bendrumų, būdingų visai 
Europai. Apšvieta suvokiama kaip kosmopolitizmo idėjų sklaidos epocha12, 
nes daugiau išimtimi, nei dėsningu reiškiniu apibūdinama šiuo laikotarpiu 

11 Plačiau žr.: Chau nu ,  P. Cywilizacja wieku Oświecenia, Warszawa, 1989, p. 19–21; Ro -
s t wa rowsk i ,  E. Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa, 1999, p. 114–120; U. im 
Hof, Švietimo epochos Europa, Vilnius, 1996, p. 11–17.

12 Plg.: O’Br ien,  K. Narratives of Enlightenment: Cosmopolitan History from Voltaire to 
Gibbon, Cambridge, 2004, p. 1–4.
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gimusi Johanno Gotfriedo Herderio koncepcija, kurioje akcentuojamas kie-
kvienos tautos kultūros unikalumas ir kiekvienos tautos lygios teisės sau-
goti ir kurti savo tradicijas savitu būdu13. Bene didžiausią problemą kelia 
Apšvietos epochos pradžios Europoje chronologijos ribos, neretai tapatina-
mos su politinės istorijos datomis, o pabaiga beveik sutartinai nukeliama į 
Didžiosios Prancūzijos revoliucijos išvakares14. 

Apšvieta veikiausiai sulaukė daugiausia diskusijų ir prieštaravimų dėl 
jos formos, tikslų ir palikimo. Nesutarimai prasideda jau nuo epochos kon-
tūrų apibrėžimo, iš diskusijos centro ir toliau nesitraukia jos chronologijos, 
geografijos ir subjekto klausimai, kurie natūraliai iškyla mėginant nusta-
tyti centrą ir periferijas, aiškinantis jos formą (dominavo nuosaikumas ar 
radikalumas) ir turinį (sekuliarizmo ir religijos vaidmenis). Netyla klau-
simai, ar Apšvieta apskritai vadintina epocha, procesu, o galbūt projektu? 
Vieni istorikai Apšvietą vadina intelektualiniu, arba dialektiniu, judėjimu15, 
kiti aiškina, kad jos vadinti judėjimu apskritai negalima16. Šiose diskusi-
jose beveik neabejotina tik tai, kad Apšvieta sujungė novatoriškas idėjas, 
visuomenės siekius ir socialinius pokyčius. Nė viena epocha prieš tai netu-
rėjo tiek daug skaitytojų, o rašytojai taip atvirai nekritikavo nusistovėjusių 
papročių ir tradicijų, švietėjai praturtino žmonių žinias, vadovaudamiesi 
protu kėlė visuotino gėrio ir piliečių lygybės idėjas. Sklindančios šviesos 
idėja kaip epochos simbolis buvo perimta iš XVII a. intelektualų, tačiau 
orientacija į ateitį, drąsa kritikuoti senąją tvarką ir socialinės, politinės 
programos buvo absoliučiai naujos17.

13 Nisbet ,  H. B. Herder: the nation in history, National history and identity: Approaches to 
the writing of National History in the North-East Baltic Region Nineteenth and Twentieth 
centuries, ed. Branch M., Helsinki, 1999, p. 78.

14 Chau nu ,  P., min. veik., p. 15–17; Wielka historia świata, t. 8: Świat w XVIII wieku, red. 
Fr a na sz ek ,  P., Kraków-Warszawa, 2006, p. 7.

15 Dupré ,  L. The Enlightenment and the Intellectual Foundations of Modern Culture, New 
Haven-London, 2004, p. 4–5.

16 Oz-Sa l zberger,  F. Enlightenment, national Enlightenments, and translation, The 
Routledge Companion to Eighteenth Century Philosophy, ed. G a r re t , A., London-New 
York, 2014, p. 31.

17 Oz-Sa l zberger,  F., min. veik., p. 31–33.
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Nacionalinės istoriografijos santykio su Apšvieta kertinė problema yra 
ta, kad nacionalinė istorija į reiškinį žiūri kaip į vietinius procesus, daž-
niausiai juos atskirdama nuo bendraeuropinių arba tai nutylėdama, tačiau 
tradiciškai, o ir paskutinių dešimtmečių istoriografijoje, Apšvieta vis daž-
niau suvokiama kaip bendras visą Europą jungiantis reiškinys, t. y. vie-
na Apšvieta visoje Europoje.18 Apšvieta tradiciškai pristatoma kaip vienas 
Europą sujungęs intelektinis ir kultūrinis judėjimas, kurio skirtumai geo-
grafinėje erdvėje atsiskleidė tik laiko slinktyje. Tokio požiūrio šalininkai 
tvirtina, kad Apšvietos Europoje ne tik išplito tos pačios intelektinės pro-
blemos, bet dažnai netgi ir tos pačios knygos: nuo Portugalijos iki Rusijos, 
nuo Italijos iki Airijos. Apšvietos Vakarų ir Vidurio Europa pirmą kartą 
tapo bendrų idėjų lauku, kuriame jos sklido naujai išrastomis komunika-
cijos priemonėmis: pradedant laikraščiais ir žurnalais ir baigiant salonais 
bei kavinėmis. Apšvieta buvo daug radikalesnė epocha už Renesansą ar 
netgi Reformaciją, nes pakeitė tradicinę Europos kultūrą iš esmės: buvo 
atsisakyta ne tik šventumo, magijos, karaliaus neginčijamo autoriteto ir 
luominės hierarchijos, bet buvo peržiūrėta ir moters padėtis, pasmerkta 
vergija ir pradėti procesai, nuvedę link demokratijos. Apšvieta skyrėsi nuo 
visų prieš tai buvusių judėjimų, nes atvėrė duris moderniam pasauliui. Dėl 
šios priežasties netrūksta kaltinimų, kad jos reikšmę suvaržė susisiaurini-
mas iki nacionalinės istorijos lygmens19. 

Bendraeuropinius procesus patvirtina ir pastangos sukurti naują tarp-
tautinę kalbą, kuri galėtų užimtų lotynų kalbos vietą20. Tad bendrame epo-
chos kontekste kyla problema naujųjų tautų nacionalinėms istoriografijoms, 
kaip šios epochos bendraeuropinius pasiekimus ir bendravalstybinius (bū-
dingus etniškai mišriai valstybei) susieti su nacionaline istorija. Skirtingai 
nei Vakarų Europoje, Vidurio Rytų Europoje tokių homogeniškų etninių 
bendrijų, kurių teritorija daugmaž sutaptų su valstybės, XVIII a. nebuvo. 

18 Ti n ková ,  D. Mezi psem a vílkem. Osvícenské příšeří v české historiografii, Duchovní 
tvář českého a moravského osvícenství: Post tenebras spero lucem, Praha, 2009, p. 19.

19 I sr ae l ,  J. I. Radical Enlightenment: philosophy and the making of modernity, Oxford, 
2001, p. vi-vii.

20 E co,  U. Tobulos kalbos paieškos Europos kultūroje, Vilnius, 2001, p. 268–269; Plačiau 
apie kalbą žr.: L i f sh it z  A., Language, The Routledge Companion to Eighteenth Century 
Philosophy, ed. G a r re t  A., London-New York, 2014, p. 663–683.
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Ulrichas im Hofas teigė, kad XVIII a. valstybės dar nebuvo tautinės, bet 
snūduriuojantis tautiškumas buvo visur jaučiamas ir vėliau triukšmingai 
prasiveržė21. Britų istorikas Thomas Munckas tvirtino, kad nacionalistų 
prisiartinimas prie Apšvietos turi ribas, nes niekas nė neabejoja, kad Ap-
švieta buvo europinis reiškinys, kurį nuo XVIII a. vidurio apsprendė ne 
vien Prancūzija, bet ir kitos šalys.22 

Verta dėmesio diskusija prieš kelerius metus užsimezgė Prahoje. Ame-
rikiečių istorikas Davidas Sorkinas aiškino apie Čekijos istorikų keliamą 
klausimą dėl Bohemijos savasties Apšvietos epochoje: Kas yra „Bohemijos“ 
Bohemijos Apšvietoje? Šis klausimas negali būti atsakytas izoliuotai, nors 
ankstesnė ir vis dar stipri nacionalinė istoriografija primygtinai jį kels ir 
toliau remdamasi šiuo vienu matavimo vienetu. Greičiausiai atsakymas 
yra susijęs su eile klausimų. Tačiau, D. Sorkino teigimu, situacijos Prahoje 
išsiaiškinimas ateityje galėtų padėti geriau suprasti Paryžių23. Diskusijoje 
Europos regionų specifiką mėgino pateisinti čekų istorikas Ivo Cermanas, 
aiškindamas, kad Bohemijos išskyrimas nagrinėjant Apšvietos epochos 
idėjų sklaidą bendrame istoriografijos kontekste yra keblus, bet koncentra-
vimasis į atskiras vietoves jau buvo priimtas istoriografijoje ir sulaukė rim-
tų studijų net tų teritorijų (t. y. Škotijos ar Velso), kurios XVIII a. antrojoje 
pusėje nė neturėjo valstybingumo požymių. Šių teritorijų tyrimai atskleidė, 
kokią įtaką jų raidai turėjo Apšvietos idėjos. Tad Bohemijos Apšvietą, kaip 
atskiro istorikų dėmesio reikalaujantį objektą, jis grindė unikalumu, kur 
katalikiškoji intelektinė kultūra buvo praturtinta žydų mažumos ir kosmo-
politiškos aristokratijos. I. Cermanas kvietė pažvelgti į Apšvietą ne iš na-
cionalinio, bet iš multikultūrinio konteksto, kuris atskleidžia įvairialypes 
XVIII a Europos kultūras24. 

Vis dėlto požiūris į Apšvietą kaip vieningą reiškinį Europoje nėra vie-
nintelis. Prancūzų istorikas Lui Dupré aiškino, kad, norėdami suprasti 

21 im Hof,  U., min. veik., p. 86.
22 Mu nck ,  T. The Enlightenment: A comparative social history 1721–1794, London, 2000, p. 3.
23 Sork i n ,  D. Afterword: The Enlightenment – Bohemian style? The Enlightenment in 

Bohemia: religion, morality and multiculturalism, ed. Cerman I., Krueger R., Reynolds 
S., Oxford, 2011, p. 295–296, 302.

24 C er ma n,  I., Introduction: the Enlightenment in Bohemia, Ten pat, p. 1–2.
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savo ryšį su Apšvietos epocha ir netgi stengdamiesi perteikti jos reikšmę 
dabarčiai, turime pamėginti ją apibrėžti tokią, kokią ją suvokė amžinin-
kai.25 Jis teigė, kad aiškinimas apie Apšvietos vienovę nėra teisingas, nes 
Apšvieta – projektas, kuris taip ir nebuvo pabaigtas, o skirtingos grupės ir 
individai turėjo skirtingas nuostatas ir požiūrius netgi į pamatines Apšvie-
tos idėjas26. Jeremy’is Blackas pastebėjo, kad kosmopolitinis švietėjų ratelio 
pobūdis nulėmė tiek amžininkų, tiek ir šiuolaikinių tyrėjų požiūrį į epochą 
ir sukūrė sąlygas tendencijoms pervertinti bendrus epochos bruožus, o ne-
įvertinti skirtumų bei ignoruoti atskiras šalis27.

Dar XX a. 9-ojo dešimtmečio pradžioje istorikai pasiūlė į Apšvietą žiū-
rėti pasitelkiant nacionalinį kontekstą. Toks siūlymas kilo iš istoriografijoje 
įsivyravusių sampratų dėl švietėjų apsiskelbimo kosmopolitais ir istorikų 
susitelkimo į Apšvietos kultūros lopšį – Paryžių. Knygos autoriai nacio-
nalinį kontekstą suprato kaip vieną iš daugelio komponentų, kurie padėtų 
pažinti epochos daugialypumą28. Šiuo atveju Apšvietos nacionalinis kon-
tekstas buvo siejamas su istorinėmis valstybėmis arba istorinių valstybių, 
praradusių savo savarankiškumą, bet išsaugojusių tam tikrą savitumą aš-
tuonioliktajame šimtmetyje, ribomis. Nepaisant to, šis siūlymas netrukus 
susilaukė gan griežto atsako.

Kaip teigia Fania Oz-Salzberger, abstraktūs Apšvietos kontūrai leidžia 
kalbėti apie epochos daugialypumą: nacionalinį ir regioninį, nuosaikų 
ir radikalų, pasaulietinį ir religinį, aristokratijos ir žemesnių socialinių 
sluoksnių. Toks požiūris suteikia pagrindo matyti Paryžių kaip vieną svar-
biausių, bet toli gražu ne vienintelį, Apšvietos Europos centrą. Tada galima 
kalbėti ir apie nacionalinę Apšvietą ir matyti epochos centrus beveik visoje 
Europos teritorijoje. Vis dėlto nacionalinis kontekstas yra tuo pačiu ne tik 
naudingas, bet ir problemiškas. Visų pirma jis gali Apšvietos bendrumus 
paversti miglotais. Antra, pavojus kyla dėl pastangų pervertinti naciona-
linius herojus ar jų nuopelnus ir suteikti jiems supaprastintą, XVIII a. ne-

25 Dupré ,  L., min. veik., p. xiii.
26 Ten pat, p. 5.
27 B lack ,  J. Europa XVIII wieku 1700–1789, Warszawa, 1997, p. 275.
28 The Enlightenment in National Context, ed. Por ter,  R and Teich,  M., London-New 

York, 1981, p. vii-viii.



481XVIII amžiaus Apšvieta Vidurio Rytų Europos 
mažųjų tautų nacionalinėse istorijose

būdingą, identitetą. Trečia, toks požiūris gali į XVIII a. Europos žemėla-
pį įvesti XXI a. nacionalinių valstybių sienas, kurios tuomet neegzistavo. 
Nepaisant to, vietiniai, šiuo metu mažai kam žinomi, švietėjai galėtų būti 
įtraukti į vieną bendrą Apšvietos epochos panoramą ir neabejotinai ją 
praturtintų29. Atkreiptas dėmesys, kad Apšvietos laikotarpiu pirmą kartą 
skirtingos vietinės kultūros užmezgė kosmopolitinį dialogą nesiremdamos 
lotynų kalba. Prancūzų kalba dominavo, bet šiame bendravimo kontekste 
nebuvo vienintelė, savo svarbą išlaikė ir kitos kalbos30.

Sovietiniu laikotarpiu, taip pat pirmaisiais posovietiniais metais, visa 
nacionalinių valstybių erdvė dažniausiai buvo pristatoma kaip homogeniš-
ka, vienos tautos apgyventa arba jos absoliučiai dominuojama, neparan-
kius faktus nutylint arba jiems neteikiant svarbos. Tokios nuostatos buvo 
būdingos ne tik šio teksto dėmesio centre atsidūrusioms, bet ir kitų Vidu-
rio bei Rytų Europos valstybių istoriografijoms31. Minėta tendencija pama-
žu kinta valstybėse, kurios nacionalinę praeitį tapatina su valstybingumo 
formas išsaugojusia istorine valstybe. Baltarusijoje ir Lietuvoje XVIII a. an-
troji pusė siejama su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste. Čekija nacionalinę 
istoriją sieja su Bohemijos karalyste ir Moravija bei dalimi Silezijos, tai yra 
tomis žemėmis, kurios sudaro šiandieninę Čekiją. Šios teritorijos apibrė-
žimas įgijo Čekijos žemių pavadinimą, daugiau taikomą čekams adresuo-
tuose tekstuose, rečiau – užsienio šalims. Ukrainiečių ir slovakų istorio-
grafijų išskirtinis dėmesys XVIII a. į etnoso istoriją gerokai apsunkina šią 
užduotį, tačiau kitų etninių ir religinių bendruomenių egzistavimas jų te-
ritorijose pamažu darosi pastebimas bent lakoniškai. Tokį posūkį diktuoja 
bendrosios europinės istoriografijos nuostatos, ypač skelbiant nacionalinės 
praeities vizijas užsienio kalbomis. Istorinės Vengrijos karalystės teritori-
jos dalijimas kalbiniu principu būdingas iki šiol. Sienos braižomos vėliau 
susidariusių tautų gyvenamuose arealuose, neretai priskiriant tautiškumą 
neatsižvelgiama į asmenų ar grupių socialinę padėtį. Tokios nuostatos bū-

29 Oz-Sa l zberger,  F., min. veik., p. 38–39.
30 Ten pat, p. 49.
31 Ja nowsk i ,  M., Iord ach i ,  C., Trenc seny i ,  B. Why bother about historical regions? 

Debates over Central Europe in Hungary, Poland and Romania, East Central Europe/ 
L’Europe du Centre-Est, vol. 32, nos. 1–2 (2005), California, p. 52–53.
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dingos visoms Vidurio Rytų Europos valstybėms. Ir dalis vengrų istorikų 
savo tautiečiais vadina visus Vengrijos karalystės gyventojus32. 

Nors Lietuvos istorikų darbuose pagrindinis dėmesys sutelktas į Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją, neretai į istorinį pasakojimą įjun-
giama Prūsijos karalystei priklausiusi ir etninė lietuvių bendruomenė, ir 
Klaipėda33. Tai tik patvirtina, kad etninis (arba etnosocialinis) kriterijus 
Lietuvos istorikų darbuose išlieka ypač svarbus. Vytautas Kavolis rašė, kad, 
nors XVIII a. antrosios pusės reformos modernizavo Lietuvos Didžiąją Ku-
nigaikštystę ir plito raštingumas, tačiau, remdamasis istoriko Konstantino 
Jablonskio darbais, teigė, kad nieko negalima pasakyti, kaip šie pokyčiai 
atsispindėjo liaudies sąmonėje. Nepaisant to, jau vėlesnius nacionalinio at-
gimimo procesus V. Kavolis tapatino su LDK paveldu, kuris galutinai at-
skyrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje gyvenusius lietuvius 
nuo Prūsijos karalystės teritorijoje Mažosios Lietuvos: O atsilikusioje Di-
džiojoje Lietuvoje, savųjų valdžią pakeitus svetimiesiems, prasidės vis plates-
nis tautinis atgimimas. Jo ankstyviausius impulsus suteiks kaip tik okupacijos 
pažadinta savos valstybės atmintis, kurios Mažosios Lietuvos lietuviai nebuvo 
paveldėję ir negalėjo įtikinamai atsikurti. Todėl anksčiau buvę pažangesni, jie 
taps už Didžiosios Lietuvos lietuvius silpnesni XIX/-ame/, tautų atgimimo 
amžiuje34. Taip pat dera pripažinti, kad į Lietuvos istorikų akiratį patenka 
ne visa LDK teritorija, tradiciškai daugiau dėmesio skiriant dabartinėms 
Lietuvos Respublikos žemėms.

Baltarusija savo vardą sieja su Baltosios Rusios (Russia Alba) pavadinimu, 
kuris Europos lotyniškuose tekstuose aptinkamas dar VIII a. Kurį laiką 

32 Vörös ,  L. Some remarks on theoretical approaches in collective identification research 
in history, The Weight of History in Central European Societies of the 20th Century: 
Central European Studies in Social Sciences, ed. H lav ičková ,  Z., Ma s lowsk i ,  N., 
Prague, 2005, p. 166–167.

33 Z. Kiaupa XVIII a. Lietuvos istorijai skirtoje knygoje į pasakojimą įtraukė Prūsijos 
lietuvių, vadintų lietuvninkais, bendruomenę dėl etninės giminystės ir nuo XVI a. 
šaltiniuose sutinkamo pavadinimo Mažoji Lietuva, arba Prūsų Lietuva: K iaupa ,  Z. 
Lietuvos istorija... p. 365–366; Edmundas Rimša savo monografijoje Klaipėdą įtraukė 
tarp LDK miestų, tokio sprendimo net neargumentavęs: R i mš a ,  E. Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės miestų antspaudai, Vilnius, 1999, p. 305–314. 

34 K avol i s ,  V. Žmogus istorijoje, Vilnius: Vaga, 1994, p. 418–419.
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Baltąja Rusia vadintos skirtingos Europos šalys. Pirmą kartą daliai dabar-
tinės Baltarusijos teritorijos šį terminą pritaikė kronikininkai XVI a., nors 
dar iki XVII a. pabaigos Baltąja Rusia buvo vadinama Abiejų Tautų Res-
publikos teritorija, kurios didžioji dalis yra šiandieninės Ukrainos sudėtyje. 
Ilgainiui, atsiradus naujiems Ukrainos ir Mažosios Rusios pavadinimams, 
šie išstūmė Baltosios Rusios terminą, taikomą Ukrainos žemėms apibrėžti. 
Tik nuo XVIII a. pradžios Baltąja Rusia buvo pradėta vadinti LDK terito-
rijos dalis, anksčiau vadinta Lietuvos Rusia (t. y. didžioji dalis šiandieninės 
Baltarusijos teritorijos). Per XIX–XX a. nusistovėjo Baltarusijos pavadini-
mas, jį perėmė ir gana vėlai prasidėjęs nacionalinis atgimimas35. Nepaisant 
visko, neretai tvirtinama, kad baltarusių istorija apėmė didesnę teritoriją 
nei dabartinės Baltarusijos valstybės sienos, todėl prisimenami Smolenskas 
ir Balstogė, o ypač – Vilnius, kuris iki XX a. pradžios buvęs baltarusių 
kultūros sostinė36. Dėl to, susiklosčius istoriškai sunkiai apibrėžiamai padė-
čiai, pasirodo pretenzijų ir dėl Baltarusijos teisių į didžiosios dalies istorinės 
Lietuvos istoriją. Panašiai kaip ir Baltarusijos, taip pat problemiškas yra ir 
Ukrainos žemių apibrėžimas XVIII a. Jį dar keblesnį daro, žlungant Abiejų 
Tautų Respublikai, šios teritorijos dalybos tarp atskirų valstybių, taip pat 
istorikų menkas dėmesys XVIII a. antrosios pusės raidai.

Čekijos žemes praeityje sudariusios istorinės žemės pavaldžios Bohemi-
jos karalystei, tačiau pastarosios savarankiškumas silpo nuo 1526 m., kai jos 
valdovais tapo Habsburgai. Po 1620 m. Bohemijos didikų konfederacijos 
pralaimėjimo Habsburgams prasidėjo Čekijos žemių integracija į Austrijos 
imperiją ir laipsniškas valstybingumo reliktų naikinimas. Sparčiai augo 
imperijos sostinės Vienos svarba, o Bohemijos sostinės Prahos – mažėjo. 
Galiausiai, XVIII a. paspartėjus centralizacijos procesams, XIX a. pradžioje 
Bohemija tapo viena iš sudėtinių Austrijos imperijos dalių, beveik niekuo 
neišsiskirianti iš kitų provincijų37. Dėl naujų administracinių perskirstymų 
skirtumai tarp Bohemijos ir kitų žemių didėjo, ir todėl nacionaliniame 
pasakojime tradiciškai susitelkiama į Bohemijos teritoriją.

35 Б ел ы,  A. Хроніка Белай Русі: нарыс гiсторыi адной геаграфiчнай назвы, Мiнск, 
2000, p. 183–189.

36 Łat ysz onek ,  O., M i ronow icz ,  E., min. veik., p. 10.
37 Pá nek ,  J., Tů ma ,  O. Introduction, A History of the Czech Lands, Prague, 2011, p. 17–18.
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Slovakija rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta XV a., bet tuo-
met ši sąvoka dar nė neturėjusi aiškios definicijos. Tik XIX a. Slovakija 
imta suvokti teritoriškai ir sutapo su tuometinės Aukštutinės Vengrijos 
ribomis (maždaug tarp Tatrų ir Dunojaus). Vengrijos karalystės sudėtyje 
slovakų gyvenama teritorija neturėjo administracinių sienų, nes jos buvo 
nustatytos nesivadovaujant etniniais principais38. Dėl šios priežasties slova-
kams ypač sunku susaistyti savo istoriją su istoriniu palikimu. Naujausioje 
Slovakijos istorijos įvadinėje dalyje rašoma, kad Slovakijos istorijos objek-
tas yra slovakų tauta, bet taip pat ir dabartinės Slovakijos valstybės terito-
rija, kurioje kartu su slovakais gyvenę ir kitų tautų reprezentantai39, be to, 
kadangi iki 1918 m. slovakai kartu su kitomis tautomis dalijosi Vengrijos 
karalystės istoriją (kaip vėliau iki 1993 m. su tautinėmis mažumomis – ir 
Čekoslovakijos), ir kitų istorinių valstybių istorija sudaranti Slovakijos is-
torijos objektą40.

Vidurio Rytų Europoje Apšvietos idėjų sklaida vėlavo. Jos pradžia Lie-
tuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Slovakijos ir Čekijos nacionalinėse istorio-
grafijose datuojama XVIII a. viduriu arba antrąja puse, siejant įvykius su 
reformų pradžia Abiejų Tautų Respublikoje ir Austrijos imperijoje. Sovietų 
Sąjungos erdvėje buvusioms valstybėms didelę įtaką turėjo sovietinės Rusi-
jos istoriografija, todėl Lietuvos istoriografijoje Apšvietos epochos pradžia 
ilgai buvo siejama su XVIII a. pabaiga arba netgi XIX a. pradžia. Tam įta-
kos taip pat turėjo sampratos, kad epochos pradžia galėtų būti tapatinama 
su šalimi tik tuo atveju, jei būtų įrodymų, kad naujos idėjos palietė bent jau 
didžiąją dalį valstybinio gyvenimo sferų ir daugiau ar mažiau – visus gy-
ventojų sluoksnius. Dėl to pasirodė siūlymų XVIII a. antrąją pusę įtraukti 
į bendrą baroko kultūros raidą. Bronislovas Genzelis aiškino, kad Apšvie-
tos idėjų Lietuvoje galima aptikti jau nuo XVIII a. antrosios pusės, tačiau 
iki pat XVIII a. pabaigos Lietuvos aukštuomenė gyveno baroko dvasia, o 
žemesnieji sluoksniai vadovavosi iš amžių glūdumos paremtomis tradici-
jomis. Jo teigimu, tik XIX a. pradžioje visus gyventojus persmelkė Apšvie-

38 Kováč ,  D., min. veik., p. 3.
39 Ten pat, p. 2.
40 Ten pat, p. 7.
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tos idėjos41. Tokios nuostatos kritikuotinos, nes Apšvietos idėjos veikė ne 
tik XIX a. visuomenę, bet veikia ir dabartinę Europos kultūrą42. Alfredas 
Bumblauskas pirmuosius Apšvietos žingsnius tapatino su 1773 m. pradėta 
švietimo reforma, bet laikotarpį iki Ketverių metų seimo reformų vadino 
Baroko saulėlydžiu ir Apšvietos žingsniais Lietuvoje. Jis aiškino, kad tikro-
sios su Apšvieta susijusios permainos prasidėjo tik 1791 m., kartu su Ge-
gužės 3 d. konstitucijos paskelbimu43. Mečislovas Jučas Apšvietos pradžią 
siejo su XVIII a. viduriu44, o Zigmantas Kiaupa, apibrėždamas Lietuvos 
istorijos XVIII a. chronologijos ribas, jas grindė atsižvelgdamas į Apšvie-
tos epochos pirmuosius požymius, kuriuos siejo su Augusto III valdymo 
pradžia, ir baigdamas Abiejų Tautų Respublikos žlugimu 1795 m., todėl šį 
šešiasdešimties metų tarpsnį pavadino trumpuoju XVIII amžiumi45. 

Baltarusijos ir Ukrainos istoriografijoje svarias pozicijas išlaikė požiūris 
į XVIII a. antrosios pusės įvykius kaip į gan dėsningą Abiejų Tautų Res-
publikos nuopuolio laikotarpį, kuris baigiamas jos likvidavimu (1795 m.). 
Baltarusių istoriografijoje labai dažnai Apšvieta lieka neišskirta kaip savitas 
kultūrinis fenomenas ir įtraukta į bendrą XVII a. antrosios pusės–XVIII a. 
kultūros raidą. Su Apšvieta dažniausiai siejama XVIII a. antroji pusė, kurios 
išdava – 1773 m. prasidėjusi švietimo reforma46. Lenkijos baltarusiai Ole-
gas Łatyszonekas ir Eugeniuszas Mironowiczius Apšvietos pradžią sieja su 
Augusto III valdymu ir datuoja XVIII a. viduriu47. Laikotarpiu iki 1773 m. 
švietimo reformos ji vadinama ankstyvąja, o brandi Apšvieta siejama su pa-
skutiniais dviem Abiejų Tautų Respublikos egzistavimo dešimtmečiais48. 

Istorikė D. Tinkova atkreipė dėmesį, kad Apšvietos epochos pradžia ir 
Čekijoje vis dar sulaukianti skirtingų interpretacijų: vieni autoriai ją sieja 

41 G en z el i s ,  B. Lietuvos kultūros istorijos metmenys, Kaunas, 2001, p. 129.
42 Dupré ,  L., min. veik., p. 334, 338.
43 Bu mblau sk a s ,  A. Senosios Lietuvos istorija..., p. 403, 404.
44 Juč a s ,  M., min. veik., p. 320.
45 K iaupa ,  Z. Lietuvos istorijos XVIII amžius: hipotetiniai pasvarstymai, Darbai ir dienos, 

t. 37, p. 13–15.
46 Гiсторыя Беларусi, ч. 2: са старажытных часоŷ..., p. 600–601, 605, 612, 615–616, 

618; Ковкел ь ,  И. И., Ярм ус и к,  Э. С., min. veik., p. 72–76.
47 Ł at ysz onek ,  O., M i ronow icz ,  E., min. veik., p. 15.
48 Ten pat, p. 34.
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su Marijos Terezos valdymo pradžia (1740) ir jos pabaigą nukelia net iki 
pat Napoleonmečio karų pabaigos (1815), kiti ją pradeda jau XVIII a. 8-uoju 
dešimtmečiu, permainas siedami su švietimo reforma (1773)49. Perfrazuo-
dama prancūzišką posakį tarp vilko ir šuns D. Tinkova Apšvietos epochą 
Čekijos nacionalinėje istoriografijoje prilygino valandai tarp nakties ir die-
nos, kuri tinka ir vilkui, ir šuniui50. Istorikės M. O. Grečkovos teigimu, 
skirtingai nei Vakarų Europoje, Čekijos teritorijoje apie Apšvietos pradžią 
galima kalbėti ne anksčiau XVIII a. vidurio, vis dėlto didžiausias pakili-
mas siejamas su Juozapo II valdymo metais (1780–1790), tačiau, pasak jos, 
Apšvieta Čekijos žemėse tęsėsi dar iki XIX a. vidurio51. Nepaisant to, Čeki-
jos istoriografijoje įsitvirtino 1740–1792 m. chronologinės ribos, žyminčios 
atskirą Čekijos žemių raidos etapą, vadinamą Absoliutizmo epocha, arba 
Naujųjų laikų aušra52. Antruoju pavadinimu tarsi hiperbolizuojamas kelias 
iš tamsos į šviesą, sietinas ne tik su permainomis švietimo ir socialinėje 
sferose, bet ir artėjančiu nacionaliniu atgimimu.

Slovakijos atveju, sekant kaimyninės Čekijos istoriografiją, atskaitos taš-
ku tampa arba Marijos Terezos valdymo pradžia, arba Juozapo II valdymo 
reformos, kurias istorikai susieja su pirmaisiais slovakų nacionalinio atgi-
mimo požymiais53. Kaip ir Čekijoje, Slovakijoje įsitvirtinusios 1740–1792 m. 
chronologijos ribos atskiram visuomenės raidos etapui pažymėti.

Apšvietos Europos pasakojimas nėra vieningas. Itin dažnai Vidurio 
Rytų Europa pristatoma kaip europietiškos civilizacijos paribys. Taip da-
roma vadovaujantis Prancūzijos švietėjų nuostatomis54. Dažnai monografi-
jose susikoncentruojama tik į Vakarų Europos raidą, todėl Apšvietos idėjų 
sklaida Abiejų Tautų Respublikoje, kaip ir Vengrijos karalystėje, ilgai ne-
sulaukė Vakarų istoriografijos ne tik analizės, bet netgi ir dėmesio. Kaip 

49 Ti n ková ,  D. Mezi psem a vílkem…, p. 20.
50 Ten pat, p. 28.
51 Grečková ,  M. O. Enlightened Absolutism and the birth of a modern state (1740–1792), 

A History of the Czech Lands, Prague, ed. Pá nek ,  J., Tůma O., 2009, p. 276.
52 Ha r na ,  J., Fi š er,  R., min. veik., p. 9.
53 Plg. Slovak History: Chronology and Lexicon, ed. Ba r t l ,  J., Čič aj ,  V. etc., Bratislava, 

2002, p. 74–86.
54 Plg. Wol f ,  L. Inventing Eastern Europe: the map of civilization on the Mind of the 

Enlightenment, Stanford-California, 1994.
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Ispanijos, Portugalijos ar Švedijos, taip pat ir minėtų valstybių atvejai ilgai 
buvo pristatomi kaip nacionalinės Apšvietos fenomenai arba apsiribota ry-
šių tarp šių valstybių intelektualų grupelių su Vakarų Europos Apšvietos 
centrais paieškomis. Galiausiai, tik per paskutinį dešimtmetį geografiškai 
praplėtus Apšvietos Europos horizontus, po pertraukos užmirštos valstybės 
istorikų buvo pastebėtos iš naujo55. Kitaip žiūrėta į Bohemiją, kuri XVIII a. 
antrojoje pusėje pamažu darėsi integralia Austrijos imperijos dalimi, todėl 
neliko už austrų, geriau pažįstamų vakarams, nacionalinės istorijos ribų. 
Nors epochos chronologinės ir teritorinės ribos mažųjų tautų nacionalinė-
se istorijose yra miglotos, šis laikotarpis yra reikšmingas ne tik europinia-
me, bet ir nacionaliniame kontekste. 

Nacionalinio pasakojimo kritika

Nors nacionalinių istorijų konstravimas yra dažnai kritikuojamas, o ypač – 
Vidurio Rytų Europos naujųjų tautų praeities vizijos dar prieš moderniųjų 
tautų gimimą XIX a., nacionalinės istorijos tapo faktu. M. Hrochas aiški-
no, kad XIX a. Prancūzijos valstiečio požiūris į Viduramžių Prancūziją iš 
esmės nesiskiria nuo slovakų valstiečio santykio su Vengrijos karalystės 
istorija56. Perfrazuojant jo žodžius galima sakyti, kad lenko valstiečio san-
tykis su bajorų valdoma Abiejų Tautų Respublika buvo toks pats kaip ir 
Lietuvos valstiečio, bet skyrėsi nuo Lietuvos ar Baltarusijos bajoro, kurio 
palikuonys vėliau įsijungė į lietuvių ar baltarusių tautinį atgimimą, santy-
kio. XVIII a. sąvokos ir Lenkija, ir Lietuva dar turėjo visai kitas reikšmes 
nei XX a.57. Tai dar nebuvo nacionalinės, bet bajorų valdomos valstybės. 
Dėl to ne tik mažosios, bet ir didžiosios tautos kuria praeities viziją, taip pat 
neretai pritaikydamos sau palankia kryptimi praeities įvykius. Neseniai 

55 Oz-Sa l zberger,  F. Enlightenment, p. 47.
56 H roch,  M. Historical belles-lettres as a vehicle of the image of national history, National 

history and identity: Approaches to the writing of National History in the North-East 
Baltic Region Nineteenth and Twentieth centuries, ed. Branch, M., Helsinki, 1999, p. 98.

57 But ter w ick ,  R. The Polish revolution and the Catholic Church, 1788–1792: a political 
history, N. Y., 2012, p. xvi-xvii.
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palyginus naujų Europos Sąjungos narių (Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, 
Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos) valstybinius simbolius, konstitucijų 
tekstus ir oficialiuose valstybiniuose portaluose deklaruotą istoriją buvo 
prieita prie išvados, kad visoms valstybėms yra būdingas etninės istori-
jos dominavimas bendrame istoriniame pasakojime, o dabartinė valstybė 
tapatinama su dominuojančia etnine grupe.58 Nors viename straipsnyje 
Lenkijos istorikas aiškino, kad atsiribojąs nuo bet kurių sąsajų su naciona-
linėmis vizijomis (galvoje turėdamas Lietuvos)59, Lenkijos istorikai neretai 
ir patys neišsivaduoja nuo nacionaliniam pasakojimui būdingų klišių.

Apibūdindami nacionalines praeities vizijas kritikai ypač dažnai atkrei-
pia dėmesį į iš etnocentristinio modelio kylančius pavojus. Visų Vidurio 
Rytų Europos nacionalinėse istoriografijose tautų istorija traktuojama kaip 
perėjusi trijų fazių etapus: pirminės tautinės kultūros laikotarpį, vadinamą 
Aukso amžiumi; laikotarpį, kuomet iškilo pavojus tautiniam identitetui pa-
puolus svetimųjų įtakon; tautinį atgimimą, kuris sudėjo pagrindus tautinei 
bendruomenei tapti moderniąja tauta. Taip pat pastebima, kad juo vėlyves-
nis buvo tautinis atgimimas, juo nuožmesnė buvo tos tautos kova už garbę 
tarptautiniu lygmeniu ir juo radikalesnės klišės interpretuojant nacionalinę 
praeitį60. Lietuviams, taip pat ir daliai baltarusių skaitančios visuomenės, 
Aukso amžius – tai pirmiausia LDK klestėjimo laikotarpis (nuo viduramžių 
iki Liublino unijos), ukrainiečiams – viduramžių Kijevo Rusia, čekams – 
tai Bohemijos karalystė (nuo viduramžių iki XVI a.), o slovakams – legen-
domis apipinta ir bene sunkiausiai su slovakų etnosu susiejama ankstyvai-
siais viduramžiais susikūrusi bei apie šimtmetį gyvavusi Didžioji Moravija. 
Šiuo požiūriu ne tiek svarbu, ar slovakų ir baltarusių pretenzijos į istorines 

58 L eou ssi ,  A. S. National Symbols: ethnicity and historical continuity in post-communist 
„New Europe“, Nationalism and ethnosymbolism: history, culture and ethnicity in the 
formation of nations, ed. L eou ssi ,  A. S., Grosby,  S., Edinburgh, 2007, p. 180, 182.

59 R achuba ,  A. Lietuviai ir integracija į bendrą Respubliką: tapatybės gynimas, Liublino 
unija: idėja ir jos tęstinumas, sud. Glem ž a ,  L. ir Šm ige l sk y tė ,  R., Vilnius, 2011, 
p. 302.

60 Pea rson,  R. History and historians in the service of nation building, National history 
and identity: Approaches to the writing of National History in the North-East Baltic 
Region Nineteenth and Twentieth centuries, ed. B r a n c h, M., Helsinki, 1999, p. 69.
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viduramžių valstybes yra pagrįstos, kiek bendras konstruojamo istorinio 
pasakojimo vaizdinys, būdingas ir kitoms tautoms. 

Bet kuriuo atveju, nacionalinio pasakojimo požiūriu, Apšvietos epocha 
yra tarp nacionalinio Aukso amžiaus ir tautinio atgimimo, o chronologiš-
kai – prie pat nacionalinio atgimimo slenksčio. Lietuvių, baltarusių, ukrai-
niečių, čekų ir slovakų nacionalinio atgimimo pradžia datuojama taip pat 
nevienodai. Čekų ir slovakų judėjimai prasidėjo anksčiau nei Rusijos impe-
rijos tvarkos paveiktuose etnosuose. Galbūt dėl to dalis kai kurių valstybių 
istorikų savo pasakojimų konstrukcijose stengiasi pavėlinti ir pirmuosius 
Apšvietos požymius, nors diskusijos dėl nacionalinių judėjimų pradžios 
kai kuriuos tyrėjus verčia keisti ir dalį išankstinių nuostatų61.

Kritikai pastebi, kad nacionalinėje istorijoje dažniausiai nėra vyraujan-
čios krypties (angl. mainstream), o ji priklauso nuo individualių, nesiva-
dovaujančių nei koncepcijomis, nei teorijomis, nei metodologija, istorikų 
nuostatų. Tokie nacionalinės istoriografijos teiginiai dažniausiai apibrė-
žiami kaip neopozityvistinė prieiga, paremta linijine naracija su domi-
nuojančiais politinės istorijos akcentais. Šių darbų išskirtiniai bruožai šie: 
1) apibrėžimas temų, remiantis nacionaliniais kriterijais, kurie orientuoti 
į etninę, o ne politinę tautą; 2) stygius teorinio pagrindimo, kuriuo va-
dovaujantis būtų galima atlikti analizę. Klasikinėje pozityvistinėje istori-
ografijoje tokios sąvokos kaip tauta, pilietybė, nacionalizmas, etniškumas, 
valstybė ar modernizacija dažnai vartojamos taip pat, kaip ir kasdieninia-
me gyvenime. Šios problemos itin dažnos postsovietinių valstybių istori-
ografijoje62. Nacionalinės istorijos rašymas aktyviai įtraukiamas į tautos 
kūrimą ar perkūrimą. Nacionalinė istoriografija laikosi pasakojimo, kad 
tautos kūrimo procesas buvo šimtmečius užsitęsusios kovos ir vargų rezul-
tatas. Tautos istorija, be abejonės, yra jos istorija, bet šiame pasakojime pra-
eities įvykiai vaizduojami taip, lyg kažkokiu būdu būtų susiję su dabartimi. 
Žiūrėdamas į praeitį nacionalinio pasakojimo autorius kuria tokį praeities 

61 Ma x wel l ,  A. Typologies and phases in nationalism studies: Hroch’s A-B-C schema as 
a basis for comparative terminology, Nationalities papers, vol. 38, no. 6, 2010, p. 865–880. 
Pvz., M. Hrochas iš pradžių lietuvių tautos formavimą pavėlino jį chronologiškai sugre-
tindamas su baltarusių, bet vėliau teiginius keitė.

62 Vörös ,  L., min. veik., p. 164–165.
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pasakojimą, lyg tauta jau būtų egzistavusi, akcentuoja, kaip ji kovojo su 
iššūkiais ir priešais, kaip atrado save ir apsaugojo nuo išorinių grėsmių ir 
kaip tapo tokia, kokia yra dabar. Nacionalinė istorija dažniausiai atmeta 
išorinių jėgų poveikį šiems procesams ir susikoncentruoja į savo pačios 
tautos pastangas. Dėl nacionalinės istorijos glaudžių sąsajų su dabartimi 
ir jos išskirtinio vaidmens identitetui ją būtina kartkartėmis perrašyti iš 
naujo63. Vis dėlto, neneigiant šių nacionalinio pasakojimo savybių, į reiš-
kinį galima žiūrėti ir kitaip. Nacionalinis pasakojimas – taip pat ir tautos 
konstrukcijos būdas, turintis galios suteikti visuomenei praktinius orien-
tyrus, kurti jos ir asmens tapatybę64.

Politinės ir socialinės transformacijos

Nacionalinėse istorijose politinė ir socialinė istorija užima centrinę pasako-
jimo dalį. Įvykių raida dažniausiai pristatoma koncentruojantis į Apšvietos 
epochos idėjų paveiktas reformas, bet neaplenkiant ir svarbiausių politinių 
įvykių, turėjusių reikšmės istorinės valstybės ir jos visuomenės raidai. Lie-
tuvos ir Baltarusijos istorikų dėmesys susitelkia į Lietuvos Didžiąją Kuni-
gaikštystę ir bendrą situaciją Abiejų Tautų Respublikoje. Ukrainos istori-
kai apsiriboja trumpa charakteristika dabartinės Ukrainos žemių padėties 
ir Abiejų Tautų Respublikos, ir Rusijos imperijos, ir Austrijos imperijos 
sudėtyje. Slovakijos ir Čekijos atveju pasakojimo centre yra Austrijos im-
perijos valdovai Habsburgai ir jiems pavaldi Vengrijos karalystė bei tam 
tikrą savitumą išsaugojusi Bohemija, ne tiek politiškai kiek nominaliai iš-
laikiusi karalystės titulą. 

63 Romsic s ,  G. The National Story: A Constructivist Independent Variable for Sociologists, 
The Weight of History in Central European Societies of the 20th Century: Central European 
Studies in Social Sciences, ed. H lav ičková ,  Z., Ma s lowsk i ,  N., Prague, 2005, p. 155–
158.

64 K u o l y s, D. Res Lituana Kunigaikštystės bendrija, 1 kn.: Respublikos steigimas, Vilnius, 
2009, p. 17; R ü s e n, J. Pasakojamosios galios raida mokantis istorijos. Moralinės 
sąmonės ontogenezės hipotezė, Istorinė sąmonė ir istorijos didaktika, Vilnius, 1997, 
p. 32–34.
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Didžiausia koncentracija į politinius įvykius – Lietuvos ir Baltarusijos 
istoriniuose pasakojimuose, nes jų centre – LDK valstybingumo klausimas 
ir Abiejų Tautų Respublikos likimas. Dėl šios priežasties gan nuosekliai 
apžvelgiami svarbiausi politinės istorijos įvykiai: valdovų rinkimai, seimų 
darbas, konfederacijos, svetimos kariuomenės intervencijos ir pasipriešini-
mas. LDK valstybingumo pozicionavimas į pagrindinį planą neretai sulau-
kia priekaištų dėl išankstinių nuostatų konstruojant pasakojimą. Lenkijos 
istorikai kritikuoja tarp lietuvių ir baltarusių istorikų dominuojantį isto-
rinės Lenkijos ir Lietuvos priešpriešos vaizdinį, kuris po Liublino unijos 
nusitęsė daugiau nei porai šimtmečių. Jis tarp lenkų istorikų netgi įgijo 
Lietuvos separatizmo pavadinimą65. Tokį pavidalą nacionalinis pasakoji-
mas įgijo jau Adolfo Šapokos parengtoje pirmoje Lietuvos istorijos sinte-
zėje, kurioje XVIII a. raidos dalyje buvo apsiribota vien politine istorija, o 
socialiniai ir kultūriniai reiškiniai liko knygos paraštėse. 

Politinės istorijos vyravimui nacionaliniame pasakojime esama prie-
laidų. Kuriantis profesionaliai istoriografijai XX a. pirmojoje pusėje didė-
jančios geopolitinės grėsmės stiprino gyvenimo apgultoje tvirtovėje įsitiki-
nimus, kurie būdingi ne tik Lietuvos, bet ir kitų Vidurio Rytų Europos 
valstybių visuomenėms. Gyvenimo apgultoje tvirtovėje savivoka buvo grįsta 
prielaida, kad tautinis tapatumas yra pastovus ir nekintamas, jam reikia 
ne tautiškumo (re)konstravimo, bet nenuilstamos gynybos nuo išorės ir 
vidaus pavojų. Vyravo supratimas, kad valstybės ir tautos istorija buvo 
apspręsta išorinių veiksnių. Taip įsitvirtino dar iki šiol gajus kenčiančios 
tautos stereotipas66. Tokios sampratos parengė dirvą išankstiniams nega-
tyviems nusistatymams ir į politinę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
partnerę Lenkijos karalystę, ir į kosmopolitiškų (o kalbine prasme – len-
kiškų) Apšvietos idėjų sklaidą Lietuvoje.

65 Plg.: A mbroz ia k ,  T. The necessity to reexamine the question of Lithuanian 
particularism during the reign of Sigismund III and Wladyslaw IV, Zapiski historyczne, 
t. LXXIX, zesz. 4, 2015, p. 89–94.

66 Šved a s ,  A. Lietuvos idėjos paieškos: elito projekcijos, Epochas jungiantis nacionalizmas: 
tautos (de)konstravimas tarpukario, sovietmečio ir posovietmečio Lietuvoje, Vilnius, 2013, 
p. 327.
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Lietuvoje būtent sovietmečio laikotarpiu (kaip ir kitose Vidurio Rytų 
Europos šalyse) sustiprėjo domėjimasis Apšvietos epochos įneštų naujo-
vių švietimo sistemoje reiškiniais ir jų poveikiu mokslo bei visuomenės 
raidai. Tačiau istorikai privalėjo vadovautis marksizmo ideologinėmis kli-
šėmis, jiems didelės įtakos turėjo sovietinės Rusijos istoriografija, todėl net 
ir Apšvietos sąvokos (Švietimas) taikymas buvo susijęs su vertimu iš rusų 
kalbos (rus. Просвещение), kuris savo esme tyrinėtojų dėmesį telkė tik į 
XVIII a. pokyčius švietimo srityje ir per šią prizmę konstravo pasakojimą67. 
Ne visa šaltinių informacija sulaukdavo tyrinėtojų dėmesio. Kaip pastebėjo 
literatūros istorikė, religinio turinio tekstai sovietmečiu buvo kruopščiai 
registruojami bibliografiniuose leidiniuose, bet tyrinėtojus domino tik jų 
kalbinė raiška arba vienas kitas edukacinis ar socialinis aspektas, nė ne-
mėginta rašyti apie juos pačius68.

Griūnant Sovietų Sąjungai ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę (nuo 
XX a. 9-ojo dešimtmečio pabaigos–XXI a. pradžios) Lietuvoje ypač po-
puliarus buvo romantiškas požiūris į istoriją, kuomet ji suvokta kaip ne-
siliaujanti lietuvių tautos didvyriška kova su išorės ir vidaus priešais. Tai 
suteikė peno dar didesne jėga suviešėti gyvenimo apgultoje tvirtovėje savi-
vokai. Tačiau tuo pačiu metu profesionaliojoje istoriografijoje pamažu pra-
dėta Lietuvos istoriją pristatyti regioniniame arba europiniame kontekste. 
Atsiribojant nuo sovietmečio primestų klišių XX a. Lietuvos sienas per-
kelti į XVI–XIX a. istoriją pamažu imta vadovautis istorinėmis sienomis 
ar administracinėmis ribomis69, pradėta atsisakyti marksistinės prizmės, 
didėjo dėmesys kitoms etninėms ir socialinėms grupėms. Tarp pasaulinių 
karų nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikais ir sovietmečiu XVIII a. 
antrojoje pusėje vykusios edukacinės reformos sulaukdavo nuogąstavimų 
ir dėl lenkų kalbos pozicijų sustiprėjimo Lietuvos teritorijoje, ir dėl poloni-
zacijos, tačiau XX a. pabaigoje iš profesionalios istoriografijos traukėsi net 

67 R a i la ,  E. Apšvieta, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra, Vilnius, 2001, p. 44.
68 Mač iu ly tė ,  K. Viešo ir privataus gyvenimo akcentai Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-

tystės Apšvietos pamoksluose, Viešos ir privačios erdvės XVIII a. Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje, sud. Š m i g e l s k y t ė-S t u k i e n ė, R., Vilnius, 2007, p. 86.

69 Ст а л юнас ,  Д. Имперский режим в Литве XIX веке (по литовским учебникам 
истории), Ab Imperio, 4/2002, p. 381.



493XVIII amžiaus Apšvieta Vidurio Rytų Europos 
mažųjų tautų nacionalinėse istorijose

užuominos apie lenkų kultūrines katastrofines grėsmes Apšvietos epocho-
je, jas dažniausiai nukeliant į ankstesnius laikus (XVI–XVII a.). Remiantis 
naujais tyrinėjimais prieita prie išvados, kad XIX a. lietuvių valstiečių tau-
tinei tapatybei ir jų puoselėjamai etninei kultūrai įtakos turėjo bajoriška 
kultūra, kuri išliko lietuvių tautine savastimi ir XX a.70 

Taip XX a. 9–10 dešimtmečio tyrimai nutraukė lietuvių etninės tautos 
ištakų tapatinimą vien su lietuviakalbiais valstiečiais ir mažų miestelių 
gyventojais, istoriniuose darbuose sparčiai augo bajorijos reikšmė, keitėsi 
bajorijos svarbos ir valstybės, ir visuomenės raidoje. Sovietinės istoriogra-
fijos puoselėjamą negatyvų bajorijos įvaizdį pamažu keitė išsilavinusių ba-
jorų, valstybės patriotų, pavyzdžiai. Nors romantikų sukurtas mitas apie 
valstiečių ir miestelėnų (t. y. mažųjų miestelių gyventojų) išskirtinį etninės 
kultūros saugotojų ir puoselėtojų vaidmenį pamažu traukėsi iš istoriogra-
fijos, tačiau jis išliko stiprus tautinėje savimonėje. Galiausiai, matyt, jau 
atsižvelgiant į visuomenės lūkesčius ir perspėjimus dėl vis tiek pasitaikan-
čių tokio pobūdžio klaidų71, lietuvių kalbos kaip svarbios nacionalinės is-
torijos sudėtinės dalies komponentai imti traktuoti švelnesne forma (t. y. 
nebekeliant ar bent jau neužaštrinant polonizacijos ir nutautėjimo pavojų). 
Jie traukėsi iš centrinės bendro pasakojimo dalies, atrasdami savąją nišą ir 
užleisdami vietą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinei istorijai. Vis 
dėlto dėl sintezių pobūdžio ir adresato etninis, socialinis faktorius visiškai 
pasitraukti iš centrinės pasakojimo dalies negalėjo, todėl A. Bumblauskas 
kaip vieną reikšmingiausių Apšvietos epochos pasiekimų greta LDK bajo-
rų kultūros apraiškų nurodo ir elementoriaus lietuvių kalba pasirodymą72, 
ir akcentuoja Gegužės 3 d. konstitucijos vertimą į lietuvių kalbą73, nors 
dokumento vertimo data tebelieka diskusijų objektas.

Lietuvių nacionalinės praeities viziją apibendrinančiose knygose Ap-
švietos centriniai akcentai koncentruojami į švietimo reformą, mokyklų ir 

70 P ivor a s ,  S. Lietuvių ir latvių pilietinės savimonės raida: XVIII a. pabaiga – XIX a. 
pirmoji pusė, Kaunas, 2000, p. 131.

71 Ni k ž ent a it i s ,  A. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės tautos specifika ir 
santykis su moderniąja tauta, Praeities pėdsakais, Vilnius, 2007, p. 139.

72 E id i nt a s ,  A., Bu mblau sk a s ,  A., Ku la k au sk a s ,  A., Ta moš a it i s ,  M., min. veik., 
p. 88.

73 Ten pat, p. 93.
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Vilniaus universiteto veiklą XVIII a. antrojoje pusėje ir programas, spaus-
tuves ir spaudinius lenkų bei lietuvių kalbomis. Kaip reikšmingas įvykis 
minima jau pijorų įvesta prancūzų kalbos mokymo programa. Išskirtiniu 
pavojumi laikomos XVIII a. antrosios pusės Abiejų Tautų Respublikos cen-
tralizacijos programos, tačiau neatsisakoma teisių į bendrą su Lenkijos ka-
ralyste palikimą. 2007 m. dalis istorikų ir politikų pamėgino sureikšminti 
Gegužės 3 d. konstitucijos palikimą Lietuvos istorijoje, siūlydami suteikti 
jai simbolinę politinę reikšmę, tačiau tai sukėlė ne tik dalies visuomenės, 
bet ir istorikų stiprų pasipriešinimą. Po metų ginčai peraugo į diskusiją, 
kurioje galiausiai XVIII a. tyrinėtojams teko įrodinėti, kad Gegužės 3 d. 
konstitucija bet kuriuo atveju buvo reikšmingas ir išskirtinės vietos vertas 
dokumentas Lietuvos istorijoje74. 

Baltarusijos istorikų vizija nėra vienalytė. Skirtumus nulemia jų po-
žiūris į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (kaip į savą, bendrą ar svetimą 
valstybę) ir skirtingos metodologinės, ideologinės nuostatos, todėl juos 
sunkiau apibendrinti. Kaip Lietuvoje, taip ir Baltarusijoje centrinę XVI-
II a. antrosios pusės pasakojimo ašį sudaro bendra su Lenkijos karalyste 
LDK istorija, į šiuos įvykius įpinant valstybės pertvarkymo planus. Kaip 
ir Lietuvoje, pabrėžiamas priešinimasis Abiejų Tautų Respublikos centra-
lizacijos ir unifikacijos planams. Baltarusiai, remdamiesi sovietmečio ir 
naujausiais tyrimais, išsamiau pristato ūkines ir ekonomines reformas bei 
dabartinės Baltarusijos teritorijos miestų ūkinę, urbanistinę raidą. Dau-
giausia remiantis sovietmečio įdirbiu pristatomos spaustuvės ir spaudiniai 
(didžiausią dėmesį skiriant lenkų ir rusėnų–baltarusių kalboms), unitų ir 
stačiatikių bažnyčių padėtys. Baltarusiai LDK Apšvietos kultūros centrais 
įvardija ne tik Vilniaus universitetą ir mokyklas, bet ir didikų rezidencijas, 
kurios visų pirma tapo sklindančių naujovių teatro, muzikos, architektū-
ros ir dailės srityje centrais. Šie akcentai greičiausiai susiformavo teritori-
niu principu, nes būtent dabartinės Baltarusijos centre telkėsi stambiausios 
didikų žemės valdos su savo rezidencijomis. 

Kita vertus, itin svarbus išliko ir sovietinės tradicijos palikimas. Sovie-
tų Sąjungoje istorikams buvo draudžiama peržengti sovietinės respublikos 

74 Bendroji diskusija atsispindi: Dar kartą apie Gegužės 3-osios konstituciją (parengė 
K a r ve l i s ,  D., Bu rba itė ,  E., R i ng y tė ,  R.), Istorija, 2008, nr. 72, p. 104–108.
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sienas rašant istorinius darbus ir šios, sovietmečiu suformuluotos, klišės 
baltarusių istorikų darbuose dar jaučiamos iki šiol. Tai sąlygojo šaltinių 
bazė ir sovietmečio nacionalinės istoriografijos palikimas. Todėl per du 
dešimtmečius tepasirodė vienas kitas darbas, kuriame LDK istorija apta-
riama išskleidus tyrimų lauką visoje senosios valstybės teritorijoje. Griu-
vus Sovietų Sąjungai įsigalėjo nauja tendencija: dažniausiai peržengus da-
bartinės valstybės sieną atsimušama į quasi etnines sienas ties Trakais, už 
kurių, dalies baltarusių istorikų teigimu, jau prasideda baltarusiams sve-
tima Žemaitija75. Toks požiūris nėra vienintelis, tačiau dominuojantis. Bet 
kuriuo atveju, Vilniaus multikultūrinis palikimas ir jo svarba visos LDK 
politiniame ir kultūriniame gyvenime natūraliai sąlygoja ir pagrindžia 
baltarusių istorikų istorinės erdvės praplėtimą už dabartinės Baltarusijos 
Respublikos sienų. 

Dalijantis LDK palikimą su kaimynais Lietuvoje taip pat ilgai buvo 
laikomasi teritorinio principo, tačiau net ir sovietmečiu, taip pat ir XVI-
II a. laikotarpiu, nuolat akcentuotas Gardinas, neretai įvardytas lietuvių 
ir baltarusių etninių žemių paribyje esančiu miestu. Kita vertus, jo ap-
lenkti nebuvo įmanoma dėl Antano Tyzenhauzo reformų, kurių didžiausi 
pasiekimai (visų pirma, manufaktūrų steigimas) telkėsi dabartinės Bal-
tarusijos teritorijoje, taip pat fakto, kad Gardine XVIII a. rinkosi Abiejų 
Tautų Respublikos Seimas. Tokia nuostata sovietmečiu buvo tęsiama nuo 
prieškarinės nacionalinės istoriografijos, bet ir jau susiformavusios istori-
nės savimonės. Žlugus Sovietų Sąjungai Lietuvoje greičiau buvo atsisakyta 
principo skaidyti senosios valstybės erdvę etniniu ar konfesiniu pagrindu, 
o sovietmečiu dominavęs požiūris buvo pripažintas neakademišku. Nežiū-
rint į tai, nacionalinės istorijos sintezėse pasienio su Rusijos valstybe LDK 
pakraščiai išliko nereikšmingais bendros valstybės raidos pavyzdžiais arba 
vertais istorikų dėmesio tik karinių operacijų (tuo metu dažniausiai – už-
sienio valstybių) kontekste. Kvietimai tyrinėtojams imtis istorinės valstybės 
objekto konstruojant nacionalinės istorijos pasakojimą iki šiol susiduria su 
problema, nes, ir toliau laikantis senųjų tradicijų, peržengiamos istorinės 
valstybės sienos kreipiant dėmesį į Mažąją Lietuvą. Šitaip pabrėžiama etni-

75 H r yck iew icz ,  A. Przedmowa, in: S a h a n o w i c z, H., min. veik., p. 12.
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nės lietuvybės išskirtinė svarba nacionalinės praeities vizijoje, o ne pilie-
tinė. Kaip ir baltarusių istoriografijos atveju, Lietuvoje šį reiškinį sąlygojo 
bendrosios nacionalinės (tiksliau – etninės) erdvės nuostatos, kurios su 
LDK teritorija nėra tapačios.

Dalis teiginių baltarusių istoriografijoje išliko nepakitę nuo sovietme-
čio ir lėčiau traukėsi iš knygų nei kitose šalyse. Pavyzdžiui, gan dažnai 
Apšvietos epocha apibūdinama kaip pereinamasis laikotarpis iš feoda-
lizmo į kapitalizmą, miestiečiai vadinami jaunąja buržuazija76, teigiama, 
kad Apšvietos idėjų sklaida LDK reiškėsi supasaulietinus švietimo sistemą 
ir atsikračius bažnyčios dominavimo valstybėje77. Tačiau, kaip rodo tyri-
mai, Bažnyčios vaidmuo Apšvietos epochoje buvo milžiniškas. Netgi tuo 
atveju, jei Bažnyčios hierarchų įtakos buvo šiek tiek susilpnintos pasaulie-
tinės valdžios, Bažnyčia išliko svarbus valdžios įrankis ne tik Austrijoje 
ir Vengrijoje, bet ir Abiejų Tautų Respublikoje. Religinių konfesijų išskir-
tinę svarbą XVIII a. Abiejų Tautų Respublikos visuomenėje patvirtino 
Richardo Butterwicko Ketverių metų seimo reformų santykiui su Kata-
likų bažnyčia skirta monografija. Autoriaus teigimu, dar neegzistuojant 
modernioms tautoms XVIII a. pabaigoje katalikų tikėjimas tvirtino Res-
publikos pilietinius pamatus ir bajorų visuomenės jungtį, todėl reformų 
kūrėjai sąmoningai stiprino katalikybės pozicijas kitų religinių konfesijų 
sąskaita. Katalikų tikėjimo paskelbimas valstybine aukščiausia religija 
Gegužės 3 d. konstitucijoje, pasak autoriaus, nė kiek neprasilenkė nei su 
Apšvietos idealais, nei su vertybėmis78. Beje, aukštos religijos pozicijos 
sulaukdavo kritiško žvilgsnio ne tik postsovietinėje Baltarusijoje, kurios 
teritorijoje dominavo unitai, bet ir katalikiškoje Lietuvoje kaip įrodymas, 
kad Ketverių metų seimo reformos buvo pavėluotos, atsilikusios ir nee-
fektingos79. Katalikų bažnyčios pozicijų sustiprėjimą baltarusių istorikai 
neretai tapatina su polonizacijos ir lotynizacijos nuo XVII a. suintensy-

76 Гiсторыя Беларусi, ч. 2: са старажытных часоŷ..., p. 570.
77 Ша л ькевiч,  В. Асветнiцтва, Вялiкае Княства Лiтоускае: энцыклапедыя, t. 1, 

Мiнск, 2005, p. 256–257.
78 But ter w ick ,  R., min. veik., p. 251–252. 
79 K a sper av ič iu s ,  A. 1791 m. Lenkijos ir Lietuvos valstybės ir Prancūzijos konstitucijų 

lyginamoji analizė, Mūsų praeitis, nr. 4, 1994, p. 19–21.
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vėjusiais procesais Baltarusijos žemėse, juos siedami su nepakantumu ir 
prievarta80, tačiau iškelia unitų dvasininkijos vaidmenį plėtojant švietimą 
baltarusių (arba rusėnų) kalba81. Mėginimai priklausomybę unitų konfe-
sijai susieti su baltarusių etnoso konsolidacija jau nuo XVIII a. antrosios 
pusės sulaukė kritikos82, nes, nors dauguma baltarusių priklausė unitų 
bažnyčiai, nemažai buvo katalikų, mažumą sudarė stačiatikiai83. Taip pat 
buvo atmestos istorikų pastangos perkelti kovos prieš polonizaciją įro-
dymus į LDK politinės konfrontacijos su Lenkijos karalyste areną kaip 
neturinčios nė menkiausio pagrindo. Nepaisant to, ne visi autoriai šios 
kritikos paiso.

Baltarusių istoriografijoje Apšvieta kaip savitas kultūrinis fenomenas 
labai dažnai neišskiriama ir įtraukiama į bendrą XVII a. antrosios pusės–
XVIII a. kultūros raidą. Baltarusių istorikams itin būdingas aukštuome-
nės ir liaudies kultūrų suplakimas į vieną tekstą. Neretai kultūros raidą 
aptariančiame skyriuje pradedama teatru magnatų dvaruose ir baigiama 
liaudies medžio drožiniais. Apšvietos pradžia kaip ir sovietmečiu toliau 
pirmiausia saistoma su 1773 m. švietimo reforma, mokyklų tinklo plėtra, 
naujais vadovėliais, architektūriniu klasicistiniu stiliumi, pasaulietinės 
literatūros pozicijų sustiprėjimu. Nesigilinant į naujus faktografinius at-
radimus, tradiciškai daugiau besikoncentruojančius į ūkio istoriją, nauja 
baltarusių praeities vizijoje tėra Apšvietos idėjų sklaidos sąsajos su LDK 
magnatų dvarais ir bajorija84. 

Intensyviau veikiant Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos pradėtos is-
torijos politikai baltarusių tautą vėl imta tapatinti vien su valstiečiais ir tik 
iš žemesnių socialinių sluoksnių susidedančios baltarusių tautos interesus 

80 Гiсторыя Беларусi, ч. 2: са старажытных часоŷ..., p. 585.
81 Ł at ysz onek ,  O. Białoruskie oświecenie, Białoruskie zeszyty historyczne, n. 2, 1994, 

p. 40, 44–45.
82 M i ronow icz ,  A. Wyznanie a świadomość Białorusinów, Białostockie teki historyczne, 

t. 9, 2011, p. 90–91.
83 Ł at ysz onek ,  O., M i ronow icz  E., min. veik., p. 24.
84 Plg.: Гiсторыя Беларусi, ч. 2: са старажытных часоŷ..., p. 600–601, 605, 612, 615–616, 

618; Ковкел ь ,  И. И., Ярм ус и к Э. С. История Беларуси с древнейших времен..., 
p. 72–76.
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vaizduoti kaip savaime priešingus bajorijos tikslams85. Valdžios kišimasis į 
baltarusių istorijos rašymą tik pablogina situaciją. Mėginant suderinti pre-
zidento širdžiai artimą Vakarų rusų koncepciją su nacionalistinėmis nuos-
tatomis86 gaunamas apgailėtinas rezultatas ir abejonių pradeda kelti netgi 
pačių autorių akademinis lygis. Pavyzdžiui, vienoje naujausių Baltarusi-
jos istorijos sintezių XVIII a. antrosios pusės politinė istorija apžvelgiama 
kelių puslapių skyriuje ilgu pavadinimu Politinės krizės pagilėjimas. Trys 
Respublikos padalijimai. Baltarusijos prijungimas prie Rusijos imperijos. 
Jame iš karto pereinama prie Abiejų Tautų Respublikos žlugimo priežas-
čių, kurių išskiriamos šešios. Pirmoji iš jų – tiesioginis kaltinimas valdovui 
Žygimantui Augustui už išdavystę ir LDK sujungimą su Lenkija į vieną 
valstybę. Teigiama, kad visa LDK istorija nuo Liublino unijos iki Abiejų 
Tautų Respublikos padalijimų tai istorija LDK didikų, bajorų ir LDK tau-
tos kruvinos ir nekruvinos, politinės bei diplomatinės kovos už savo valsty-
bingumą. Aiškinama, kad ši kova silpnino bendrą su Lenkija valstybę ir 
galiausiai pavertė lengvu grobiu kaimynams. Kitos citatų vertos išskirtos 
priežastys – trečioji ir ketvirtoji. Jose tvirtinama, kad prie Abiejų Tautų 
Respublikos nuopuolio prisidėjo klaidinga religinė politika, unitų bažnyčios 
lotynizacija po 1596 m. Bresto bažnytinės unijos, kėlusios pavojų stačiatikybei 
ir stačiatikiams gyventojams, kurie ketino susivienyti su rusų tauta, taip pat 
su feodaline susijungusios nacionalinė ir religinė priespaudos. Likusiomis 
priežastimis įvardijami tradiciniai, nuo sovietmečio (arba tiksliau – nuo 
caro laikų) taip ir nepakitę teiginiai: iš bajorijos laisvių kylanti anarchija 
ir atviras kyšininkavimas, per didelės seimo kompetencijos bei centrinės 
valdžios silpnumas ir, žinoma, silpna kariuomenė.87 Nepaisant kilmės, pas-

85 Ost rovsk aja ,  T. Baltarusių istorinės atminties genealogija ir mokyklinio švietimo 
praktikos, Istorijos politikos modeliai ir kryptys: Europos sąjungos, Lenkijos, Rusijos ir 
Baltarusijos istorijos politika, Vilnius, 2014, p. 246.

86 A. Lukašenkai artimesnė yra bendros praeities su Lenkija ir Lietuva samprata, todėl 
greičiausiai neapsieinama be istorikų asmeninės iniciatyvos: L a s tou sk , i  A. Creating 
National Community and History: official speeches on independence Day in Belarus 
(2001–2012), The Construction of the National Narratives and Politics of Memory in the 
Central and Eastern European Region after 1989, Kaunas, 2014, p. 125.

87 Нови к,  Е. К., К ача лов ,  И. Л., Нови к,  Н. Е., min. veik., p. 146–148.
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tarosios išvardytos Abiejų tautų Respublikos žlugimo priežastys atitinka ir 
dabartinio Baltarusijos autoritarinio rėžimo ideologines nuostatas.

Ukrainos atvejis gerokai keblesnis dėl istorinių aplinkybių, nes jos teri-
torija XVIII a. antrojoje pusėje buvo padalyta tarp trijų valstybių: Rusijos 
ir Austrijos imperijų bei Abiejų Tautų Respublikos, kuriai žlugus atsidūrė 
dviejų minėtų imperijų sudėtyje. Ukrainos istoriografija pagrindinius ak-
centus sutelkia į kazokų istoriją, todėl Rusijos imperijai likvidavus Zapo-
rožės sečę XVIII a. kartu su visa Apšvieta ukrainiečių istorikams tėra dar 
vienas nuopuolio slenkstis. Susiklosčiusią padėtį istoriografijoje kritikuoja 
patys Ukrainos istorikai. Jelena Rusina pažymėjo: kitaip nei baltarusiai, 
kurių atgimimas XX a. devinto ir dešimto dešimtmečių sandūroje buvo 
paremtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimu, ukrainiečiams sa-
votišku aukso amžiumi tapo /.../ kazokų laikai, o pati kazokija virto ukrai-
niečių tautinio tapatumo kertiniu akmeniu88. Natalia Jakovenko atkreipė 
dėmesį į ukrainiečių istoriografijai būdingus antilenkiškus stereotipus, 
gajų sovietinės-marksistinės istoriografijos palikimą, rėmimąsi pasenusios 
istoriografijos klišėmis ir teorijomis, bet ji džiaugėsi pavieniuose istorikų 
darbuose pasirodančiu leidimu senojoje raštijoje egzistuoti lotyniškiems ir 
lenkiškiems tekstams, kurie praeityje buvo sukurti skirtingų konfesijų au-
torių dabartinės Ukrainos teritorijoje, taip pat apraiškomis sampratų, jog 
tikrųjų Vakarų idėjos plito Ukrainos teritorijoje per Lenkiją89. Sudėtingai 
XVIII a. antrosios pusės Ukrainos istorijai praeities viziją apibendrina-
muose darbuose ukrainiečių istoriografija skiria gan mažai dėmesio, o dar 
mažiau – Lenkijos karalystei, kurios sudėtyje buvo dalis dabartinės Ukrai-
nos teritorijos. Apšvietos epochos įneštų naujovių centre koncentruojasi 
bazilijonų veikla ir švietimo pokyčiai po Edukacinės komisijos reformos. 
Palankiausiai vertinami lygiagretūs įvykiai po Pirmojo padalijimo daliai 
žemių atsidūrus Austrijos imperijos sudėtyje. Čia religinėms ir etninėms 
mažumoms palanki politika, pasak N. Jakovenko, padėjo stiprius pamatus 
graikų katalikų dvasininkijos vaidmens sustiprėjimui vykstant Vakarinės 

88 Ru si na ,  J., Liublino unija Ukrainos istoriografijoje, Liublino unija: idėja ir jos tęstinu-
mas, sud. Glem ž a ,  L. ir Šm ige l sk y tė ,  R., Vilnius, 2011, p. 385.

89 Ja kowen ko,  N. Druga strona lustra: z historii wyobrażeń i idei na Ukrainie XVI–XVII 
wieku, przekł. Kotyńska K., Warszawa, 2010, s. 426–427.
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Ukrainos tautiniam atgimimui90, o kiti autoriai dar nuo sovietmečio ir 
toliau akcentuoja germanizacijos grėsmę. 

Ukrainiečių praeities pasakojime visas XVIII a. pristatomas kaip būvis 
tarp Rusijos ir Lenkijos arba svetimųjų apsuptyje, kuris yra akivaizdi gyve-
nimo apgultoje tvirtovėje praeities sampratos išraiška. Ukrainiečių istorikas 
Vladimiras Mokry teigė, kad nuo XV a. iki XVIII a. trukusi priešpriešos 
tarp lenkų ir ukrainiečių–rusėnų koncepcija buvo suformuluota dar XIX a. 
ir neprarado savo reikšmės iki šiol. N. Jakovenko priešpriešą su Lenkija 
švelnino aiškindama, kad per ją sklido universalios idėjos iš Vakarų, tačiau, 
remiantis dar caro laikais įsivyravusiomis nuostatomis, dalis ukrainiečių 
istorikų tarp Lenkijos nuskriaustųjų tautų vis dar ir toliau mini ir balta-
rusius91. Dažnai neslepiamos išankstinės antipatijos Lenkijai ir lenkiškai 
kultūrai, o tai apsunkina bet kuriuos epochos vertinimus. Priešprieša su 
Lenkija yra kalbinė, socialinė, politinė.

Čekijos istorikų nacionalinės istorijos Apšvietos viziją reprezentuoja an-
glų kalba išleista kolektyvinė monografija, kuri apibendrina kitas sintezes, 
neardydama bendros struktūros ir pasirinkto modelio. Čekijos istorikai 
pasakojimą tradiciškai pradeda imperatorės Marijos Terezos valdymo cha-
rakteristika ir Austrijos imperijai iškilusių geopolitinių iššūkių aprašymu. 
Dėmesio centre atsiduria karinis konfliktas su Prūsija (1740–1742, 1744–1745) 
ir Septynerių metų karas (1756–1763), dėl kurių senoji Bohemijos karalys-
tė prarado didžiąją dalį Silezijos. Teritoriniai praradimai ir ekonominiai 
karų padariniai per pirmuosius Marijos Terezos valdymo du dešimtmečius, 
čekų istorikų teigimu, vertė imperatorę ieškoti būdų prasimanyti papildo-
mų lėšų valstybės ir kariuomenės poreikiams, o tai vedė visą imperiją link 
didžiųjų reformų. Taip prasidėjo palyginti taikus jos valdymo laikotarpis, 
kurio metu dėmesys susitelkė į vidaus reikalus, sustiprėjo Austrijos (tarp jų 
ir Bohemijos) centralizacijos procesai ir žemių (prieš tai turėjusių tam ti-

90 Ja koven ko,  N., Historia Ukrainy…, p. 331–332.
91 Mok r y,  W. Stosunki między Polakami i Ukraińcami w XV–XVIII wieku, Rzeczypo-

spolita wielu narodów i jej tradycję, Kraków, 1999, p. 191. Problema dėl skirtingų ukrai-
niečių istorikų požiūrių į praeitį apžvelgta: S t r y j e k, T. Jakiej przeszłości potrzebuje 
przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na 
Ukrainie 1991–2004, Warszawa, 2007, p. 633–635; Ja kowen ko,  N., Druga strona lus-
tra…, p. 400–403.
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krą savarankiškumą nuo centro mokesčių ir teisinėje srityse) vietinio par-
tikuliarizmo naikinimas. Istorikai didelį dėmesį skiria administraciniams 
pokyčiams, dėl kurių Bohemija, Moravija ir Pietinė Silezija tapo Austrijos 
provincijomis, tiesiogiai priklausomomis nuo centrinės valdžios Vienoje. 
Iš motinos valdžią perėmus sūnui Juozapui II reformos buvo tęsiamos ir 
įgijo dar didesnį pagreitį, nes imperatoriaus akiratin pateko skirtingų kon-
fesijų imperijos bažnyčios. Reformuodamas katalikų bažnyčios valdymą jis 
mėgino pajungti bažnytinę administraciją valstybės poreikiams ir skatino 
tikinčiųjų švietimą. Nors reformos apvalė paskutines Bohemijos valsty-
bingumo liekanas, jos paskatino platesnes permainas visuomenėje, kurios 
sudėjo pamatus vėliau kilsiančiam čekų nacionalinio judėjimui. Marijos 
Terezos ir Juozapo II valdymo laikotarpis, apimantis 1740–1792 m., sieja-
mas su „Apšviestuoju absoliutizmu ir modernios valstybės gimimu“92. Šis 
laikotarpis – savotiškas įvadas į čekų nacionalinio atgimimo pradžią. 

Bendrą nacionalinės istorijos raidos modelį patvirtina tolimesnės Čeki-
jos žemių raidos interpretacijos. Čekijos istorikai prisipažįsta, kad daugiau 
nei šimtmetį galvojo, kaip apibrėžti laikotarpį nuo Juozapo II reformų pa-
baigos iki 1848 m. revoliucijos, bet jiems taip ir nepavyko surasti vienin-
gos koncepcijos. Jie aiškina, kad tai yra labai komplikuotas etapas Čekijos 
istorijoje, pilnas kontrastų ir permainų, dėl kurių nacionaliniame pasako-
jime keičiasi istorinis subjektas. Iki tol vyravusi Bohemijos karalystės ir 
Bohemijos karūnai pavaldžių žemių koncepcija dėl Marijos Terezos ir Juo-
zapo II reformų netenka reikšmės, nes Bohemija XIX a. pradžioje prarado 
paskutinius valstybingumo požymius. Kadangi nuo 1792 m. įsiviešpatavusi 
biurokratinė sistema sumažino valdančiųjų klasę ir išaugo buržuazijos vai-
dmuo, todėl istorikai koncentruojasi į čekų nacionalinės visuomenės isto-
riją, o vėliau – į čekų tautos raidą93. Turint tai galvoje nesunku suprasti, 
kodėl dalis Čekijos istorikų jau ir pasakojimą apie Apšvietą faktiškai dalija 
į du lygmenis: vadinamąją Bohemijos, arba Čekijos, žemių Apšvietą, sieja-
mą su teritorija ir pokyčiais kultūroje bei visuomenėje plačiąja prasme, ir 

92 Grečková ,  M. O., min. veik., p. 263–276.
93 Hájek ,  J., H lavačk a ,  M. The Birth of the Modern Czech Nation, A History of the 

Czech lands..., p. 283–284.
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čekų Apšvietą, saistomą su čekiškai kalbančiais gyventojais ir jų gimtosios 
kalbos padėtimi. 

Paskutinį dešimtmetį Čekijoje stiprėja kritika dėl nacionalinės istorio-
grafijos išankstinių nuostatų ir įsivyravusių stereotipų. Kaip aiškino Ro-
manas Vondra, požiūris į praeitį pro nacionalinės istorijos prizmę nuolat 
keičiasi ir neretai sąmoningai iškreipia praeities vaizdinį, nes dalis istorinių 
tarpsnių iš anksto sutapatinama su nuopuolio ar suirutės laikotarpiais. Taip 
XIX a. antrosios pusės čekų nacionalinė istoriografija ėmė neigti viską, kas 
austriška, habsburgiška, katalikiška ir sena, o XX a. pradžioje įsitvirtino 
tamsiųjų laikų, besitęsusių nuo 1620 m. iki pat XIX a. pradžios, samprata94. 
Pasak I. Cermano, Čekijos istoriografija, užuot koncentravusi tyrimus į 
Apšvietos epochos asmenybę, susitelkia į nacionalinius klausimus ir nacio-
nalinio identiteto paieškas. Istorikas pripažįsta, kad tokios nuostatos yra 
būdingos ne tik Čekijai, bet ir Slovakijai, Vengrijai bei kitų Vidurio Euro-
pos valstybių istoriografijoms, kur susiformavo tradicija Apšvietą sujungti 
su nacionaliniu atgimimu. I. Cerman nuogąstauja, kad Čekijos vadovėliuo-
se Apšvieta neegzistuoja, o jos vietą užėmė Apšviestasis absoliutizmas ir 
Čekijos nacionalinio atgimimo pradžia. Pasak Čekijos istoriko, tokias nuos-
tatas XX a. pradžioje suformavo Sudetų vokiečiai istorikai, pateikę savo 
nacionalistinės interpretacijos versiją, pagal kurią Apšvieta vaizduota kaip 
Vokietijos žemių indėlis į Bohemijos kultūros istoriją. Kadangi ši versija 
iki pat Antrojo pasaulinio karo nesulaukė revizijos, nes čekų domėjimasis 
XVIII a. istorija kaip nuopuolio laikotarpiu buvo per menkas, netrukus 
madas pradėjo diktuoti sovietų valdžios atneštos marksistinės klišės. Po 
1945 m. vokiečių civilizacijos indėlio į Bohemijos kultūros istoriją vaizdinį 
pakeitė XIX a. čekų nacionalistinis požiūris, sujungtas su marksizmo-leni-
nizmo dogmomis, kurių simbiozėje Apšvieta tapo pereinamuoju laikotar-
piu iš feodalizmo į kapitalizmą. Čekijos Apšvietos atstovais imti laikyti pa-
triotai istorikai ir lingvistai, vėlesnėms kartoms išsaugoję čekų kalbą. XX a. 
6-ajame dešimtmetyje išaugo susidomėjimas Apšvietos epochos mokslu, 
todėl šalia istorikų ir kalbininkų atsirado chemikai, botanikai ir geolo-
gai, tačiau, remiantis tuomet nekvestionuojama Fridricho Engelso dogma, 

94 Vond r a ,  R., min. veik., p. 9–10.
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mokslo reikšmė buvo prilyginta instrumentui, padėjusiam žmogui išsiva-
duoti iš religinių prietarų, be to, dėl ideologinių klišių istorikai absoliučiai 
nekreipė dėmesio į religiją, filosofiją ir teisę95. Istorikė D. Tinková teigia, 
kad Čekijos nacionaliniame akademiniame pasakojime, vertinant Apšvie-
tos epochos procesus, susiduriama su dviem pagrindinėmis problemomis. 
Visų pirma, tradiciškai išaukštinamos Katalikų bažnyčios arba valstiečių 
reformos ir jos priešinamos germanizacijai bei centralizacijai kaip neigia-
miems reiškiniams. Antrąja problema ji nurodė tarp istorikų vyraujantį 
įsitikinimą, kad Apšvietos epocha yra pereinamasis laikotarpis, skyręs se-
nąją ir moderniąją visuomenes. Ši samprata įsitvirtino dar sovietmečiu ir 
labai pamažu traukiasi iš istorikų darbų. Tokios dogmatinės sąvokos kaip 
klasė, buržuazija, feodalizmas, kapitalizmas, ideologija, buržuazinė revo-
liucija, nors ir modifikavosi, bet išsaugojo istorikų išankstines nuostatas96.

Nepaisant konstruktyvios kritikos čekų akademinis nacionalinės is-
torijos pasakojimas laikui bėgant pastebimai keičiasi. XX a. paskutinio-
jo dešimtmečio pradžioje Pavelas Belina atskiroje knygoje Čekijos žemių 
XVIII a. antrojoje pusėje istoriją97 suskirstė į šiuos skyrius tokia eilės tvar-
ka: Karai ir užsienio politika, baudžiavos klausimas ir agrarinės reformos, 
prekyba ir masinė gamyba, rokoko ir klasicizmo menai, švietimo reformos, 
valstiečių kasdienybė ir buitis, valstybė ir religija, dinastija, tauta ir kalba, 
policinio absoliutizmo santykis su visuomene. Šioje knygoje itin akcentuoti 
čekų etninės tautos socialiniai ir kalbiniai klausimai, atsispindėję ir skyrių 
pavadinimuose, ir knygos struktūroje, ir turinyje. Knygoje ne tik domina-
vo marksistinės nuostatos, bet tematiškai pagal svarbą antrojoje pozicijoje 
atsidūrė ir baudžiavos klausimas. O beveik po dvidešimt metų išleistoje R. 
Vondros knygoje, skirtoje Čekijos žemių raidai XVIII a., atskiruose sky-
riuose aptariama politinė ir ūkinė raida, kultūra ir švietimas, menai ir kas-
dienybė. Iš pasakojimo centro pasitraukė čekų tautos padėties klausimas, 
visuomenė imta pristatyti pasakojimą pradedant nuo aristokratijos, o ne 
nuo miestiečių ir valstiečių socialinių grupių. Tik viename poskyryje kul-
tūros ir švietimo raidos apžvalgoje aptariami čekų nacionalinio judėjimo 

95 C er ma n,  I., min. veik., p. 15–16.
96 Ti n ková ,  D. Mezi psem a vílkem…, p. 27.
97 B ĕ l i na ,  P., min. veik., 1993.
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pirmieji daigai, aptinkami XVIII a. 7-ajame dešimtmetyje, kurie siejami su 
etninio nacionalizmo apraiškomis gimtosios kalbos pagrindu, nors iki pat 
XIX a. vidurio, autoriaus teigimu, dar ir toliau vyravo samprata senosios 
tautos, kurios priešakyje stojo privilegijuotos socialinės grupės98. Lygia-
grečiai dominuojančiam nacionaliniam pasakojimui per du dešimtmečius 
pasirodė čekų istorikų mokomųjų knygų99 ir Apšvietos epochos visuome-
nės socialinę struktūrą tiriančių kolektyvinių monografijų100. Jose čekų 
nacionalinio atgimimo klausimas nė nekeliamas. Aplenkiant nacionalinio 
atgimimo temą naujų monografijų sulaukė Bohemijos bajorija101, Katalikų 
dvasininkija ir jos vaidmuo visuomenės pertvarkose102, policijos inicijuotos 
permainos visuomeniniame ir individo asmeniniame gyvenime103. Visa tai 
leidžia manyti, kad, keičiantis istorikų kartoms, netrukus Čekijoje galėtų 
kisti ir kritikos sulaukę XVIII a. antrosios pusės nacionalinio pasakojimo 
akcentai. Tačiau permainos priklausys ne tik nuo Apšvietos epochos tyri-
nėtojų, bet ir kitų laikotarpių istorikų, sudarančių daugumą104. 

Trauminis požiūris į Bohemijos aristokratiją, kad ji tapo svetima čekų 
tautai, dar sutinkamas ne tik nacionalinėje akademinėje istoriografijoje, 
bet ir užsienio tyrinėtojų darbuose. Tai susiję ne tik su XIX a. istorijos 
vaizdiniais, bet ir su XIX a. pagrindinių nacionalinio atgimimo herojų ab-
soliučios daugumos kilme. L. R. Johnsonas teigia, kad jau XVII a. Bohe-
mija prarado savo aristokratiją, o tai turėjo baisių padarinių čekų ateities 

98 Vond r a ,  R., min. veik., p. 242–244.
99 Lnĕničková ,  J. České zemĕ v dobĕ osvícenství, Praha, 1995.
100 Človĕk na Moravĕ ve druhé polovinĕ 18. stuletí, ed. Ma l í ř,  J., Brno, 2008. Tai buvo 

pirmoji dalis serijos knygų, kurias parengė čekai, bendradarbiaudami su Vakarų 
valstybių istorikais. Studijos tikslas – Moravijos visuomenės modernizacijos procesų 
nuo XVIII a. antrosios pusės iki XX a. atskleidimas: Fa sor a ,  L., Ha nu š ,  J. The people 
in Moravia, Českỳ časopis historickỳ, 109/2011, p. 360–361.

101 C er ma n,  I. Šlechtická kultūra v 18. století: filozofové, mystici, politici, Praha, 2011.
102 Ti n ková ,  D. Jakobini v sutanĕ: neklidní knĕží, strach z revoluce a konec osvícenství na 

Moravĕ, Brno, 2011.
103 Ti n ková ,  D. Zákeřná Mefitis: zdravotní policine, osvĕta a veřejná higiena v pozdnĕ 

osvícensŷch Čechach, Brno, 2012.
104 Bendras istorikų, nagrinėjančių XVI–XVIII a. istoriją, nuošimtis tesudaro apie 13 %: 

P e š e k, J. Česká historiografie na počatku 21. století – cesty jejího hodnoceni, Českỳ 
časopis historickỳ, 1/2007, p. 99.
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politinei kultūrai. Jo teigimu, Lenkija ir Vengrija buvo aukštuomenės tau-
tos ir tokios išliko iki XIX a., o Bohemijoje per XIX a. čekai turėjo susi-
organizuoti iš žemųjų socialinių sluoksnių ir kurti savo identitetą iš naujo. 
Dėl to čekų nacionalizmas buvo buržuazinis, demokratinis, pakankamai 
egalitarinis, racionalus ir pragmatiškas, o Lenkijos ir Vengrijos naciona-
liniai judėjimai rėmėsi istoriniu palikimu ir buvo aristokratiniai, įžūlesni, 
romantiškesni105. 

Slovakijos akademinio nacionalinio pasakojimo nuostatos artimos čekų 
pasakojimui ir chronologiškai, ir problemiškai. Pagrindinis slovakų vizijos 
skirtumas nuo čekų pasakojimo yra tas, kad visas dėmesys koncentruojasi 
į slovakų etninės bendruomenės padėtį. Iš pradžių, kaip ir sovietmečiu106, 
aprašant XVIII a. įvykius pasakojimo centre atsidurdavo Marijos Terezos 
ir Juozapo II reformų bei absoliutizmo įnešti pokyčiai istorinėje valstybė-
je ir tik vėliau buvo pereinama prie slovakų etnoso pagrindą sudarančių 
socialinių sluoksnių raidos107. Kadangi Vengrijos karalystė, skirtingai nei 
Bohemija, turėtą savarankiškumą dar išsaugojo, tad didžiausi pokyčiai da-
bartinės Slovakijos teritorijoje siejami su Juozapo II valdymu, kuris tęsė jau 
motinos pradėtą švietimo ir pradėjo bažnyčios reformas visoje imperijoje. 
Vis dėlto ilgainiui slovakų istorikai nuo politinės ir ūkinės istorijos pradėjo 
atsitraukti ir sutelkė dėmesį ne į reformų turinį, bet į jų poveikį slovakų 
etnosui, taip pat, kaip ir čekai, šiuos reiškinius susiedami su tautinio at-
gimimo pirmaisiais žingsniais. Nė nevengiant skambių antraščių XVIII a. 
Apšvieta imta tiesiogiai saistyti su slovakų nacionalinio atgimimo pradžia 
arba netgi moderniosios slovakų tautos pradžia108. 

105 Joh nson,  L. R. Central Europe: enemies, neighbos, friends, New York-Oxford, 1996, 
p. 92–93.

106 Plg.: Dejiny Slovenska od najstarshych čias do roku 1848, red. Holot i k ,  L., Tibensk y, 
J., Bratislava, 1961, p. 387–392.

107 Kováč ,  D., min. veik., p. 75–83.
108 K o w a l s k a, E. Enlightenment and beginnings of modern Slovak nation, Slovakia 

in history, ed. Teich,  M., Kovać ,  D., Brow n,  M. D., Cambridge, 2011, p. 88. Šie tos 
pačios autorės E. Kowalskos teiginiai nesikečia nuo 2000 m.: Krátke dejiny Slovenska, 
zost. M a n n o v á, E., Bratislava, 2003, p. 199–200 (pirmą kartą knyga pasirodė anglų 
kalba: A Concise History of Slovakia, ed. M a n n o w á, E., Bratislava, 2000).
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Ši amžių sandūroje – XVIII a. antrosios pusės – raidos vizija įsitvirtino 
nacionalinės praeities pasakojime ir per dešimt metų beveik nekito. Pasako-
jimo pradžioje atkreipiamas dėmesys į tai, kad slovakų etnosas konfesiniu 
požiūriu nebuvo vienalytis, nes dalijosi į katalikus ir liuteronus. Slovakams 
stigo bendrumo, kadangi protestantų inteligentai rinkosi čekų literatūrinę 
kalbą ir vadovavosi mitais bei tradicijomis, bendromis su čekų etnine gru-
pe. Pokyčiai, skatinę slovakų etnoso konsolidaciją, siejami su visuomenės 
modernizacija, atvėrusia perspektyvas vėlesniam slovakų modernios tautos 
atgimimui. Bene reikšmingiausia naujove įvardijama Marijos Terezos pra-
dėta švietimo reforma, kuri padėjo įgyti išsilavinimą didesniam skaičiui 
žmonių, o žemiausias pozicijas socialinėje struktūroje užėmusi slovakų 
dauguma pasiekė gimnazijų žemesnes klases. Svarbus vaidmuo priskiria-
mas suaktyvėjusiai komunikacijai ir Apšvietos idėjų sklaidai per spaudą, 
knygas, teatro vaidinimus. Nežiūrint į tai, pripažįstama, kad mokyklose 
mokyta ne gimtąja slovakų, bet vokiečių ir lotynų kalbomis, kuriomis 
parašytos plito novatoriškos knygos ir spauda, o teatro vaidinimai mies-
tuose buvo pasiekiami tik mažajai slovakų daliai. Iš sovietmečio perėmus 
dalį teiginių iškeliamas Didžiosios Prancūzijos revoliucijos įvykių povei-
kis tuometinės Vengrijos karalystės visuomenei. Šis teiginys pakartojamas 
remiantis lotynų kalba rašytais (taigi daugumai slovakų nesuprantamais) 
Didžiosios Moravijos istoriniais pasakojimais, kurie siejami su slovakų 
etnoso teisėmis (ne tiek svarbu, ar pagrįstomis, kiek įsivaizduojamomis) 
į paveldą istorinės valstybės, kurioje dar nebuvę socialinės nelygybės. Šie 
akcentai yra abejotini, nes nesavalaikiai, o lygybės idėjų poveikis slovakų 
etnoso branduoliui – valstiečiams, kaip ir tarp jų gimstantis suvokimas 
apie beluomės visuomenės privalumus, nė nereikalauja kritikos. Iškeliama 
Vengrijos karalystės šv. Stepono mito svarba, kuri buvo perimta iš vengrų, 
tačiau vėliau pritaikyta slovakų etnoso konsolidacijos poreikiams. Išskiria-
mas 1781 m. Juozapo II religinės tolerancijos ediktas, kaip turėjęs lemiamos 
reikšmės etninės bendruomenės konsolidacijai ir slovakų etninės bendruo-
menės viduje sumažinęs ribas tarp protestantų ir katalikų. Akcentuojamas 
Bratislavoje įkurtos katalikų kunigų seminarijos ir jos absolventų vaidmuo 
šviečiant slovakus valstiečius. Didelis dėmesys skirtas ūkio pertvarkų 
reikšmei, kurie, Evos Kowalskos teigimu, atvėrė kelią pokyčiams žemės 
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ūkyje, gamyboje, pakėlė visos valstybės ir individualių šeimų ekonomiką 
ir ūkį. Vis dėlto pasakojimą autorė pabaigia ne tokiomis optimistinėmis 
gaidomis. Jos manymu, dėl slovakų galutinai nesusiformavusios socialinės 
struktūros ir daugumos slovakų valstiečių menkų pozicijų tuometinėje 
visuomenėje XVIII a. antrosios pusės naujovių atneštos galimybės nusi-
kėlė į XIX a. Nepaisant to, autorė teigia, kad Slovakijos istorijos kontekste 
Apšvieta vertintina ne tik kaip permainas inspiravęs procesas, bet ir kaip 
slovakų nacionalinio atgimimo sudėtinė dalis109.

Tokie slovakų istorikų teiginiai sulaukė kritikos iš kitų valstybių isto-
rikų. Atkreiptas dėmesys, kad bendrinė slovakų kalba ir gramatika dar 
buvo kūrimosi stadijoje, jai įtakos turėjo čekų kalba ir bendri valstybinės 
religinės politikos procesai, be to, XVIII a. pabaigoje kuriami slovakų sim-
boliai, turėję pasitarnauti slovakų etninės bendruomenės atskyrimui nuo 
kitų Vengrijos karalystės etninių grupių, buvo susiję su bendrais Vengrijos 
karalystės praeities simboliais110. Nors pripažįstama, kad Juozapo II refor-
mos neabejotinai turėjo įtakos slovakų, kaip ir kitų Habsburgų valdomų 
tautų, raidai, tačiau procesai nukeliami į XIX a.111 

Modernizacija ir centralizacija

Apšvieta siejama su valstybės ir visuomenės modernizacijos pradžia. L. Du-
pré, remdamasis Maxo Weberio apibrėžimu, pagal kurį modernizacija va-
dinamas nuo viduramžių neginčijamą teisėtumą turėjusios dieviškosios 
tvarkos pasitraukimas iš valstybės ir visuomenės gyvenimo, tvirtina, kad 
toks modernizacijos apibrėžimas tinka Apšvietai ir vėlesniems laikams, bet 
jokiu būdu ne ankstesniems amžiams112. Vakarų istorikai neretai XVIII a. 
raidą susieja su modernizacijos procesais, tačiau ne visais atvejais jų aptin-

109 Kowa lsk á ,  E., min. veik., p. 87–100.
110 B r o c k, P. The Slovak National Awakening: an essay in the intellectual history of East 

Central Europe, Toronto, 1976, p. 4–6; Kościelak L., Historia Słowacji, Wrocław, 2010, 
p. 229–233; H r o c h, M. Mažosios Europos Tautos…, p. 21.

111 B e a l e s, D. Enlightenment and reform in Eighteenth century Europe, London-New York, 
2005, p. 1, 3.

112 D u p r é,  L., min. veik, p. xi.
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kama Vidurio Rytų Europos valstybių nacionaliniame pasakojime. Moder-
nizacijos sąvoką itin dažnai vartoja čekų ir slovakų istorikai, o Lietuvoje, 
Baltarusijoje ir Ukrainoje – ypač retai. 

Slovakų nacionalinės praeities vizijoje modernizacija pirmiausia sieja-
ma su pažangiais visuomenės pertvarkymais. Čekijos istorikai aiškina, kad 
modernizacija XVIII a. apėmė įvairias valstybės gyvenimo sferas: švieti-
mą, ekonomiką, teisę ir teismų sistemą, religiją, o šios naujovės parengė 
dirvą naujos visuomenės kūrimui113. Dėmesys koncentruojamas į Marijos 
Terezos ir Juozapo II reformas, kurioms priskiriamas ypatingas vaidmuo 
senosios visuomenės laipsniškai transformacijai į pilietinę. M. O. Grečko-
vos teigimu, permainos ekonomikoje ir progresas švietimo srityse surentė 
modernios valstybės pamatus114. Sparčiai besikuriantis valstybės biurokra-
tinis aparatas atvėrė galimybes valstybės tarnybą pradėti išsilavinusiems 
žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės ir etninės kilmės. Anksčiau 
tokias galimybes turėjo tik aukštuomenės atstovai, o Juozapo II valdymo 
metais bajorystė nebuvo privaloma net norint užimti aukštesnes pareigas 
valstybės administracijoje. Ši sistema atliepė Apšvietos idėjas dėl žmonių 
lygiateisiškumo principo ir išsilavinimo svarbos115. Didelis dėmesys skiria-
mas fiziokratų idėjoms, kurios skatino keisti valstiečių padėtį valstybėje, 
reformuoti mokesčių sistemą. Valstybė, siekdama geros tvarkos įvedimo, 
ėmė skirti daugiau dėmesio savo gyventojams juos šviesdama ir pradėda-
ma rūpintis jų sveikata. Nepaisant to, pripažįstama, kad ne visos Juoza-
po II reformos buvo pabaigtos, ne visos jo iniciatyvos buvo sėkmingos dėl 
skubos ir perdėm pedantiškų nurodymų. Po Juozapo II mirties nutrūko ir 
valstiečių reforma, kurios tikslas, kad šie taptų piliečiais, todėl permainų 
valstiečiams dar teko laukti iki 1848 m.116 Otto Urbanas aiškino, kad Ma-
rijos Terezos ir Juozapo II siekis reformuoti valstybės aparatą atsisakius 
feodalinių privilegijų ir pastangos suaktyvinti gyventojų ekonominę veiklą 
lėmė dalinį prigimtinių žmonių teisių peržiūrėjimą. Pokyčiai administraci-
nėje struktūroje įnešė pažangių naujovių miestiečių ir valstiečių gyvenime. 

113 G r e č k o v á, M. O., min. veik., p. 271.
114 Ten pat, p. 275–276.
115 Ten pat, p. 268–269.
116 Ten pat, p. 272–275.
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Naujoji biurokratinė sistema turėjo tapti racionalia valdymo forma, kuri 
rūpintųsi visų gyventojų gerove ir garantuotų taiką ir ramybę.117 Apiben-
drintai žiūrint XVIII a. antrosios pusės procesai Bohemijoje vaizduojami 
kaip modernizacijos pradžios laikotarpis, kurio metu silpo luominiai prin-
cipai ir atsivėrė keliai miestiečiams įsijungti į visuomeninius procesus, ne-
paisant konfesinių jų skirtumų118.

Lietuvoje modernizacijos sąvoka taikoma daug atsargiau. Tam įtakos 
veikiausiai turėjo sovietmečiu įsitvirtinęs Abiejų Tautų Respublikos kaip at-
silikusios feodalinės valstybės sparčiai besikeičiančioje Apšvietos epochoje 
vaizdinys. Bene pirmas 1791 m. Gegužės 3 d. konstituciją tolesnės valsty-
bės raidos modernizacijos pagrindu ir katalizatoriumi pavadino Algis Kas-
peravičius119. A. Bumblauskas teigė, kad Gegužės 3 d. konstituciją galima 
laikyti modernios politinės santvarkos ir valdymo geneze120. Aiškindamas 
konstitucijos reikšmę jis atkreipė dėmesį į Europos XIX a. istoriją, liudi-
jančią, kad modernizacijos procesai yra glaudžiai susiję su nacionalinės sa-
vimonės atsiradimu ir nacionaliniais judėjimais121. Praeitais metais istorikų 
kolektyvui parengus studiją taip pat buvo prieita prie išvados, kad Abiejų 
Tautų Respublikoje administracijos kūrimo ir valstybės valdymo moderni-
zavimo darbai vyko nuo 1764 m. ir tęsėsi iki pat valstybės žlugimo. Per šį 
laikotarpį valstybės valdymas laipsniškai judėjo link moderniais pagrindais 
organizuotų biurokratinių struktūrų, o 8–9 dešimtmečiais priartėjo prie 
absoliutinėse valstybėse įsitvirtinusio administravimo modelio122. 

Kiti Lietuvos istorikai vengia modernizacijos apibrėžimų, nors jų pasa-
kojimas ir prašytųsi aiškesnio permainų įvardijimo. Pavyzdžiui, Eligijus 
Raila Apšvietos pradžią Lietuvoje sieja su dvasininkų veikla ir išsilavinusių 

117 U r b a n, O. České a slovenské dĕjiny do roku 1918..., p. 150–151.
118 G r e č k o v á, M. O., min. veik., p. 276–278; T i n k o v á, D. Jakobíní v sutanĕ..., p. 37.
119 K a  s  p  e  r  a  v  i  č  i  u  s ,  A., min. veik., p. 29–30.
120 B  u  m b l  a  u  s  k  a  s ,  A. Ką vadinti vidaus reikalų istorija? Lietuvos vidaus reikalų 

istorija, http://www.vrm.lt/lit/Istorija/274
121 B  u  m b l  a  u  s  k  a  s ,  A. Lietuvos tūkstantmetis: dvi atmestos alternatyvos, Lietuvos 

istorijos studijos, nr. 23, 2009, p. 143.
122 Š  m i  g  e  l  s  k  y  t  ė -S  t  u  k  i  e  n  ė ,  R., B  r  u  s  o  k  a  s ,  E., G l  e  m ž  a ,  L., 

J  u  r  g  a  i  t  i  s ,  R., R  a  k  u  t  i  s ,  V. Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: 
valstybės institucijų raida 1764–1794 metais, Vilnius, 2014, p. 611–612.
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žmonių sluoksniu, pasižymėjusiu ne tik kultūrine, bet ir politine iniciatyva. 
Šios iniciatyvos išraiška, pasak jo, buvo Gegužės 3 d. konstitucija, tačiau 
ji permainų nepabaigė: Apšvietos idėjų jėga taip išjudino nuo Renesanso ir 
Baroko laikų susigulėjusius bajorų politinės mąstysenos luitus, jog dievo-
baiminga bendruomenė ėmė karti savo vyskupus. Galima teigti, jog 1794 m. 
birželį smurtine akcija savavališka minia pademonstravo mirties egalitariz-
mo pavyzdį – pirmasis LDK senatorius, Vilniaus vyskupas Masalskis kaip 
paprasčiausias baudžiauninkas pakartas ant kanapinio pavadžio, atimto iš 
pravažiuojančio valstiečio. Tačiau tai buvo pasikėsinimas ne į Dievo idė-
ją, o į per ilgus metus susiklosčiusią hierarchinės visuomenės tvarką. Veržli 
Apšvietos ideologija ėmė radikaliai laužyti šios /senosios/ tvarkos modelį123. 
Permainos paskutiniajame dešimtmetyje į Abiejų Tautų Respublikos pi-
liečių tarpą įtraukė miestiečius, kuriems buvo išplėstos teisės bei laisvės ir 
suteikta galimybė dirbti valstybės administracijoje. Keitėsi bajorijos sam-
pratos, nes naujieji įstatymai atėmė bajoriškas prerogatyvas iš nekilnoja-
mojo turto neturinčių kilmingųjų. Valstiečiams buvo patvirtinta valstybės 
globa jų santykiuose su dvarų valdytojais. Nors valstybė išliko luominė, 
tačiau neretai pagrįstai tvirtinama, kad per amžius nusistovėjusi tvarka 
pradėjo aižėti, užsimenama apie diskusijas dėl valstiečių išlaisvinimo iš 
baudžiavos124. Dėl to, atsiribojant nuo palyginimų su permainomis Vakarų 
Europos valstybėse, reikia pripažinti, kad tikrai dideli pokyčiai Lietuvoje 
apėmė ir valstybę, ir visuomenę. 

Kaip Lietuvoje, taip ir Baltarusijos istorikų darbuose į XVIII a. per-
mainas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje žiūrima su atsargumu ir nuo 
vertinimų atsiribojama. Lietuvoje ir Baltarusijoje bendrosiose sintezėse 
modernizacijos procesai ir toliau tradiciškai nukeliami į XIX a., nors vi-
suomenės modernėjimo požymiai paskutiniais Abiejų Tautų Respublikos 
egzistavimo metais buvo akivaizdūs. Jie vadinami pažangiais pradais, kurie 
buvo nuslopinti tik užsimezgę125, o reformos apibūdinamos kaip pradėtas, 

123 R a i la ,  E., min. veik., p. 50, 57.
124 Plg.: Juč a s ,  M., min. veik., p. 308.
125 A lek s a nd r av ič iu s ,  E., Ku la k au sk a s ,  A. Carų valdžioje: Lietuva XIX amžiuje, 

Vilnius, 1995, p. 199.



511XVIII amžiaus Apšvieta Vidurio Rytų Europos 
mažųjų tautų nacionalinėse istorijose

tačiau nebaigtas ir svetimos valstybės intervencijos nutrauktas pertvarkos 
metas126, vėlesniems įvykiams neturėjęs svarbos dėl 1795 m. okupacijos. 

Panašios interpretacijos būdingos ir Ukrainai, kurios periodizacijoje 
1795 m., kaip ir Lietuvoje bei Baltarusijoje, vadinami lūžiniais. N. Jako-
venko teigimu, prie Apšvietos idėjų sklaidos Ukrainos teritorijoje labiau 
prisidėjo Petro I sukurtos Rusijos imperijos invazija, nei pavėluotos Abiejų 
Tautų Respublikos reformos, prasidėjusios telikus dvidešimčiai metų iki 
valstybės žlugimo. Teigiamas Apšvietos epochos naujoves N. Jakovenko 
apibūdino kaip geros tvarkos valstybę, savo betarpiškon žinion perėmu-
sią svarbiausias visuomeninio gyvenimo sferas, o Ukrainos žemėms tokia 
buvo Rusijos imperija, bet ne Abiejų Tautų Respublika127. Lietuvoje požiū-
ris į okupaciją kardinaliai priešingas. Egidijus Aleksandravičius ir Anta-
nas Kulakauskas Rusijos imperijos poveikį Lietuvos visuomenei charakte-
rizavo kaip prieš laisvą visuomenę nukreiptą totalinį biurokratizavimą ir 
administravimą, atkreipė dėmesį į Abiejų Tautų Respublikos saulėlydžiu 
reformų įkarštyje išryškėjusius pilietybės ir asmens laisvės kontūrus128.

Nepaisant to, kad Abiejų Tautų Respublikoje reformos vėlavo bent porą 
dešimtmečių, vis dėlto, remiantis čekų ar slovakų istorikų teiginiais, per-
mainos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje galėtų būti vadinamos mo-
dernizacijos pradžia. Kodėl taip nedaroma, atsakymas galbūt slypi klau-
sime: kas yra vadintina modernizacija? Pavyzdžiui, Z. Kiaupa pripažįsta, 
kad siekis modernizuoti valstybę buvo XVIII a. europinis reiškinys, tačiau 
Apšviestojo absoliutizmo santvarką129 jis sieja su senosios tvarkos išlaiky-
mu, o modernių idėjų įgyvendinimą – jau su miestiečių luomo politinėmis 

126 K iaupa ,  Z. Sužlugdytos pertvarkos metas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje, Acta Academiae 
Artium Vilnensis, nr. 32, 2004, p. 12. 

127 Ja koven ko,  N. Historia Ukrainy..., p. 332–334.
128 A lek sa nd r av ič iu s ,  E., Ku la k au sk a s ,  A., min. veik., p. 199.
129 Tokia buvo įvesta Čekijos ir Slovakijos teritorijoje. Čekijoje, taip pat ir Slovakijoje, 

Apšviestojo absoliutizmo apogėjus siejamas su Juozapo II valdymo laikotarpiu, kuomet 
imperatoriaus inicijuotų reformų akiratyje atsidūrė bažnyčios ir tikėjimo klausimai. 
Šis dešimtmetis vertinamas kaip modernizacinių procesų suintensyvėjimas. Nors 
Absoliutizmas kaip laikotarpį apibrėžiantis terminas sulaukė pagrįstos kritikos, nes 
jo įsitvirtinimas buvo susietas su marksistinės istoriografijos ideologinėmis klišėmis, 
jis taikomas ir toliau: H rbek ,  J. Absolutismus: konstrukcje a dekonstrukcje jednoho 
historického pojmu, Českỳ časopis historickỳ, 2007/3, p. 643–655.
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teisėmis ir iniciatyvomis130. Tokios permainos Lietuvoje galėjo būti įgyven-
dintos ne tik po kelių dešimtmečių, bet ir papildomų kardinalesnių refor-
mų. Kita vertus, reikia pripažinti, kad modernizacija gali būti ir pavėlinta, 
ją siejant su industrializacija ir kitais XIX a. procesais. Lietuvoje kaip ir 
kitose iš Sovietų Sąjungos išsivadavusiose valstybėse iki šiol stipri nuostata, 
kad visuomenės modernizacijos procesai prasidėjo jau po carinės Rusijos 
okupacijos131. 

Nacionalinė istorija yra susijusi ne tik su dabartimi, bet ir su vėlesniais 
istoriniais procesais, kurie pristatomi kaip logiška įvykių seka, todėl aiški-
nantis šią keblią padėtį dėl skirtumų tarp Vidurio ir Rytų Europos istorikų 
gali padėti A. D. Smitho koncepcijos. Jis teigė, kad moderni biurokrati-
nė valstybė yra šiuolaikinių tautų šaltinis ir pamatas132, bet tai taikytina 
Vakarų Europai, kurioje padėtį galima apibūdinti nuo valstybės link tau-
tos. Vidurio Rytų Europoje šis kelias apibūdintinas atvirkščiai: nuo tautos 
link valstybės. Jo teigimu, ypač didelę įtaką Rytų Europai turėjusi Rusijos 
imperijos politinė praktika, mėginant išnaudoti jos teritorijoje gyvenusių 
tautų specifiką ir pajungti savo tikslams133. Todėl, nesigilinant į skirtumus 
tarp reformų Austrijos imperijoje ir Abiejų Tautų Respublikoje134, tikėtina, 
kad Lietuvos ir Baltarusijos atveju vėlesniems procesams Rusijos imperi-
jos įtaka suvokiama kaip išskirtinė, todėl ir nesulyginama su Čekijos ir 
Slovakijos praeities nuoseklia raidos vizija. Verta prisiminti, kad Čekijos, 
o ypač Slovakijos, atveju modernizacija yra tarsi nukreipta į perspektyvą, 
nes XVIII a. pokyčiai tik XIX a. suteiks regimų rezultatų. Nacionalinis 
pasakojimas yra kolektyvinis darbas, todėl jame svarbesnis vaidmuo ati-
tenka Aukso amžiaus ir nacionalinio atgimimo laiko tarpsniams ir juos ti-
riantiems istorikams, kurių vaidmuo yra išskirtinis konstruojant nuoseklią 

130 K iaupa ,  Z. Lietuvos istorija..., p. 36.
131 Ст а л юнас ,  Д., min. veik., p. 381; Ba i r a š au sk a itė ,  T., Med i š au sk ienė ,  Z., M i k nys , 

R., Lietuvos istorija. Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia, Vilnius, 2011, p. 28.
132 Sm it h ,  A. D., min. veik., p. 70.
133 Ten pat, p. 74
134 Svarbiausi panašumai: abiejų valstybių visuomenės liko luominės, abiejų valstybių 

reformos buvo nutrauktos arba pristabdytos. Austrijos atveju tai buvo ne svetimos 
valstybės intervencija, bet reakcija į Didžiąją Prancūzijos revoliuciją.
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tautos raidos viziją. Neretai šie orientyrai (sąmoningai ar nesąmoningai) 
tampa atskaitos taškais ir XVIII a. tyrinėtojams.

Į pirmą planą iškeliami reiškiniai neretai apsprendžia nacionalinio pa-
sakojimo esmę. D. Tynková rašė, jog Čekijos Apšvietos didžioji problema 
yra ta, kad ji nesuvokiama atskirai nuo tautinio atgimimo. Taip pat kaip 
Prancūzija istoriografija nepajėgia įveikti trauminio santykio su Didžią-
ja Prancūzijos revoliucija, kurios nuojauta istoriografijoje alsuoja per visą 
Prancūzijos Apšvietos laikotarpį, taip ir Čekijos istoriografijoje Apšvieta ir 
tautinis atgimimas lyg giminaičiai yra neatsiejami vienas nuo kito. Todėl 
būtų galima netgi kalbėti apie siamo dvynius, nes Čekijoje sunku rašyti 
apie tautinį atgimimą neminint Apšvietos, o minint Apšvietą neakcentuoti 
tautinio atgimimo. Kadangi daugumos čekų istorikų darbų centre buvo 
tautinis atgimimas, Apšvieta dažniausiai suvokiama kaip atgimimo proce-
sų katalizatorius arba vertinamos Apšvietos įneštos teigiamos ir neigiamos 
naujovės šiems vėlesniems procesams135. 

Lietuvos, taip pat ir dalies naujausios Baltarusijos istoriografijos atveju 
XVIII a. nacionalinė istorija turi trauminį atspalvį, nes pasakojimo cen-
tre – valstybingumo praradimas su visais iš to išplaukiančiais padariniais. 
Rezultatas neretai iššaukia išankstines nuostatas ir nubraukia visas bajorų 
pastangas pakelti valstybę iš gilios krizės. Reformų programos vertinamos 
kaip nepakankamos arba netgi jau nuo pat pradžių pasmerktos žlugti. To-
kių nuostatų atspindys yra ir internetinėje erdvėje pasirodęs kolektyvinis 
Lietuvos istorikų darbas, skirtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės isto-
rijai, kuriame chronologiškai XVIII a. antrosios pusės laikotarpį apibūdi-
nantys straipsniai priskirti skilčiai, pavadintai Nuo Apšvietos iki sutemos136. 

135 Ti n ková ,  D. Mezi psem a vílkem…, p. 21.
136 Orbis Lithuaniae, http://www.ldkistorija.lt/ Tokiam pavadinimui veikiausiai įtakos turėjo 

E. Railos straipsnis, kuriame autorius hiperboliškai sugretino du įvykius – vaivorykštę 
1764 m. virš Varšuvos, išrinkus Stanislovą Augustą karaliumi ir saulės užtemimą 
1793 m., vykstant paskutiniam Abiejų Tautų Respublikos seimui: R a i la ,  E., Karalius 
ir jo karališkasis astronomas. Saulės užtemimas Augustave, http://kultura.lrytas.lt/-
12291538981227444588-karalius-ir-jo-karali%C5%A1kasis-astronomas-saul%C4%97s-
u%C5%BEtemimas-augustave.htm Vis dėlto reikia pasakyti, kad seimo darbo gaišinimas 
ir karaliaus su svita bei Rusijos pasiuntiniu išvykimas stebėti saulės užtemimo jokiais 
būdais neatspindėjo neveiklumo ar nesirūpinimo valstybe. Laiko delsimas buvo 
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Tad Lietuvos, taip pat ir Baltarusijos, istorikų pasakojimai Apšvietą su-
sieja su valstybingumo praradimu, kuris suteikia epochai išankstinį ne-
gatyvą. Nors ir pasirodė kvietimų peržiūrėti istoriografijoje įsigalėjusias 
klišes, kaip primestas svetimos valstybės137, jos iki šiol itin gajos, nes yra 
nulemtos realių istorinių aplinkybių, be to, naujos interpretacijos labai pa-
mažu skinasi kelią. Visuomenėje iki šiol stiprus XVIII a. Lietuvos valstybę 
užvaldžiusios totalios anarchijos vaizdinys ir įsitikinimas, kad valstybės 
likimas iš anksto buvo nulemtas ne tiek išorės grėsmių, kiek vidaus ydų, 
dėl pastarųjų neretai ir toliau tradiciškai kaltinant Lenkiją arba bendrą 
su Lenkija bajorų luomą. Tokiems stereotipams įsišaknyti sąlygas suteikia 
mažas visuomenės domėjimasis LDK istorija, o dar menkesnis – jos raida 
XVIII a.138, todėl istoriniuose vaizdiniuose veši supaprastintos schemos. 

Daugumoje Europos valstybių modernizaciją lydėjo ir centralizacijos 
bei unifikacijos procesai. Į juos ypač jautriai reaguoja istorikai mažųjų tau-
tų, kurios grindžia teises į istorines valstybes, XVIII a. išsaugojusias tam 
tikrus valstybingumo simptomus. Šioms permainoms neskiriama pakan-
kamai dėmesio nei Ukrainos, nei Slovakijos istorikų sintezėse, bet ji išlieka 
pagrindine problema Lietuvos ir Baltarusijos istoriografijose, o Čekijoje – 
viena iš svarbiausių. 

Lietuvos ir Baltarusijos istorikai, siejantys valstybingumo tradicijas su 
LDK paveldu, skaudžiai priima Abiejų Tautų Respublikos vykdomosios 
valdžios centralizavimą ir pastangas unifikuoti teisę visoje bendros Len-
kijos ir istorinės Lietuvos valstybės teritorijoje. Nuo XVI a. iki XVIII a. 
pabaigos kiekvienas priešinimasis tokioms Lenkijos bajorų iniciatyvoms 
sudaro nacionalinio pasakojimo pagrindą ir Lietuvoje, ir Baltarusijoje. Dėl 
šios priežasties dažniausiai dviprasmiškai žiūrima ir į Ketverių metų sei-
mo reformas, kurios vadintinos Apšvietos idėjų apogėjumi. Nors perdėm 
neabejojama, kad, viena vertus, reformos dėjo pamatus valstybei iš krizės 

naudingas valdovui ir Lenkijos bei Lietuvos pasiuntiniams, kurie nenorėjo patvirtinti 
užsienio valstybių primestų įstatymų projektų ir vylėsi, kad, pasibaigus seimo darbo 
laikui, pavyks šių procedūrų išvengti.

137 Kuolys ,  D., min. veik., p. 8–9.
138 Šut i n ienė ,  I. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldo reikšmės populiariose tautinio 

naratyvo interpretacijose, Lietuvos istorijos studijos, t. 21, Vilnius, 2008, p. 108–109.
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pakilti, kita vertus, ilgą laiką reformų pabaiga sieta daugiau su Lenkija, nei 
istorine Lietuva, nes Gegužės 3 d. konstitucija Abiejų Tautų Respublikoje 
buvo mėginama sustiprinti centralizaciją ir unifikuoti įstatymus. Dar iki 
šiol galima sutikti sąmokslo teorijų vertinant šiuos istorinius įvykius, nes 
istorinės Lietuvos valstybingumo gairės akivaizdžiai susilpnėjo. Lenkijos 
istorikas Andrzejus B. Zakrzewskis mano, kad 1791–1792 m. LDK bendro-
je valstybėje su Lenkijos karalyste statuso klausimas reikalauja papildomų 
tyrimų139, todėl diskusijos dėl LDK valstybingumo vis labiau įgyja emocinį 
pobūdį.

Pirmas istorikas, dar XX a. 4-ajame dešimtmetyje iškėlęs šią keblią Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės padėtį, susidariusią Ketverių metų seimo 
reformų laikais, buvo Adolfas Šapoka. Jo požiūris į Gegužės 3 d. konstituciją 
evoliucionavo nuo griežtesnių vertinimų linko link nuosaikesnių. 1936 m. 
pirmojoje profesionaliojoje Lietuvos istorijoje A. Šapoka rašė, kad Ketverių 
metų seimo buvo ardoma Lietuvos savarankiškoji valstybės organizacija, 
tačiau vėliau jis poziciją švelnino, kol galiausiai 1940 m. aiškino, kad kons-
titucijoje nebuvo įrašyta nė žodžio, kuriuo Lietuvos valstybinė organizacija 
būtų griaunama140. Šioms tezėms įtakos, be abejonės, turėjo jau po Gegu-
žės 3 d. konstitucijos 1791 m. spalio 20 d. Abiejų Tautų Respublikos seimo 
priimto Abiejų Tautų savitarpio įžado įstatymo, kuriuo buvo deklaruotos 
unijinės nuostatos tarp Lenkijos ir Lietuvos valstybių įvertinimas. Tačiau 
pirmosios profesionaliosios lietuvių istorikų sintezės teiginys išliko labiau 
žinomas ir girdimas Lietuvos visuomenėje ir tarp istorikų, nes ji atliko 
svarbų vaidmenį XX a. 9-ajame dešimtmetyje atgimimo laikotarpiu.

XX a. paskutiniajame dešimtmetyje diskusijas dėl Gegužės 3 d. konsti-
tucijos prikėlė lenkų istoriko Juliuszo Bardacho ir lietuvių istoriko Leono 
Mulevičiaus pasirodę straipsniai141, kuriuose buvo dar kartą atkreiptas dė-

139 Z a k r z ewsk i ,  A. B. Wielkie Księstwo Litewskie (XVI–XVIII w.): prawo, ustrój, społe-
czeństwo, Warszawa, 2013, p. 6.

140 Ju rga it i s ,  R., Šm ige l sk y tė-St u k ienė ,  R. Ketverių metų seimo epocha Adolfo 
Šapokos tyrimuose. In: Šapok a ,  A., Rinktiniai raštai, t. 2: Lietuva reformų seimo metu. 
Iki 1791 m. Gegužės 3 d. konstitucijos, Vilnius, 2008, p. 31–35.

141 Ba rd ach,  J. Konstytucja 3 maja a Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów z 20 10 1791 
roku, Lithuania, t. 3 (4), 1991, ps. 23–32; Mu le v ič iu s ,  L. Lietuvos savarankiškumas ir 
Abiejų Tautų savitarpio garantijos įstatymas, Lituanistica 1992, nr. 4 (12), 1993, p. 70–78.
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mesys į po Gegužės 3 d. konstitucijos 1791 m. spalio 20 d. seimo priimtą 
Abiejų Tautų savitarpio įžado įstatymą, kurio po A. Šapokos darbų Lie-
tuvos istorikai pusę amžiaus nė neminėjo, todėl dokumento svarba buvo 
atrasta iš naujo. Ne visi istorikai pritarė prikeltai idėjai, kad Gegužės 3 d. 
konstitucija yra svarbus ne tik Lenkijos, bet ir Lietuvos istorinis įvykis, vėl 
atgijo A. Šapokos pirmoje 1936 m. profesionalioje Lietuvos istorijos sintezė-
je iškelta tezė, kad Rusijos kariuomenės remiama Targovicos konfederacija, 
nors ir buvo priešiška Ketverių metų seimo reformoms ir pasisakė už se-
nąją tvarką, bet sugrąžino ir senąjį Lietuvos bei Lenkijos valstybių atskiru-
mą142. Nesutikdami su tokia dalies istorikų nuostata XVIII a. tyrinėtojai 
atkreipė dėmesį, kad LDK konfederatai neturėjo savo kariuomenės ir rė-
mėsi Rusijos imperijos karinėmis pajėgomis, todėl siūlė juos vertinti kaip 
Rusijos statytinius ir jokiais būdais nevadinti 1792 m. karo pilietiniu (nes 
būta ir tokių siūlymų!), kadangi vieni tėvynę gynė, kiti išdavė143. Mėginimai 
atgaivinti reformų priešininkų, kaip Lietuvos valstybės gelbėtojų, įvaizdį144, 
stūmė XVIII a. pabaigos Lietuvos praeities viziją į sustiprėjusį gyvenimo 
apgultoje tvirtovėje vaizdinį. Istorinė Lietuva šioje pasakojimo versijoje jau 
XVIII a. tarsi atsidūrė dviejų „XX a. mirtinų priešų – Rusijos ir Lenki-
jos – gniaužtuose. Austrijos ir Prūsijos vaidmuo Abiejų Tautų Respublikos 
žlugimo istorijoje tradiciškai nebuvo sureikšminamas ir taip pastebimas. 
Vis dėlto konservatyviosios bajorijos reakcija į Ketverių metų seimo refor-
mas ir rėmimasis svetima kariuomene įgyvendinant savo politinius siekius 
Lietuvos istorijos sintezėse vertinami nepalankiai ir net vadinami valstybės 
žlugimo simboliu145. 

Esminių nesutarimų Lietuvoje kyla dėl vertinimų, kieno yra šis istori-
nis dokumentas: Lenkijos ar – ir Lenkijos, ir Lietuvos. Ar jis reikšmingas 

142 Lietuvos istorija, red. Šapok a ,  A.…, p. 433; plačiau žr.: Ju rga it i s ,  R., Šm ige l sk y tė-
St u k ienė ,  R., min. veik., p. 35–36.

143 R a k ut i s ,  V. LDK kariuomenė Ketverių metų seimo laikotarpiu (1788–1792), Vilnius, 
2001, p. 12.

144 Dol i nsk a s ,  V. Simonas Kosakovskis, Vilnius, 2003, p. 31; Dol i nsk a s ,  V. Paskutinis 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didysis etmonas Simonas Kosakovskis: biografija 
ir bandymas įvertinti karjerą, Chronicon palatii Magnorum Ducum Lithuaniae, t. 1, 
Vilnius, 2011, p. 206.

145 K iaupa ,  Z., K iaupienė ,  J., Ku nce v ič iu s ,  A., min. veik., p. 400.
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tik Lenkijai, ar jis svarbus ir Lietuvai?146. Bet kuriuo atveju, iki šiol svariu 
argumentu išlieka tezė, kad Lietuvos vardas iš dokumento yra ištrintas, o 
bendroji jungtinė su Lenkija valstybė yra vadinama Lenkija. Būtent LDK 
savarankiškumo ir valstybingumo problema šioje diskusijoje pati svarbiau-
sia. Neretai nuogąstaujama, kad dvi politinės tautos – lenkų ir lietuvių – 
konstitucijos tekste vadinamos viena tauta, arba tiesiog lenkų tauta, bet 
tam tikrais atvejais Lietuvos bajorai save tapatino su LDK, o tam tikrais 
atvejais – su Abiejų Tautų Respublika, ir tokios tendencijos aptinkamos 
jau nuo XVII a. pradžios. Gan skaudžiai reaguojama į faktą, kad LDK 
vis rečiau vadinama valstybe ir vis dažniau sutinkamas LDK provincijos 
pavadinimas. Bet, kaip pabrėžė istorikas Grzegorzas Blaszczykas: Lietuva 
buvo Respublikos, bendros Lenkijos ir Lietuvos valstybės, provincija, tačiau 
nebuvo Lenkijos provincija147. Reaguodamas į diskusiją Z. Kiaupa apiben-
drino Ketverių metų seimo įvykius šiais žodžiais: Liublino unijos sukurtos 
federacinės valstybės ir siekiamos unitarinės valstybės priešprieša išryškėjo 
1788–1792 m. seime. /.../] Nors Ketverių metų seimas /.../ ir lėmė dideles per-
mainas, ypač kuriant centralizuotą vykdomąją valdžią, Respublika liko fe-
deracinė valstybė, Lietuvos valstybė liko teisinis asmuo, Respublikos dvinarė 
sandara išliko148. Tačiau tai diskusijos nenutraukė. Ji toliau koncentruojasi 
į 1791 m. įvykius, neretai net pamirštant, kad Lietuvos atstovų principinė 
pozicija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės statuso klausimu buvo iškelta 
ne tik 1792 m. LDK generalinės konfederacijos, bet įgyvendinta ir 1793 m. 
Gardino seime, o dar kartą prikelta 1794 m. sukilimo pradžioje. Todėl Lie-
tuvos bajorijos pilietinis sąmoningumas neturėtų kelti didesnių abejonių.

Lygiai taip pat kaip Lietuvoje, taip ir Baltarusijoje ilgą laiką nė nekves-
tionuojant teigta, kad Gegužės 3 d. konstitucija buvo pamynusi LDK valsty-
bingumą149. Toks požiūris sąlygotas ne tiek istoriografijos, kiek išankstinių 

146 Ju rga it i s ,  R., Šm ige l sk y tė-St u k ienė ,  R., min. veik., p. 36.
147 Bla sz cz yk ,  G. Współczesne spojrzenie na stosunki polsko-litewskie w latach 1569–1795, 

Rzeczypospolita w XVI–XVIII wieku. Państwo czy wspólnota?, red. D y ba ś ,  B., Ha n-
cz ewsk i ,  P., Kempa , T. Toruń, 2007, p. 84.

148 K iaupa ,  Z. Lietuvos istorija..., p. 86.
149 Гiсторыя Беларусi, ч. 1, p. 231; Ł at ysz onek ,  O. Tradycja współistnienia narodów w 

jednym państwie i jej konsekwencje z punktu widzenia narodu białoruskiego, Rzeczy-
pospolita wielu narodów i jej tradycję, Kraków, 1999, p. 207–208.
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nuostatų dėl LDK valstybingumo tapatinimo su savos valstybės sudaro-
momis sąlygomis tolesnei etnoso raidai. Konstituciją reabilitavo ir požiūrį 
į ją revizavo tik mažoji dalis Baltarusijos istorikų150, tačiau remdamiesi 
lenkų istoriko J. Bardacho tyrimu. Lietuvos istoriografijos nei teiginiai, nei 
diskusijos dėl kalbinio barjero, taip pat ir lietuvių istoriografijos ignoravi-
mo, neturėjo nė menkiausio poveikio. Kaip mokslinių diskusijų pasekmė 
įsitvirtino dviprasmiai vertinimai. Viena vertus, Gegužės 3 d. konstitucija 
vadinama pozityviu įvykiu ir antruoju dokumentu pasaulyje, kuris vedė 
link visuomenės demokratėjimo. Kita vertus, įžvelgiamas pavojus Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojams baltarusiams ir lietuviams dėl 
centralizacijos, nes ji kėlė polonizacijos grėsmę ir pavojų LDK valstybingu-
mo likučiams bendroje su Lenkija valstybėje151. Nepaisant diskusijų toliau 
teigiama, kad Gegužės 3 d. konstitucija panaikino LDK valstybinį atski-
rumą ir ji tapo viena iš trijų Abiejų Tautų Respublikos provincijų. Nors ir 
išliko valstybės pavadinimas – Respublika, tačiau karalius jau titulavosi tik 
Lenkijos karaliumi, nenaudodamas Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulo152. 
Tvirtinama, kad istoriografijoje dominuoja požiūris, jog valstybė pasuko 
centralizacijos keliu, nes Lietuvos didikai ir bajorai atsisakė pagrindinių 
suverenumo atributų153, nemėginama polemizuoti.

Lietuvos akademiniame pasaulyje taip pat dar galima sutikti teiginių, 
kad visi Gegužės 3 d. konstitucijos pozityvūs vertinimai yra klaidingi ar 
neturi pagrindo, tačiau šiems teiginiams ir toliau įtakos turi bendrosios 
nuostatos ir tarpukariu suformuota koncepcija, kuri sulaukė ne tik šiuo-
laikinių istorikų, bet ir paties A. Šapokos revizijos. Pavyzdžiui, apžvelgus 
vidurinių mokyklų vadovėlius vienoje knygoje buvo sukritikuotas pozity-
vistinis požiūris į Gegužės 3 d. konstituciją, kadangi liko nutylėtas jos ga-
limo poveikio tolesnei Lietuvos valstybės ir tautos raidai klausimas154, o to-

150 Гiсторыя Беларуси, t. 3, p. 235–236; Sa ha now icz ,  H., min. veik., p. 325.
151 Гiсторыя Беларусi, ч. 2: са старажытных часоŷ..., p. 569–570.
152 Visi valdovo titulai su Lietuvos didžiojo kunigaikščio, Žemaitijos kunigaikščio ir kt. 

įrašyti pačioje konstitucijos teksto pradžioje.
153 Ł at ysz onek ,  O., M i r o n o w i c z, E. Historia Białorusi…, p. 30.
154 Merk i na itė ,  S., R ad ž v i la s ,  V. Istorijos mokymas mokyklose kaip valstybinės 

istorijos politikos problema, Istorijos subjektas kaip istorijos politikos problema, Vilnius, 
2011, p. 155.
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dėl išskirtos dvi alternatyvos (pavadintos tikrintinomis hipotezėmis), kaip 
būtų galima vertinti XVIII a. pabaigos reformas Abiejų Tautų Respubli-
koje: pirmoji, reformos ir Konstitucija traktuojamos kaip pozityvus, nors ir 
pavėluotas valstybės modernizavimo žingsnis, kuriam pavykus būtų susikū-
rusios palankios sąlygos modernios lietuvių tautos ir valstybės formavimui-
si, arba antroji, reformos gali būti laikomos paskutiniu žingsniu naikinant 
/Lietuvos/ D/idžiosios] K/unigaikštystės/ valstybingumą ir baigiamuoju 
lietuvių tautos žlugimo aktu, nes joms pavykus ir Lietuvai tapus Lenkijos 
provincija, nutautėjimo procesas būtų paspartėjęs ir tapęs negrįžtamas155. 
Kitais žodžiais tariant, čia mėginami susieti artėjančios okupacijos padari-
niai, konstitucijos turinys ir XIX a. antrosios pusės–XX a. pradžios lietuvių 
nacionalinis atgimimas. Pirmuoju atveju aiškinama: net jeigu Gegužės 3 d. 
konstitucija ir sudarė palankias sąlygas lietuvių nacionaliniam atgimimui, 
tai ji buvo panaikinta. Antrąja alternatyva teigiama, kad, pavykus išvengti 
okupacijos ir konstitucijai likus galioti, ji būtų pakirtusi lietuvių naciona-
linį atgimimą jam dar negimus. O trečios hipotetinės alternatyvos nėra! 
Tad bet kuriuo atveju, nurodytos alternatyvos provokuoja išankstinius nei-
giamus Gegužės 3 d. konstitucijos Lietuvos istorijoje vertinimus. Ir tai tik 
patvirtina A. Bumblausko žodžius, kad Lietuvos istoriografijoje dominuoja 
du požiūriai: Gegužės 3 d. konstitucija – Lietuvai yra labai nereikšmingas, 
arba, priešingai – labai reikšmingas, nes tragiškas įvykis156.

Gegužės 3 d. konstitucija siekta ne tik centralizuoti valstybę ir unifikuo-
ti jos administraciją bei teismų darbą, ta pati konstitucija taip pat laisvino 
visuomenę ir sudėjo pagrindus tolesnėms permainoms valstybėje, dalis 
pokyčių, įgyvendintų per metus, nebuvo nė numatyti konstitucijos teks-
te. Bet kuriuo atveju, nuogąstavimai, kad Gegužės 3 d. konstitucija galėjo 
sustabdyti jau XIX a. antrojoje pusėje kilusį lietuvių nacionalinį atgimimą, 
nėra pamatuoti. Užsienio istorikai tariamą Lietuvos bajorijos priešinimąsi 
konstitucijai susieja su XVIII a. pabaigos bajorijos lietuviškos savimonės 
požymiais, nors jų reikšmės ir nepervertina157, tačiau to įrodymams, kaip 

155 Ten pat, p. 161.
156 Bu mblau sk a s ,  A. Lietuvos tūkstantmetis..., p. 136.
157 H roch,  M. Mažosios Europos tautos..., p. 39.
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jau minėta, yra ir daugiau pavyzdžių. Galiausiai 1791–1794 m. bajorijos lai-
kysena yra susijusi su pilietinės, bet ne etninės, Lietuvos tradicija. 

Čekijos atveju iš Austrijos imperijos centralizacijos kylantys pavojai Bo-
hemijai tradiciškai sudaro pagrindinę pirmosios – įžanginės dalies – pa-
sakojimo ašį. Centralizacija siejama su imperatorių politika, tačiau cen-
tralizacija neatsiejama ir nuo jų pastangų modernizuoti imperiją. XVIII a. 
pradžioje dar buvo ryškus vietinės aristokratijos tapatinimasis su Bohe-
mija, tačiau, prasidėjus Marijos Terezos valdymui, kilo Habsburgų impe-
rijos centralizacijos ir biurokratizacijos procesai, kurie naikino senąsias 
Bohemijos institucijas, o administracijos pareigūnai buvo renkami ne iš 
vietos bajorų, bet skiriami valstybės tarnautojai. 1749 m. panaikinus Bohe-
mijos teismo kanceliariją jos vietoje įsteigta bendra Austrijai ir Bohemijai 
direktorija. Ir tai buvo tik kuriamos unifikuotos administracijos pradžia. 
1752 m. Marija Tereza paskelbė apie vieną Austrijos ir Bohemijos bajoriją, 
naikindama partikuliarines privilegijas ir Bohemijos pilietybės liekanas158. 
Kaip centralizacijos pasekmė Bohemija, Moravija ir Silezijos likučiai tapo 
Austrijos monarchijos provincijos, tarpusavyje nepriklausomos, tiesiogiai 
pavaldžios centrinėms valstybės institucijoms Vienoje. Vietinės instituci-
jos buvo panaikintos arba prarado savo reikšmę ir buvo perorganizuotos 
į nurodymų iš centro vykdytojas, neturinčias galimybių paveikti spren-
dimų. Nepaisant tokių permainų nacionaliniame pasakojime aiškinama, 
kad iki XVIII a. pabaigos Bohemijos karalystė neprarado valstybės statuso. 
Kadangi Habsburgų monarchija neturėjo oficialaus pavadinimo, nors vals-
tybiniuose dokumentuose buvo vadinama Austrijos imperija, iš tikrųjų ją 
ir toliau sudarė istorinės valstybės (taip pat ir Bohemijos karalystė), kurias 
visas sujungė jų bendro valdovo asmuo.159

Mėginant apibendrinti išdėstytus pavyzdžius ir mintis, tenka konsta-
tuoti, kad dalies Vidurio Rytų Europos tautų nacionaliniame pasakojime 
iš paskutiniųjų mėginama apsaugoti istorinį valstybingumą su visomis 
iš to išplaukiančiomis teisėmis į istorinės valstybės palikimą. Todėl cen-
tralizacijos procesai, vedę link valstybingumo silpnėjimo ar jo praradimo, 

158 K r ueger,  R. Czech, German, and Noble: Status and National Identity in Habsburg 
Bohemia, Oxford, 2009, p. 68–70.

159 Grečková, M. O., min. veik., p. 267–268.
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prilyginami didžiausiems pavojams tautiniam identitetui. Čekų istoriogra-
fijoje centralizacija dažniausiai susaistoma su modernizacija, o Lietuvoje 
stipriausia išlieka centralizacijos procesų prilyginimo politiniam sąmoks-
lui vizija (taip pat kaip ir Baltarusijoje).

Tautos ir kalbos

Vienos tautos sampratos XVIII a. neegzistavo. Prancūzijos švietėjų suda-
rytoje Enciklopedijoje rašoma, kad tauta susideda iš didelės grupės žmonių, 
gyvenančių apibrėžtoje teritorijoje ir pavaldžių tai pačiai valdžiai160. XVIII a. 
Europoje dar buvo politinės tautos, kurių pagrindą sudarė istorinių valsty-
bių aristokratija ir bajorija, nepaisant kalbinių skirtumų. Kalbinis faktorius 
kaip vienas svarbiausių ar sudedamųjų tautos narius vienijančių komponen-
tų tapo reikšmingas tik J. G. Herderio koncepcijoje, bet jau XVIII a. pačio-
je pabaigoje161. Todėl ir pati koncepcija, ir gimtoji kalba turėjo reikšmės 
jau vėlesniems moderniųjų tautų formavimosi procesams. Vis dėlto labai 
dažnai nacionalinėse istorijose (taip pat ir teoriniuose darbuose) aptinka-
ma visuomenės gradacija į tautas kalbiniu pagrindu, remiantis gyventojų 
socialine padėtimi istorinėje valstybėje. Toks požiūris sulaukia pagrįstos 
kritikos162, bet dalis Lenkijos mokslininkų, veikiamų nacionalinio pasako-
jimo klišių, XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorus ir toliau 
priskiria lenkams, o valstiečius – lietuviams ar baltarusiams. Tam paprieš-
taravo Lenkijos baltarusiai istorikai O. Łatyszonekas ir E. Mironowiczius, 
kurie aiškino: toks mąstymas yra neistoriškas. Suvokiant tautą kaip idėjinę 
visumą, prieš XX a. baltarusių tauta neegzistavo. Jeigu baltarusiu nebuvo 
dvarininkas, karininkas, mokslininkas ar poetas, tai juo labiau nebuvo vals-
tietis163. A. D. Smithas teigia, kad žemesnės socialinės grupės pačios savai-

160 S eba s t ia n i ,  S. Nations, nationalism and national characters, The Routledge Companion 
to Eighteenth Century Philosophy, ed. G a r r e t, A. London-New York, 2014, p. 595–
596.

161 L i f sh it z ,  A., min. veik., p. 678.
162 St r y jek ,  T., min. ceik., p. 170–171.
163 Łat ysz onek ,  O., M i ronow icz ,  E., min. veik., ps. 10.
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me retai sudaro etnines bendruomenes, nes joms trūksta elito, kuris turi 
būtinus komunikacijos ir derybų įgūdžius, todėl jos nepajėgios išsaugoti 
savo identiteto didesnės organizacijos rėmuose164. Taip pat problemiška yra 
sutapatinti su viena iš etninių grupių ir bajoriją. L. R. Johnsonas pabrėžė, 
kad visos Vidurio Rytų Europos politinės tautos buvo multietninės. Bohe-
mijoje ją sudarė čekų ir vokiečių bajorai, lenkų tautoje lenkai ir lietuviai, o 
vengrų tautoje – ištisas kaleidoskopas etninių grupių atstovų165. Vis dėlto 
nacionaliniame pasakojime šių nuostatų dažniausiai vengiama, nes tauta 
pristatoma kaip egzistavusi dar nuo viduramžių.

Lietuvos istoriografijoje šiandien galima rasti tris lietuvių etnoso rai-
dos XVIII a. antrojoje pusėje sampratas166 kelyje link moderniosios tautos. 
Pagal pirmąją, arba tradicinę, jau nacionalinio XX a. pradžioje atgimimo 
laikotarpiu susiformavusią sampratą bajorija prilyginama nudžiūvusiai 
tautos kamieno šakai. Remiantis šiuo požiūriu tautos branduolys siejamas 
su miestelėnų ir valstiečių socialiniais sluoksniais, išsaugojusiais lietuvių 
kalbą, o bajorija priskiriama kalbiškai ir kultūriškai svetimai lenkų tautai. 
Vadovaujantis šia logika neretai kalbiniai motyvai supainiojami su socia-
liniais ar politiniais reiškiniais. Dėl šių priežasčių negatyviai vertinamos 
XVIII a. antrosios pusės reformos, o ypač Lenkijos ir Lietuvos glaudesnis 
politinis suartėjimas, kurio katastrofiniai padariniai tradiciškai siejami jau 
su 1569 m. Liublino unija ar net 1385 m. Krėvos unija. Antrajam požiūriui 
atstovaujantys istorikai nuo XX a. paskutiniojo dešimtmečio mėgina lie-
tuvybę susieti ne tik su žemaisiais sluoksniais, bet ir Lietuvos bajorija, nes 
pripažįsta, kad nemaža dalis bajorijos atstovų buvo dvikalbiai. Nepaisant to, 
neneigia kitos bajorijos dalies kultūrinio ir kalbinio suartėjimo su Lenkija. 
Šiuo atveju bajorai (kaip ir miestiečiai) nesupriešinami su miestelėnais ir 
valstiečiais, žvelgiant į ateitį tarp jų mėginama ieškoti bendrumo požymių. 
Pozityviai vertinamos socialinės reformos, tačiau negatyviai – Lenkijos ir 
Lietuvos politinis suartėjimas, kurio padarinių stengiamasi nepervertinti. 
Kadangi Lietuvos suvereniteto požymiai bendroje su Lenkija Abiejų Tautų 
Respublikoje sudaro pasakojimo centrinę dalį, jų gynyba persikelia į isto-

164 Sm it h ,  A. D., min. veik., p. 182.
165 Joh nson,  L. R., min. veik., p. 29.
166 Neretai jos tarpusavyje persipynusios, nes priklauso nuo individualių istorikų pozicijų.
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rijos darbų lauką. Trečiajam požiūriui atstovaujantys istorikai aiškina, kad 
lietuviai pirmiausia buvo Lietuvos bajorai, nes lietuvių etninės konsolidaci-
jos kalbiniu principu procesai prasidėjo jau vėliau. A. Bumblausko teigimu, 
XIX a. nacionalinio atgimimo kriterijais apibrėžiamos etninės lietuvybės 
XVIII a. pabaigoje dar buvo tik želmenėliai167. Šiuo atveju ypač teigiamai 
vertinamos reformos, o politinis suartėjimas su Lenkija aiškinamas kaip 
natūralus procesas, tačiau dėl Lietuvos didikų ir bajorų pastangų – ne pra-
gaištingas Lietuvos idėjai. Pastaruoju atveju Lietuvos ateitis saistoma su 
besimezgančiais modernizacijos procesais, kurie nekėlė pavojaus lietuvių 
etnosui, nes vėrėsi keliai visuomenės laisvėjimui ir reiškėsi pirmieji požy-
miai pilietinių santykių plėtrai.

Per paskutinius du dešimtmečius Lietuvos nacionaliniame pasakojime 
įsitvirtino antroji samprata, pagal kurią ieškoma lietuvių etnoso raiškos 
požymių, nevengiama net ir tautos sąvokos lietuvių etnosui apibrėžti. Tei-
giama, kad katalikų tikėjimas buvo, neskaitant nedidelių išimčių, lietuvius 
jungianti jėga LDK teritorijoje, o lenkų kalba dar nebuvo suvokiama kaip 
įvairių socialinių sluoksnių (t. y. visų pirma – bajorų ir miestiečių) atskirties 
reiškinys168. Apibendrinant Apšvietos epochos reikšmę Europos ir Lietu-
vos istorijoje greta ūkinių, politinių ir kultūrinių permainų minimas ir 

„modernių tautų kilimas, atsigręžimas į etninius tautos pamatus, jos kalbą 
ir žodinę kūrybą169, lietuvių tautinio ir kultūrinio sąmoningumo augimas 
bei švietėjų suformuluota valstiečio – valstybės piliečio – idėja170. Kelia-
ma kita tautos samprata, jungianti visus krašto gyventojų luomus. Šiems 
teiginiams pagrįsti pasitelkiamos fiziokratų idėjos, Gegužės 3 d. konstitu-
cijos tekstų ištraukos, o ypač – 1794 m. sukilimo atsišaukimai į Lietuvos 
gyventojus lietuvių kalba. Iš pradžių atsišaukimų lietuvių kalba adresatas 
buvo įvardijamas pamatiniu besiformuojančios modernios tautos sluoksniui, 
kurį sudarė valstiečiai ir miestelėnai, išsaugoję gimtąją kalbą171. Vėliau šio 
dokumento svarbos stengtasi nepervertinti, tačiau, nevengiant atsargumo, 

167 Bu mblau sk a s ,  A. Lietuvos tūkstantmetis..., p. 139.
168 K iaupa ,  Z., Lietuvos istorija..., p. 285.
169 Juč a s ,  M., min. veik., p. 320.
170 Ten pat, p. 308.
171 K iaupa ,  Z., Kiaupienė, J., Kuncevičius, A., min. veik., p. 411.
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skaitytojui peršama viltis ir apie buvusią galimybę lietuviakalbės tradici-
jos sustiprėjimui: Tai buvo daroma ypatingomis, didelio pavojaus valstybės 
likimui sąlygomis ir todėl galimas tam tikras kraštutinumas. Bet tokia visų 
luomų jungtis vienoje tautoje buvo ruošiama visą XVIII a. Kartu akivaiz-
du, kad tokios jungties sampratos ruošimas /.../ nebuvo baigtas, ir sukilimui 
pralaimėjus jos įtvirtinimas užtruko.172 

Požiūris, kad už politinės tautos slenksčio buvę pavaldiniai XVIII a. 
pabaigos Abiejų Tautų Respublikoje darėsi vis labiau pastebimi valstybi-
niame gyvenime, nekelia ginčų173. Z. Kiaupos teigimu, Ketverių metų sei-
mo reformos miestams dėjo pilietinės visuomenės pamatus, nes luominė 
savivalda tapo teritorine, o 1794 m. sukilėliai atsišaukimais tarsi pakvietė 
visų socialinių grupių gyventojus į politinę tautą. Tai leido sudėti viltis dėl 
daugialuomių tautų formavimosi174. Lietuvoje neatsitiktinai XX a. antro-
joje pusėje išskirtinis dėmesys krypo į miestiečių politinį, socialinį judė-
jimą Ketverių metų seimo laikotarpiu, nes didžioji miestelių dalis (kurių 
gyventojai išsaugojo gimtąją kalbą), išsikovojusių savivaldos teises, kurios 
buvo patvirtintos karaliaus privilegijomis, yra šiandieninės Lietuvos, o ne 
Baltarusijos, teritorijoje. Valdovo privilegijos buvo pastebėtos dar XIX a. ir 
kaip akivaizdžiausias miestų reformų rezultatas pasiekė šias dienas. Laiko 
reformų baigimui pristigo, bet politinių aplinkybių sustabdyta įvykių eiga 
rodo, kad savivaldžių miestų tinklas pagal sumanymą turėjo būti plečia-
mas po visą LDK teritoriją175. Reformos buvo nutrauktos pačiame įkarštyje 
dėl Jekaterinos II politikos ir tiesioginės Rusijos imperijos paramos refor-
mų priešininkams bei svetimos kariuomenės invazijos. 

Baltarusijos istorijos apibendrinamuose darbuose viltingų sąsajų su 
XVIII a. antrosios pusės socialinio pobūdžio reformomis mažiau nei Lie-
tuvoje. Dažniausiai apsiribojama politiniais įvykiais, trumpa naujų Abiejų 
Tautų Respublikos įstatymų apžvalga, maža viltimi dėl Jokūbo Jasinskio 

172 K iaupa ,  Z. Lietuvos istorija... p. 287.
173 K a m i ńsk i ,  A. S. Imponderabilia społeczeństwa obywatelskiego Rzeczypospolitej wielu 

narodów, Rzeczypospolita wielu narodów i jej tradycje, red. L i n k-L encz owsk i ,  A. K., 
Ma rk iew icz ,  M., Kraków, 1999, p. 35.

174 K iaupa ,  Z. Sužlugdytos pertvarkos metas..., p. 12–14.
175 Glem ž a ,  L. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų sąjūdis 1789–1792 metais, Kaunas, 

2010, p. 8–10.
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noro panaikinti baudžiavą ir liaudies dainomis, įrodančiomis baltarusių 
valstiečių įsijungimą į 1794 m. sukilimą176. Baltarusių pasakojime domi-
nuoja minorinės gaidos dėl lenkų kalbos ir Katalikų bažnyčios sustiprėji-
mo. Atkreipiamas dėmesys, kad XVII a. antrojoje pusėje–XVIII a. kultū-
roje prasidėjo kosmopolitinės tendencijos, kurias skleidė katalikų ordinai. 
Didikai ir vidutiniai bajorai masiškai nutautėjo, priimdami kartu su kata-
likų tikėjimu ir lenkų kalbą. Polonizacija prisidėjo prie baltarusių kultūros 
nuopuolio, rusėnų kalba tapo buitine, literatūroje ji išliko tik satyriniuose 
kūriniuose. Apšvietos epochoje lenkų kalba plito dar intensyviau. Pagrin-
dine literatūrine kalba pasidarė lenkų, o baltarusių kalbos panašumas į 
lenkų kalbą prisidėjo prie rusėnų kalbos nuvertinimo ir sustabdė jos vys-
tymąsi177. Nuogąstaujama, kad Edukacinės komisijos švietimo programoje 
neliko vietos rusėnų kalbai, skirtingai nei lietuvių kalbai, kuria buvo išleis-
tas elementorius. Guodžiamasi, kad senosios baltarusių kalbos toliau buvo 
mokoma iš privačių pavienių didikų iniciatyvos ir bazilijonų veiklos178. 
Ankstyvosios Apšvietos idėja Abiejų Tautų Respublikoje buvo pakelti švie-
timo lygį bajorijos ir dvasininkijos sluoksniuose, tačiau valstiečių švietimu 
tuo metu nė nesirūpinta179. Nevengiama ir apibendrinimų, su baltarusių 
praradimais susiejant ištisą laikotarpį. O. Łatyszonekas ir M. Mironowic-
zius aiškina, kad kiekvienoje Europos valstybėje Apšvietos programa buvo 
vieninga valstybė ir viena tauta, kalbanti ta pačia kalba. Tai kėlė pavo-
jų kitoms tautoms, o baltarusių atvejis buvo išskirtinis tuo, kad prasidėjo 
kryptinga rusų ir lenkų asimiliacijos politika Baltarusijos žemėse180. 

Nors padalijimų laikais LDK teritorija smarkiai sumažėjo, nepalyginti 
didesnį smūgį sudavusi dabartinės Baltarusijos teritorijai nei šiandieninės 
Lietuvos, baltarusių pasakojimo centre išlieka LDK istorija, o išskirtiniais 
atvejais ir užsimenama apie sustiprėjusią dėl šių priežasčių lietuvių etnoso 
reikšmę valstybėje paskutiniais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės egzis-

176 Sa ha now icz ,  H., min. veik., p. 331.
177 Гiсторыя Беларусi, ч. 2: са старажытных часоŷ..., p. 589–590.
178 Ł at ysz onek ,  O., M i ronow icz ,  E., min. veik., p. 26–27.
179 Ten pat, p. 15–16.
180 Ten pat, p. 23.
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tavimo metais181. Tad, nepaisant nedidelių išimčių, Baltarusijos istorikai, 
neneigdami pretenzijų į LDK paveldą, iš esmės ir toliau koncentruojasi į 
baltarusių kalbą išsaugojusius žemesniuosius sluoksnius, kurių sąsajų su pa-
mažu besiformuojančiu baltarusių etnosu neneigia ir Lietuvos istorikai182.

Vis dėlto Ukrainoje ir Slovakijoje nesulyginamai didesnis dėmesys že-
mutiniams sluoksniams, su kuriais siejama etnoso raida. Dalis Ukrainos 
istorikų vis dar neretai moderniosios ukrainiečių tautos sampratas nukelia 
net į XVII a. Greta to, Ukrainos istoriografijoje nematoma nė menkiausių 
vilties požymių dėl besikeičiančių piliečio sampratų. Net ir suvokdamas 
politinės ir moderniosios tautų skirtumus Jaroslavas Hrycakas rašė apie 
Apšvietos epochos keltus pavojus ukrainiečiams: Senosios tautos samprata, 
kuri dominavo Europos kontinente iki XVIII a. pabaigos, tautą siejo su val-
dančiaisiais sluoksniais. Paprastiems žmonėms šioje formulėje paprasčiau-
siai nebuvo vietos. Jeigu ši tautos samprata būtų išsilaikiusi kolektyvinėje 
sąmonėje dar keliasdešimt metų, ukrainiečių tautai būtų grėsęs visiškas iš-
nykimas nuo žemės paviršiaus.183 

Anot tradicinio Čekijos nacionalinio pasakojimo, tautinis atgimimas 
kilo iš tautos budintųjų miestiečių, kurie prieš 1848 m. revoliuciją atgai-
vino čekų kalbą ir sugrąžinočekams jų istoriją184. Čekijoje iki šiol, kaip ir 
kitose Vidurio Rytų Europos valstybėse, dažniausiai su distancija žiūrima 
ne tik į aristokratiją, bet ir į bajoriją dėl kalbinių skirtumų. P. Bĕlina dėl 
kalbos nuopuolio atvirai kaltino diduomenę ir aiškino, kad, skirtingai nei 
Vengrijos karalystės didikai, Bohemijos ir Moravijos aristokratija pakluso 
Marijos Terezos valdžiai, tik graudžiai verkė, ir todėl prisidėjo prie čekų 
kalbos nuopuolio. Absoliuti bajorijos dauguma nesirūpino čekų kalba, o 
pavieniai švietėjai neturėjo tokios įtakos valstybėje. Jo teigimu, germaniza-
cijos procesai sustiprėjo valdant Juozapui II, kai čekų kalba buvo išstumta 
iš aukštesniųjų mokyklų programos, tačiau neparardo pagalbinės kalbos 
reikšmės185. Vis dėlto Otto Urbanas atkreipė dėmesį, kad lotynų kalbą pa-

181 Ten pat, p. 21.
182 K iaupa ,  Z. Lietuvos istorija..., p. 292.
183 H r yc a k ,  J., min. veik., p. 39.
184 Fe i nberg ,  M. Book review, Slavic review, vol. 69, no. 1, 2010, p. 221.
185 B ĕ l i na ,  P., min. veik., p. 53–55.
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keitė vokiečių, o čekų kalba nuo 1752 m. buvo dėstoma Vienos karo aka-
demijoje, nuo 1777 m. – Vienos universitete, o nuo 1792 m. – ir Prahos 
universitete. Vokiečių kalba faktiškai buvo luominė kalba, o čekų kalba 
išlaikė pagalbinės kalbos komunikacijoje vaidmenį, tačiau faktiškai ji ne-
turėjo jokios reikšmės Apšvietos idėjų sklaidai186. Apibendrindamas čekų 
kalbos nuopuolio XVII–XVIII a. padarinius R. Vondra tikino, kad nacio-
nalinę kalbą reikėjo sunorminti ir padaryti lygiavertę kitoms kalboms (vo-
kiečių, prancūzų arba lotynų)187.

Sudėtingus kalbų kaitos Bohemijos aristokratijoje procesus, juos suly-
gindama su dominuojančiomis čekų istoriografijos nuostatomis, aptaria 
Rita Krueger. Jos teigimu, po 1620 m. Bohemijoje vokiečių kalba virto ly-
gia čekų kalbai, bet netrukus prasidėjo germanizacijos procesai ir XVIII a. 
pradžioje aristokratija jau kalbėjo vokiečių kalba. Sekdama aristokratija 
vokiečių kalbą perėmė kariuomenė ir administracijos pareigūnai. Germa-
nizacija buvo savanoriška, neprimesta iš svetur, bet prigijo aristokratijoje, 
taip lyg išaukštindama jos socialinį statusą. Vokiečių kalbos sklaidai įta-
kos turėjo Austrijos barokas ir vokiečių kalbos statusas Vienos dvare, bet 
XVIII a. jame dominavo ne vokiečių, o prancūzų kalba. Čekų kalbos vietą 
aristokratijoje greitai užėmė prancūzų ir italų kalbos. Diduomenė pokal-
biui rinkosi kalbas pagal aplinkybes, su šeima – bendraudama prancū-
ziškai arba vokiškai: su pažįstamais – vokiškai, prancūziškai ar itališkai, 
o su tarnais – vokiškai arba čekiškai. Toks kalbinis lankstumas buvo sa-
votiškas išsilavinimo ir užimamų aukštuomenės pozicijų demonstravimas. 
Tačiau šitokį aristokratijos būdaą kritiškai vertino čekų nacionalistai dėl 
jos polinkio į vokiečių kultūrą ir nesirūpinimo savo čekiška kilme. Kalbos 
praradimas buvo laikomas to įrodymu, ir vis dėlto, nepaisant kitos kal-
bos pasirinkimo, vietos aristokratija liko Bohemijos aristokratija. Tačiau 
kita kalba ir Habsburgų pastangos pažaboti provincialios Bohemijos senti-
mentus tėra tik dalis pasakojimo apie jos aristokratų pastangas susisieti su 
vokiškos kultūros aplinka, nes šiems procesams milžiniškos įtakos turėjo 
ir vedybos tarp Bohemijos ir Šventosios Romos imperijos katalikų diduo-
menės atstovų, kurios tuos saitus dar labiau sutvirtino. Bohemijos aris-

186 Urba n,  O., min. veik., p. 159–160.
187 Vond r a ,  R., min. veik., p. 250.
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tokratija mėgino integruotis į Vakarų pasaulį ne tik kalba ir domėjimusi 
literatūra, bet ir sekdami Prancūzijos, Italijos ir Vokietijos žemių madas 
bei gyvenimo būdą. Kalba visoje Habsburgų imperijoje buvo ir mėginimas 
sutapatinti save su Europos intelektiniu pasauliu. Bohemijos netapatini-
mas su slavų pasauliu (visai nesvarbu, ar su Vakarų) nacionalinės istorijos 
kūrėjams pirmiausia asocijavosi su aristokratijos tapatinimusi su Vokieti-
jos kultūra, kuri traktuota kaip svetima. Kaip ir XVIII a. Bohemijos aris-
tokratija, taip pat ne tik bajorija, bet ir miestiečiai, vėliau aktyviai įsijungę 
į čekų nacionalinio judėjimo gretas, rašė vokiškai188.

Valyvos ir nevalyvos pastangos sieti nacionalinės istorijos tęstinumą su 
valstiečių ir miestelėnų snaudžiančia tauta turi savų priežasčių, kylančių 
iš istorinės tradicijos. Alvydas Nikžentaitis teigia, kad Lietuvos ir Lenkijos 
valstybės traktavimas iš modernios valstybės pozicijų lėmė, kad tokios mo-
dernios tautos savybės kaip etninė prigimtis ir kalba buvo primestos XVI–
XVIII a. valstybės gyventojams. Vartojant modernaus nacionalizmo sufor-
muluotas sąvokas, vertinant iš šių dienų pozicijų, atrodo, labiau pasisekė 
lenkams. Visų pirma, Abiejų Tautų Respublikoje dominuojanti kalba buvo 
lenkų. Jau vien šis faktorius jaunam XIX a. pabaigos lenkų nacionalistui 
galėjo būti lemiamas pradedant svarstyti apie lenkišką senosios Respublikos 
prigimtį. Taip pat aiškino, kad tos pačios priežastys, nulemtos moderniojo 
tautiškumo sampratos, sukėlė dar daugiau problemų XIX a. pabaigos–XX a. 
lietuviui. Kalbos faktorius, leidęs taip lengvai paskelbti lietuvius – politinės 
tautos atstovus – savais lenkams, lygiai taip pat kliudė pripažinti savais isto-
rijoje net ir LDK piliečius. Procesai užsitęsė per visą XX a., todėl, žvelgiant 
į XVI–XVIII a. raidą, pasiūlyta vietoje polonizacijos įvesti mažiau emocijų 
keliančią švelnesnę sąvoką – akultūracija189. Galbūt germanizacijos sąvokos 
atsisakymas pamažu švelnintų ir daugumos čekų istorikų pozicijas.

Kaip Lietuvoje, taip ir kitose šalyse itin jautriai žiūrima į faktą, kad 
vietos diduomenė XVIII a. perėmė iš istorinės valstybės ar imperijos sos-
tinės skleidžiamą kultūrą ir atitolo nuo savo šaknų. Kaip Lietuvoje, taip 

188 K r ueger,  R., min. veik., p. 32–35.
189 Ni k ž ent a it i s ,  A. Užmirštas antrasis: Abiejų Tautų Respublikos lietuvis, Lietuvos Di-

džiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis, sud. Šm ige l sk y tė-St u k ienė ,  R . , Vil-
nius, 2012, p. 664–665.
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ir Čekijoje, vis dar kyla diskusijų dėl vietinių didikų ir bajorų pavardžių 
rašybos (Baltarusijos ir Ukrainos atveju problemas išsprendžia kitas rai-
dynas ir kalbų giminystė). Čekų istorikas I. Cermanas teigia, kad Čekijos 
istoriografijoje tradicija suslavinti vietinės bajorijos vokiškas pavardes su-
siformavo sovietmečiu. Padėtis, kai kiekvienas istorikas savo nuožiūra ėmė 
keisti pavardžių rašybą, jo manymu, tapo netoleruotina, nes nebeįmanoma 
suprasti, apie kurį asmenį rašoma (pvz., Dietrichshtein, Dietrikštein, Ditri-
chštein). Istorikas aiškino, kad rašydamas knygą pasirinko pačių amžinin-
kų naudotus asmenvardžius, kritikavo fonetišką pavardžių keitimą į čekų 
kalbai artimesnį variantą, tačiau dėl krikščioniškų vardų rašybos čekiška 
forma neįžvelgė problemų190. Tokios pačios dilemos dėl gramatinių taisy-
klių ir iš prieškario sugrįžusių tradicijų randamos ir Lietuvoje, tačiau aka-
deminėse knygose jau nusistovi tradicija pirmą kartą skliausteliuose įrašyti 
istorinio asmens vardą ir pavardę originalo kalba. Dar XX a. pabaigoje 
iš knygų traukėsi istorinių asmenybių pavardžių drastiškas lietuvinimas 
(pvz., Chodkevičius vadintas Katkevičiumi, Kosakovskis – Kasakausku ir 
t. t.), pasirinkus artimesnę pavardės šakniai lietuviškos rašybos formą. O 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų ir bajorų pavardes rašyti origi-
nalo kalba net ir anglų kalba leidžiamose knygose dar nesiryžtama191 arba 
tai jau daroma, bet su tam tikromis išlygomis192. Žinoma, knygų leidybos 
standartus ne visuomet pasirenka patys istorikai. Vis dėlto tokios į už-
sienio kalbą išverstos knygos išlieka reikšmingos tik Lietuvos viduje. Be 
to, tai dar kartą pabrėžia nacionalinės kalbos reikšmę ne tik nacionalinės 
praeities vizijoje, bet ir šių dienų istorinio pasakojimo konstrukcijoje.

190 C er ma n,  I. Šlechtická kultūra v 18. století: filozofové, mystici, politici, Praha, 2011, p. 17–18.
191 Plg.: K iaupa ,  Z. The History of Lithuania, Vilnius, 2005. Vardų ir pavardžių rašybos 

lietuviška forma sulaukė kritikos ir recenzijoje, žr.: K r apau sk a s ,  V. Book review, 
Lituanus, vol 56, no. 1, 2010, http://www.lituanus.org/2010/10_1_07%20BR%20Kiaupa.html

192 Plg. lietuvių ir anglų kalbomis pasirodžiusį mokslinių straipsnių rinkinį: Lietuva–
Lenkija–Švedija: Europos dinastinės jungtys ir istoriniai-kultūriniai ryšiai/ Lithuania–
Poland–Sweeden: European Dynastic Unions and Historical-Cultural Ties, sudarė/ 
compiled Sav i š č e va s ,  E., Uz ork a ,  M., Vilnius, 2014. Šalia istorinių asmenybių 
originaliai užrašytų vardų ir pavardžių angliškame tekste pirmą kartą skliausteliuose 
nurodytas ir lietuviškos formos variantas, o valdovų pavardės, siekiant išvengti 
lenkiškos, – lotyniška forma.
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Ieškant nacionalinių Apšvietos simbolių

Dar nuo prieškario Lietuvoje buvo ypač stiprus viduramžių Lietuvos vaiz-
dinys, kurio taip smarkiai nepaveikė ir sovietmetis, nes lietuvių kova su 
Vokiečių ordinu atitiko ideologinę Sovietų Sąjungos tautų istorinę prizmę. 
Visiškai kitaip žiūrėta į Abiejų Tautų Respublikos XVI a. antrosios pusės–
XVIII a. pabaigą apimantį laikotarpį. Bendra Lenkijos ir Lietuvos valstybė 
buvo vertinama iš Rusijos istorijos perspektyvos, o 1773 m. 1793 m., 1795 m. 
padalijimai, kuriuos Rusijos imperija įvykdė kartu su Austrijos imperija 
ir Prūsijos karalyste, dar iki šiol faktiškai laikomi valstybine paslaptimi193. 
Tokios sovietų valdžios nuostatos iš dalies sutapo su kai kurių to meto Lie-
tuvos istorikų požiūriu į Lietuvos istorijos raidą, akcentavusių itin didelį 
Lenkijos įtakos išaugimą, polonizacijos sustiprėjimą ir bajorijos nutautėji-
mą, todėl XVIII a. antrosios pusės įvykiai jiems atrodė labiau priskirtini 
Lenkijos nei Lietuvos istorijai. 

Šios aplinkybės turėjo įtakos ir dalies sovietmečio lietuvių paveldosau-
gininkų požiūriui į XVIII a. architektūrinius simbolius. Vėlyvojo baroko ir 
ankstyvojo klasicizmo paminklai Lietuvoje ilgai nebuvo vertinami, o dalies 
XVIII a. antrojoje pusėje perstatytų pastatų (taip kaip ir XIX a. pastatų) 
autentiški ženklai neretai ir naikinti, į jų vietą perkeliant romantizuotas 
gotikos ar renesanso stilių interpretacijas, įgyvendintas remiantis senesnių 
architektūros detalių liekanomis ir kitų istorinių pastatų analogais. Šiuo 
požiūriu itin smarkiai nukentėjo Kauno senamiestis194. Tokie XX a. persta-
tymai nepalietė Vilniaus Šv. Stanislovo katedros ir Vilniaus miesto rotušės, 
nors šie pastatai taip pat buvo rekonstruoti XVIII a. antrojoje pusėje dėl 
senųjų barokinių pastatų griūties. Tam įtakos turėjo ne tik išskirtinė šių 
LDK sostinės pastatų simbolika Lietuvos istorijoje ir XX a. Vilniaus vaiz-
dinio reikšmė lietuviams praradus savo istorinę sostinę195, bet ir sėkmingas 

193 Plg. Lenkijos–Lietuvos valstybės padalijimų dokumentai. 1 dalis: Sankt Peterburgo kon-
vencijos, sud. Šm ige l sk y tė-St u k ienė ,  R., Vilnius, 2008, p. 10.

194 But ke v ič ienė ,  J. Lietuvos architektūros paveldotvarka: netektys ir atradimai, Kaunas, 
2014, p. 176–181.

195 Plg.: Buchowsk i ,  K. Litvomanai ir polonizuotojai: mitai, abipusės nuostatos ir stereotipai 
lenkų ir lietuvių santykiuose pirmoje XIX a. pusėje, Vilnius, 2012, p. 262, 270.
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Lenkijos paveldosaugos institucijų pradėtas darbas (nuo 1922 m.), toliau 
tęstas Vilniui vėl tapus Lietuvos sostine (nuo 1939 m.)196. XVIII a. antro-
joje pusėje Vilniaus katedrą ir rotušę rekonstravęs architektas Laurynas 
Gucevičius tapo bene ryškiausia Apšvietos epochos asmenybe, sulaukusia 
išskirtinės vietos XX a. Lietuvos švietimo programose, dviejų paminklų, 
jo vardu Vilniuje pavadintos gatvė ir aikštė. Bene žinomiausioje Justino 
Marcinkevičiaus dramoje Katedra, kur vienoje iš nedaugelio visoje lietu-
vių dramaturgijoje veiksmas nusikelia į XVIII a. antrąją pusę, jis įkūnijo 
pagrindinį veikėją. Siekdami pabrėžti jo etniškai lietuvišką – valstietišką 
(arba baudžiauninko sūnaus) kilmę197 biografai jam priskyrė nieko bendra 
su architekto asmeniniais pasirinkimais neturinčią Stuokos-Gucevičiaus 
pavardę198, kurios forma atitiko sovietmečio propaguojamas istorines ideo-
logines klišes. Tik po nepriklausomybės atgavimo imta akcentuoti L. Gu-
cevičiaus 1790 m. nobilitaciją ir sėkmingą įsijungimą į LDK pilietinę visuo-
menę bei paramą valstybinėms reformoms199. Nepaisant to, L. Gucevičiui 
tapti Apšvietos simboliu Lietuvoje nepavyko, ir greičiausiai dėl to, kad jis, 
nepaisydamas savo kilmės, rašė lenkiškai. 

Lietuvoje nacionalinės istorijos herojų panteono viršūnėje prieš dvide-
šimtmetį iš XVIII a. veikėjų dar buvo galima surasti lietuvių kalba rašiusį 
Kristijoną Donelaitį, kuris buvo ne LDK pilietis, bet Prūsijos karalystės 
pavaldinys, tačiau ilgainiui jo vietą užėmė XX a. pradžios lietuvių kultū-
ros veikėjai Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir Tomas Baranauskas. O 
dėl bendro istorinio paveldo su kaimyninėmis valstybėmis susiję – t. y. ir 
Lenkijos, ir Lietuvos (ir tam tikra prasme Baltarusijos) – bendri naciona-
liniai herojai 1794 m. sukilimo vadovai Tadas Kosciuška ir Jokūbas Jasins-
kis visuomenėje vertinami gerokai nuosaikiau. Iš apklausos rezultatų tyrė-
jams netgi susidarė įspūdis, kad pastarieji ne visiems respondentams buvo 
pakankamai žinomi. Vilniaus universiteto istorikų kolektyvo nuoseklios 

196 But ke v ič ienė ,  J. Lietuvos architektūros paveldotvarka..., p. 47–48.
197 Ba la i š y tė ,  L. LDK istorija. Laurynas Gucevičius: kaip formavosi žymiausio architekto 

vardas, http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/ldk-istorija-laurynas-gucevicius-
kaip-formavosi-zymiausio-architekto-vardas-582-343191 

198 Bu lot a itė ,  N. Laurynas Gucevičius – Europos architektūros avangardistas, http://
naujienos.vu.lt/laisvalaikis/laurynas-gucevicius-europos-architekturos-avangardistas/ 

199 K iaupa ,  Z. Sužlugdytos pertvarkos metas..., p. 10–12. 
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politikos ir viešųjų ryšių programos (švietimas, televizija, spauda ir inter-
netiniai portalai) nuopelnu akivaizdžiai vis daugiau visuomenės teigiamų 
atgarsių sulaukia Gegužės 3 d. konstitucija. Nors jos reikšmė nacionalinių 
simbolių hierarchijoje išlieka ne tokia didele, bet jau pastebima, ypač tarp 
jaunų žmonių200. Vis dėlto kyla klausimas, kokią Gegužės 3 d. konstituciją 
mato lietuvių visuomenė? Kaip tą jai adresuotą žinią ji perskaito? Vilniaus 
universiteto istorikės Rasos Čepaitienės teigimu, Rytinėje Lietuvoje (kartu 
su sostine Vilniumi) yra žymiai daugiau Abiejų Tautų Respublikos pamin-
klų, su ja susijusių gatvių pavadinimų, memorialinių lentų, kurios ilgalai-
kėje perspektyvoje, taip pat kaip ir Gegužės 3 d. konstitucijos simbolis, pa-
sitarnaus Lietuvos visuomenės ugdymui, suteiks papildomų impulsų kurtis 
ir įsitvirtinti pilietinės visuomenės istoriniams vaizdiniams201. Politologas 
Vilius Mačkinis viliasi, kad Ketverių metų seimo darbo ir Gegužės 3 d. 
konstitucijos laikymas integralia Lietuvos istorijos ir lietuviškos Apšvietos 
dalimi atveria duris ne tik tolesniems šio daugiasluoksnio laikotarpio poli-
tinės minties istorijos tyrimams, bet ir politinių idėjų tradicijos ir įtakos šių 
dienų politinio mąstymo rekonstrukcijai.202

Nemažą dėmesį šiems reiškiniams skiria ir dalis Lietuvos politikų, pri-
tariančių pilietinės visuomenės istorinės raidos vizijai. Pastaraisiais metais, 
remiant Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Kultūros mi-
nisterijai ir Seimui bei atsižvelgiant į jubiliejines sukaktis skelbiami Lie-
tuvos istorijai reikšmingų įvykių ar istorinių asmenybių metai, kuriems 
teikiamas išskirtinis dėmesys. 2015-ieji paskelbti Mykolo Kleopo Oginskio 
metais, skaičiuojant 250-ąsias metines nuo jo gimimo datos. M. K. Ogins-
kio politinė ir kultūrinė veikla neatsiejama ir nuo Lietuvos, ir nuo Lenkijos, 
ir nuo Baltarusijos nacionalinės istorijos konstruojamo vaizdinio, o tai tei-
kia vilties, kad kaimyninių šalių istorikams ateityje pavyks rasti bendrus 
herojus, jų nesisavinant, bet dalinantis. Nors lieka klausimas, ar juos pri-

200 Šut i n ienė ,  I., min. veik., p. 110–111, 114–116; Š u t i n i e n ė, I. Tautos istorijos simboliai 
Lietuvos gyventojų tautinėje vaizduotėje: herojų įvaizdžiai ir jų kaita, Sociologija. Mintis 
ir veiksmas, nr. 1(24), Vilnius, 2009, p. 50.

201 Č epa it ienė ,  R. Gegužės 3 d. konstitucija lietuvių istorinėje atmintyje, Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių, Vilnius, 2014, p. 90–91.

202 Mačk i n i s ,  V. Politinio mąstymo tradicijų beieškant: Apšvietos politinės minties tyri-
mai Lietuvoje, Politologija, nr. 3 (75), Vilnius, 2014, p. 25.
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ims visuomenė kaip savastį, ar kaip istorijos primestą duotybę, atsakymas 
turbūt priklausys nuo to, kiek visuomenė taps europietiška ir pilietine. Bet 
kuriuo atveju, istorijos vaidmuo šiems procesams bus didelis.

Čekijoje jau prieškario istoriografijoje buvo mėginama su čekų istoriniu 
paveldu susieti visus Čekijos žemėse nutikusius svarbiausius kultūrinius 
įvykius203. Nepaisant to, jie netapo centrinėmis nacionalinio pasakojimo 
dalimis, šią vietą tradiciškai užleisdami politinei istorijai per čekų etnoso 
raidos prizmę. Dėl šios priežasties čekų nacionalinis pasakojimas taip pat 
nėra toks sklandus. Pavyzdžiui, istorikai kaip Apšvietos paveldą nurodo 
dabartinę Čekijos Mokslų akademiją, susikūrusią iš Matematikos, patri-
otinės istorijos ir gamtos mokslų draugijos, kuri 1784 m. oficialiai perva-
dinta Bohemijos mokslų bendruomene204. Tačiau visuomeninių organiza-
cijų atsiradimas susijęs su kalbiškai svetimos aristokratijos veikla. Kadangi 
XVIII a. antrosios pusės centralizacijos reformos silpnino aukštuomenės 
pozicijas, tai skatino jos gyvenimo būdo kaitą. Aristokratija atsiliepė į 
Apšvietos idėjų sklaidą ir ėmė siekti iniciatyvos bei intelektinio bendra-
vimo. Taip 1769 m. įsikūrė Bohemijos visuomenės mokslo ir Visuomenės 
patriotinės ekonomikos draugijos, kuriose didikai ir bajorai drauge su 
nekilmingais išsilavinusiais asmenimis pradėjo diskusijas dėl naujų žinių 
pritaikymo tobulinant žemdirbystę ir kuriant pramonę205. Šios draugijos 
turi tiesioginį ryšį ir su Mokslų akademijos atsiradimu, tačiau bendroje 
nacionalinės praeities vizijoje XVIII a. aristokratijos vaidmuo dažniausiai 
lieka įvertintas nepakankamai. 

A. Bumblauskas atkreipė dėmesį, kad Lietuva yra paradoksalaus mąs-
tymo šalis – ji sugeba vienu metu mąstyti remdamasi dviem vienas kitą 
neigiančiais įvaizdžiais, kurių ištakos ir skirtis yra tautinio atgimimo ir Lie-
tuvos Respublikos kūrimosi epochoje. Prieštaringas šios epochos santykis su 
LDK /...kurį/ simbolizuoja jau vien tai, kad Lietuva ir šiandien gyvena su 
ateinančiu iš LDK Vyčiu ir LDK heraldines tradicijas nutraukusia Trispal-

203 Plg.: H e l f e r t, V. Průkopnickỳ vỳznam české hudby v 18. stol, Co daly naše zemĕ 
Evropĕ a lidstvu, Praha, 1998, č. 1, p. 436–445 (3 leidimas, pirmą kartą knyga pasirodė 
1939 m.). 

204 Grečková ,  M. O., min. veik., p. 277.
205 Fe i nberg ,  M., min. veik., p. 221.
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ve.206 Vis dėlto ne vien Lietuvai, bet ir kitoms vadinamosioms mažosioms 
tautoms būdingi paradoksai arba prieštaravimai, atsiskleidžiantys jų nacio-
naliniame pasakojime, o iš dalies ir valstybių simbolikoje207. Kita vertus, ar 
dabartinių keitimas į istorinius ir heraldiškai nepriekaištingus simbolius 
nereikštų, kad tuo pačiu atsisakoma naujausios šimto metų praeities kaip 
klaidingos? Galbūt naujieji simboliai kaip tik ir atskleidžia tą sudėtingą, 
kupiną prieštaravimų XX a.–XXI a. pradžios mažųjų tautų istorinę tapaty-
bę? Be abejonės, ši tapatybė bus toliau rekonstruojama ir perkonstruojama, 
pasitelkus nacionalinį pasakojimą, bet ar dalis nepajudinamų nacionalinio 
atgimimo nuostatų bus aukojama vardan XVIII a. Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės idėjos? Ar šią auką priims visuomenė, parodys laikas. 

Išvados

M. Hrocho pavadintų mažųjų tautų nacionaliniame pasakojime Apšvieta 
yra vienas trumpiausių daugiau nei tūkstantmetį trunkančios kiekvienos 
iš nacionalinės istorijos tarpsnių. Ji reprezentuojama kaip pereinamasis 
laikotarpis iš vieno individo ir visuomenės būvio į kitą. Nors Apšvietos 
idėjų fenomenas neretai pristatomas kaip bendraeuropinis reiškinys, naci-
onaliniame pasakojime koncentruojamasi į šių idėjų apraiškas ir poveikį 
istorinės valstybės ir vietinės visuomenės, gyvenusios dabartinės naciona-
linės valstybės teritorijos ribose, raidai (arba kitaip – į jų inspiruotą naudą 
vėlesniems istoriniams procesams, vedusiems link nacionalinio atgimimo). 
Tik išimtiniais atvejais tuometinė visuomenė pristatoma kaip multikultū-
rinė ar etniškai nevienalytė, dažniausiai aprašant bendrą istorinės valsty-
bės gyventojų (socialinę, konfesinę ir etninę) sudėtį. 

Apšvietos epochos idėjų sklaidos pradžia dažniausiai susiejama ne taip 
su konkrečiomis permainomis, kaip su politinės istorijos chronologija. Če-
kijoje ir Slovakijoje – tai Marijos Terezos valdymo (1740), Lietuvoje ir Bal-
tarusijoje arba Augusto III (1733–1763), arba Stanislovo Augusto (1764–1795) 
valdymo pradžia. O Apšvietos epochos pabaiga neretai nukeliama netgi 

206 Bu mblau sk a s ,  A. Lietuvos tūkstantmetis..., p. 130.
207 Plg. istorinę Bohemijos ir dabartinę Čekijos Respublikos vėliavas.
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į XIX a. vidurį, įžvelgiant jos bruožų romantizmui priskiriamu laikotar-
piu ir netgi nacionalinio judėjimo pradžioje. Apšvietos chronologijos ribos 
laisvai interpretuojamos, nes nėra sutarimo, ką reikia laikyti atskaitos taš-
ku joms apibrėžti: ar pirmuosius idėjų daigus, ar jau jų nulemtus reikšmin-
gus valstybinius ir visuomeninius pokyčius. Istorikų pasirinkimą neretai 
apsprendžia ne tik interpretacijų laisvė, bet ir konkrečios istorinės sąlygos. 
Juo labiau procesai atsiliko nuo Vakarų Europos, juo dažniau pastebimas 
noras epochos pradžią paankstinti ir susieti su pirmaisiais Apšvietos po-
žymiais, bet ne reikšmingais pokyčiais. 

Politinė istorija dominuoja tuose nacionaliniuose pasakojimuose, ku-
riuose praeitis susaistyta su istorinės valstybės palikimu. Lietuvos, o iš 
dalies Baltarusijos, atveju politinė istorija sudaro centrinę pasakojimo dalį, 
nes XVIII a. antrosios pusės įvykiai nulėmė Abiejų Tautų Respublikos li-
kimą. Šiuo požiūriu, nors XVIII a. centralizacijos procesuose čekų istorikai 
dar ir toliau paskutinius savarankiškumo likučius prarandančią Bohemiją 
kartais pavadina valstybe, jų centrinis pasakojimas išsiskleidžia daug pla-
tesniame lauke – nuo politinių, administracinių permainų, dariusių įta-
ką visuomenės raidai, iki kultūrinio Apšvietos palikimo, nepamirštant 
ir čekų etnoso bei jo kalbos reikšmės. Slovakijos atveju, istoriniai įvykiai 
modeliuojami taip, kad pagrįstų išankstinę tezę dėl nacionalinio atgimimo 
pirmųjų požymių jau XVIII a. pabaigoje.

Istorinės valstybės administracijos pertvarkymai, centralizacijos ir įsta-
tymų unifikacijos procesai suvokiami nevienodai. Čekijoje centralizacija 
pristatoma kaip ilgas, istorinių aplinkybių padiktuotas procesas, kuris ma-
žino jau iš esmės kultūriškai ir etniškai svetimu tapusio Bohemijos elito 
savarankiškumą. Centralizacija siejama su kitomis valstybinėmis reformo-
mis, kurios turėjo teigiamų pokyčių, nes ugdė čekų etnoso branduolio, t. y. 
miestų gyventojų (o iš dalies ir valstiečių) pilietinį sąmoningumą. Lietuvos, 
o ir dalies Baltarusijos, istoriografijoje centralizacija suvokiama kaip galin-
gesnio partnerio jungtinėje bendroje valstybėje – Lenkijos karalystės – mė-
ginimas panaikinti paskutinius istorinės Lietuvos valstybingumo reliktus, 
nors didžioji dalis reformų ir vertinamos pozityviai. Skirtingai, nei apta-
riant pokyčius valstybinėje administracijoje, visai kitaip žiūrima į XVIII a. 
antrosios pusės visoje Abiejų Tautų Respublikoje įgyvendintą švietimo re-
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formą: Lietuvoje ji pripažįstama kaip teigimas reiškinys, o Baltarusijoje 
dažnai įžvelgiama ir grėsmė baltarusiškam identitetui per lenkų kalbos ir 
katalikų tikėjimo sklaidą. Slovakų istorikai XVIII a. antrosios pusės refor-
mose susitelkia ties visuomeninių pokyčių apraiškomis, kurios galėtų pa-
aiškinti vėlesnius slovakų etnoso konsolidacijos procesus, prasiskleidusius 
jau XIX a. Ukrainiečių istorinis pasakojimas visus XVIII a. antrosios pusės 
pokyčius Abiejų Tautų Respublikoje vertina arba kaip pavojingus ukrainie-
čių etnoso raidai, arba kaip visiškai nereikšmingus įvykius. 

XVIII a. antrosios pusės įvykiams apibūdinti modernizacijos termi-
ną plačiai vartoja tik čekų ir slovakų istorikai. Modernizacija siejama su 
XVIII a. antrosios pusės reformų rezultatais, kurie apėmė plačias vals-
tybinio ir socialinio gyvenimo sferas, naikino luomines liekanas, kūrė 
pilietinę visuomenę ir sudėjo pagrindus XIX a. procesams. Lietuvoje ir 
Baltarusijoje XVIII a. antrosios pusės reformos dažnai laikomos kaip ne-
pakankamos, per vėlai pradėtos, nespėtos įgyvendinti arba nutrauktos 
svetimos valstybės. Dėl šios priežasties modernizacija dažniausiai nuke-
liama į XIX a. ir susaistoma su cariniais pertvarkymais. Ukrainiečių is-
torikai pavyzdinėmis XVIII a. valstybėmis vaizduoja Rusijos ir Austrijos 
imperijas, kurios po Abiejų Tautų Respublikos padalijimų įnešė pokyčių 
į visuomenės, gyvenusios dabartinės Ukrainos teritorijoje, raidą ir turėjo 
reikšmės vėlesniems procesams.

Nacionalinės praeities vizijoms išskirtinę reikšmę iki šiol turi etninis 
ir kalbinis faktorius, o kiti požymiai, skyrę etninę bendruomenę nuo kai-
myninių, dažniausiai lieka antraeiliai, net jei XVIII a. jie buvo svarbesni 
negu prieš šimtmetį. Etnocentristinės nuostatos neretai pagrindinį istorikų 
dėmesį nustumia į žemesniųjų socialinių sluoksnių, kaip pamatinio etnoso 
branduolio, raidą. Be abejonės, tokiam požiūriui įtakos iki šiol turi ir XX a. 
geopolitinės traumos, ir sovietmečio, skatinusio liaudies kultūros puoselė-
jimą bei atmetusio konfesinės priklausomybės svarbą, palikimas. Tačiau 
negalima pamiršti ir XIX a. nacionalinio atgimimo socialinių vizijų, ku-
rios užprogramavo ne tik įvykius į ateitį, bet ir požiūrį į praeitį, reikšmės. 

Iš šių klišių per dvidešimtmetį turbūt geriausiai sekasi vaduotis čekų ir 
lietuvių istorikams. Vis dėlto, nepaisant permainų, Vidurio Rytų Europos 
nacionaliniai pasakojimai susiduria su keturiais faktoriais, kuriuos dar su-
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dėtinga įveikti. Tai yra istorinė teritorija, kultūrinė aplinka (dažniausiai 
siejama su konfesine priklausomybe), socialinė aplinka ir nacionalinė kal-
ba. Šios problemos kyla ir tautoms, susisaistančioms su istorine valstybės 
palikimu, ir kitoms tautoms, kuriančioms savo tapatumą. Kone aksioma 
tapo istorijos pateikimas panaudojant periferijos ir centro supriešinimo 
viziją, projektuojant vėlesnius įvykius į bendrą pasakojimą arba netgi pa-
ankstinat įvykius. Taip XIX a. antrosios pusės įvykiai projektuojami į Ap-
švietos epochą, kurios naujovės buvo svarbios moderniųjų tautų gimimui, 
o Lenkijos karalystė virsta klastinga ir nesutaikoma Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės prieše. Pastebėtina, kad tokio susipriešinimo XVIII a. an-
trojoje pusėje, koks vyko XIX a. pabaigoje – XX a., dar nebūta, o ypač 
etniniu pagrindu. Teigtina, kad istorikų siekis apsaugoti XX a. tapatybę, 
perkeliant ją du šimtmečius atgal, neretai nuveda į konfrontaciją su isto-
rine aplinka.
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The Enlightenment of the 18th Century 
in the National Histories of “Small Nations” 

in the Central Eastern Europe

Liudas Glemža

Summary

Following the terminology of Hroch, in the national narratives of the “small nations” 
which have the historical continuity over a thousand years, the Enlightenment is one of 
the shortest periods. During this particular period, the political history of Lithuania and, 
partly, Belarus, has a leading role in the national narrative as the events of the second 
half of the 18th century determined the fate of the Polish-Lithuanian Commonwealth. 
The administrative reforms, centralizations and law unification processes of the 
historical state are understood in different ways. In Czech Republic, centralization is 
presented as a long process determined by historical consequences, which decreased 
the independence of culturally and ethnically distinct elite of Bohemia. Centralization, 
seen as a natural consequence of reforms, is compared with other state reforms which 
had positive influence on the development of the civil consciousness of the nucleus 
of the Czech ethnos. Meanwhile in Lithuanian and some Belarusian historiographies, 
centralization processes are predominantly seen as forced by the Kingdom of Poland. 
When discussing the reforms of the second half of the 18th century, the Slovak historians 
focus on the social changes which could explain the later consolidation processes of the 
Slovak ethnos evident in the 19th century. The national narrative of Ukraine treats any 
changes in the Polish-Lithuanian Commonwealth of the second half of the 18th century 
as either threatening to the development of the Ukrainian ethnos or as insignificant. 
The term of modernization to describe the processes of the second half of the 18th 
century is widely used by the Czech and Slovak historians. In Lithuania and Belarus, 
the reforms of the second half of the 18th century are often seen as inadequate, overdue, 
unimplemented or stopped by foreign forces. 

The visions of the national past are still influenced by the geopolitical traumas of 
the 20th century and the heritage of the soviet times, which promoted the nourishment 
of the ethnic culture and rejected confessional dependency. The social visions of the 
national revival of the 19th century should also be mentioned as they programmed not 
only the future events but also the attitude towards the past. Despite the changes of 
the recent decades and identification with historical state, the national historiography 
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of the Central Eastern Europe is challenged by the four factors which are difficult to 
overcome. Specifically, historical territory, cultural environment (most often associated 
with confessional dependency), social environment and national language. Nations 
which do not associate their identities with the historical state of the 18th century also 
meet with the same problems. History is almost axiomatically presented through the 
vision of center – periphery confrontation; the later events are incorporated into the 
general narrative, whereas some events are even advanced. Attempts of historians to 
secure the identity of the 20th century by transferring it two hundred years ago most 
often lead to the confrontation with the historical environment.
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XIX a. Lietuvos pasakojimo likimas po 1990 m.: 
tarp funkcionalumo ir inercijos

Įvadas

Lietuvos nepriklausomybės atgavimas ir laisvos demokratinės valstybės 
žingsniai šalia daugelio lemtingų dalykų pakeitė kai kurias tautos isto-

rinio pasakojimo atkarpas. Pirmiausia skubomis buvo užpildomos sovietų 
indoktrinacijos nulemtos atminties tuštumos, populiariai vadintos balto-
siomis dėmėmis. Vėliau sąmonės permainos pasiekė gilesnius istorinės at-
minties klodus. Neperlenksime lazdos pasakydami, kad itin rimtai tai tu-
rėjo paliesti XIX a. istoriją. Sovietų okupacijos ir ideologinės priespaudos 
sąlygomis minties pogrindin pasitraukusi glūdėjo paralelė su dramatiškais 
lietuvių nutikimais devynioliktajame šimtmetyje: ta pati nelaisvė, ta pati 
rusifikacijos baimės slėgtis ir ta pati išnykimo grėsmė, tos pačios, pasikar-
tojančios, išsivadavimo ir Atgimimo viltys. 

Rusų–sovietų priespaudos aplinkybės palikdavo XIX a. tarsi nepasibai-
gusį, o herojiškas išsivadavimo naratyvas įgydavo simbolinę reikšmę, su-
vokiamą daugiau ar mažiau užslėptomis formomis. Panašiai keliskart per 
pastarąjį šimtmetį nutiko lenkų istorinei sąmonei. Daugiatomės Lenkijos 
XIX a. istorijos sumanytojas ir redaktorius Andrzejus Nowakas teigia: 

Lenkijos nepriklausomybės atgavimas 1989-ųjų liepą visuotinai buvo pri-
imtas kaip galutinis devynioliktojo amžiaus „demonų“ palaidojimas... Ir vis 
tiek, nors mirė paskutinieji „tikrojo“ (kalendorinio) XIX amžiaus, kultūrinė 
atmintis atnaujindavo jo „gyvas“, „karštas“ reikšmes...1 

1 N o w a k, A. Polskie wieki XIX: pamięci, fantazje i porownania, Historie polski XIX 
wieku, t. 1: Tadeusz Epsztein, Magdalena Gawin, Boguslaw Dopart, Kominy, ludzie i 
obloki: modernizacja i kultura, Warszawa: Wydawnnictwo DiG, 2013, p. 10.
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Refleksija, išryškėjanti akademinėje kaimynų šalies, kuri patyrė mažesnę 
tautinio paniekinimo naštą (turėjo savo valstybę ir jos simbolius, gana lais-
vai plėtojo savo atminties formas komunistinio režimo sąlygomis), mintyje, 
suteikia komparatyvistinio reikšmingumo lietuviškos patirties studijai.

Viešpataujantis šiandienos lietuvių istorijos pasakojimas labai tvirtais 
saitais susaistytas su XIX a. Nesunku pasakyti, kodėl taip nutiko. Pirmiau-
sia, šiuolaikinė lietuvių tauta ir jos istorinė savivoka yra šio ilgo, prieštarin-
go ir – happy end – valstybės atstatymu pasibaigusio amžiaus vaikas. Taip 
susiklostė, kad svarbiausios naujosios lietuvybės formos subrendo rusų 
priespaudos sąlygomis – atsidūrus istorinėje bėdoje, o ne tautos pakilimo 
laikotarpiu. Naujoji lietuvių tauta, kuri, Czesławo Miłoszo žodžiais tariant, 
per XIX a. iš rusų, prūsų ir austrų numarinto politinės civilizacijos veikėjo 
(LDK) atgimė į filologijos produktą (t. y. iš etnopolitinės tautos – į etno-
lingvistinę bendruomenę), savo istorinį pasakojimą anuomet tarsi turėjo 
pradėti iš naujo. Tad didysis devynioliktasis šimtmetis yra it lietuviškosios 
praeities Gordijaus mazgas.

Tuo metu lietuviškai kalbėjusios valstietijos būriai įžengė į viešojo gy-
venimo sceną ir pareikalavo ne tik savo pilietinių teisių, bet ir istorinio 
vaidmens. Jie reiškė paveldėjimo teises į tai, ką kūrė senoji politinė tau-
ta. Lietuvių tautinio Atgimimo veikėjai gaivino, perkūrė ir savo kilniau-
siems tikslams pritaikė senąjį tautos naratyvą: nuo metraščių, Motiejaus 
Stryjkovskio Kronikos ir Alberto Kojalavičiaus-Vijūko Lietuvos istorijos, per 
Simono Daukanto ir Motiejaus Valančiaus istorinius raštus iki Maironio 
ir Jono Šliūpo praeities naracijų, įteisinusių lietuvių prikėlimą suvereniam 
gyvenimui. Tai reiškia, kad mūsų aptariama epocha geriausiai parodo Jono 
Basanavičiaus kartos sukurto pasakojimo funkcionalumą, padėjusį siekti 
Atgimimo tikslų. Šis pasakojimas, nepaisant nevienareikšmio mokslinio pa-
matavimo, buvo našus, produktyvus ir taip mobilizuojantis plačius liaudies 
sluoksnius 1918 m. išvakarėse, kad menkai apsišvietusio ir uždaro Lietuvos 
kaimo valstiečiai virto sąmoningais ir laisvais lietuvių tautos nariais.

XIX a. skirtingiausiems istorijos tyrinėtojams ir pasakotojams yra ne-
ginčijamas tiltas tarp senosios ir naujosios Lietuvos. Tos epochos reprezen-
tacijos gyvojoje mūsų dabartyje neišvengiamai prisiliečia prie tapatybių di-
lemos, socialinių lūžių, atminties politikavimo ir ateities vaizduotės. Kaip 
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pasakojamas XIX a., taip gyvenama dabartis – laki, bet rimtam moksli-
niam veiksmui kviečianti metafora. Arba priešingai: kaip gyvename ir kaip 
mąstome šiandien savo tautinę ir bendražmogišką būtį – taip pasakojame 
savo devynioliktąjį amžių. Jau kone visuotinai suprasta ir ilgo mokslinio 
argumentavimo nekelia nuostata, kad istorija atsiranda iš socialinio porei-
kio orientuoti savo gyvenimą tam tikros laiko atkarpos sraute. Nors iki 
šiolei, kaip kone prieš porą dešimtmečių įrodinėjo Vilniaus konferencijoje 
Jornas Rusenas, dauguma istorikų mano, kad jų tarnavimas tiesai gali būti 
realizuotas tik tada, kai jie praeities reprezentaciją neutralizuoja gyvenamo-
jo meto kovų atžvilgiu. Tam prieštarauja daugumos profesionalių Lietuvos 
istorikų balsai ir veikla, bet čia norisi su pritarimu pakartoti vokiečių mąs-
tytojo, turėjusio neblogų progų susipažinti su lietuvių praeities tyrėjais ir 
pasakotojais, verdiktą: Toks neutralumas yra nesąmonė.2

Nepaisant ilgamečių teorinių argumentų, turėjusių padėti susivokti ir 
susivaldyti istorinės sąmonės ir akademinio mąstymo sankirtose, istorijos 
dirbtuvėse tvyro prieštaringos nuotaikos. Visoje pokomunistinėje Vidurio 
Rytų Europos istorikų bendruomenėje, formaliai išsivadavusioje iš priva-
lomojo, partijos primesto ir reguliuojamo intertekstualumo, išsikovojusioje 
teisę vadovautis savo protu, teisę pasakoti istorijas, kokias tik nori ir kaip 
tik nori, daugelis istorikų vis dar aklai tiki savo veiklos „objektyvumu“3 – 
tokiomis diagnozėmis pasižymi didelio kolektyvinio lyginamosios istorio-
grafijos darbo, inicijuoto Vengrijos mokslininkų ir paskelbto 2007 m., teks-
tai. Kai Lietuvos istorikai palaiko saugų atstumą nuo gyvenamojo meto 
minties kovų, jų vietą praeities reprezentavimo scenoje užima kiti: nuo 
meno vaizdinių kūrėjų iki žurnalistų ir politikos formuotojų.

Nūdien būtų klaidinga manyti, kad praeities patirtys ir jų panaudoji-
mas gyvosios dabarties frontuose yra išimtinai istorikų ir istorijos mokslo 
reikalas. Kartais istorijos tekstai pasitelkiami, selektyviai skaitomi, reinter-

2 R u s e n, J. Istorijos mokslo naratyvumas ir objektyvumas, Istoriografija ir atvira vi-
suomenė, Tarptautinės mokslinės konferencijos Vilniaus universiteto Istorijos fakultete 
medžiaga, 1996 09 24–29, Vilnius: Vaga, 1996, p. 61.

3 A n t o h i, S. Narratives Unbound: A Brief Introduction to Post-Communist Histori-
cal Studies. Narratives Unbound. Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe, 
Budapest–New York: CEU Press, 2007, p. 11–12.
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pretuojami ir aiškinami visiškai ignoruojant juos suformavusius raciona-
lius mokslinius resursus ir pačius istorikus, kurių refleksijos, prasmėkūros 
ir tiesioginio dalyvavimo tautinės tapatybės konstravimo darbuose gali-
mybėmis daugiau ar mažiau suabejojama. Pastarąjį metą nutiko nepriklau-
somybės laikotarpio pradžioje (tada dar nebuvo pamirštos sovietų valdžios 
taikytos akademinės minties valdymo priemonės) paradoksaliai turėjęs 
atrodyti dalykas: opinijos formavimo ar politinės galios svertus savo ran-
kose turintys (arba įsivaizduoją turintys) galvotojai ima piršti mintį, kad 
istorikai savo akademiniais darbais privalo tik pripildyti praeities faktų 
aruodus, o jų reikšmes visuomenei gali reprezentuoti su istorijos mokslu 
nesusiję socialiniai inžinieriai – institucijos arba asmenys.

Gal tame reiškinyje nėra nieko stebėtina ir unikalaus? Net galingas isto-
rijos pajėgas sutelkusioje Lenkijoje skeptiškos išminties žvilgsnis atidengia 
panašias tendencijas bendro lenkų ir lietuvių XIX a. reprezentacijose. 

Tą istoriją kuria taip pat tie, kurie ją pasakoja – istorikai, bet taip pat 
rašytojai, istorijos populiarintojai ir tie, kurie iš jos šaiposi (szydzą). Kai su-
simąstome, kas šiandieninių lenkų galvosenoje formuoja XIX amžiaus ste-
reotipus, galime rizikuodami teigti, kad to laikotarpio mokslininkai tyrinė-
tojai nevaidina šitoje plotmėje didesnio vaidmens.4 – rašo savo straipsnyje 
Lenkijos XIX amžiai: atmintys, fantazijos ir palyginimai Andrzejus Nowa-
kas. Straipsnis tapo įvadu dideliam daugiatomiui kolektyviniam veikalui 
XIX amžiaus Lenkijos istorijos. Daugiskaita vartojami terminai istorijos ir 
atmintys pabrėžia postmodernios sąmonės būseną, laisvos minties rinkai 
paliekant konkurenciją tarp skirtingų praeities aiškinimų.

Štai kodėl verta pasistengti skirti istoriografiją ir vienos ar kitos reikš-
mingos epochos reprezentaciją, nors tai nėra labai lengva. Mokslinės istori-
ografijos atstovai tai daro labai vangiai, dažniau – iškalbingai tyli. Praeities 
įdarbinimo valstybės įstaigų ir politikų programose agentūroms tai nekelia 
jokių problemų: svarbu galia ir valdymo pajėgumai. Garbaus žaidimo tai-
syklių šiame bare niekas nesistengia kurti. Reprezentacija labiau atveria 
platesnius praeities panaudojimo dabartinių politinių ir tautinių problemų 
sprendimui rūpesčius negu disciplinuota istoriografija. Jos raiška – nuo 

4 N o w a k, A., min. veik., p. 10.
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vadovėlių iki valstybės valdžios atstovų kalbų – keistais būdais susipina su 
mokslu arba visai nesusiliečia.

Imdamiesi aiškintis dabartinius Lietuvos XIX a. istorinės patirties re-
prezentavimo būdus turime suprasti, kad ne tik ketvirtis amžiaus, prabė-
gęs nuo Lietuvos laisvės ir nepriklausomos valstybės atkūrimo (1990) metų, 
ir ne tik dabarties politiniai sunkumai galėjo veikti reprezentacijų permai-
nas. Pats didysis devynioliktasis šimtmetis per tą laiką galutinai peržengė 
kognityviosios (kiti sakys – komunikacinės) atminties ribas, kurios daž-
niausiai siejamos su 3–4 generacijų amžiumi. Jis nutolo tiek, kad perėjo 
išskirtinai į kultūrinės, bemaž išskirtinai – rašytinės atminties karaliją.5 Ta 
aritmetine prasme mūsų Vasario 16-osios šimtmetis kultūrinei atminčiai 
visiems laikams atiduos ir modernios Lietuvos atsiradimo pasakojimus.

Tai galėjo lemti susilietimą su dviguba istorine sąmone. XIX a. lietuvių 
Atgimimo pionieriai gerai suvokė tautinio budinimo priemones. Aušros 
prakalba ir aušrininkų įsitraukimas į savos istorinio pasakojimo versijos 
kūrimą bei jos sklaidą iš sinkretinio miego kylančiose masėse buvo ade-
kvatus veiksmas. J. Basanavičiaus karta jautė, kokių istorijų prašosi jų įsi-
vaizduojama Lietuvos ateitis. Vasario 16-osios Lietuvos prisikėlimo faktas 
yra geriausias įrodymas. Lietuvių istorikai, mokyklinių vadovėlių autoriai 
ir edukatoriai 1918–1940 m. šį modernios lietuvių tautos atsiradimo projek-
tą padarė svarbiausiu dalyku ir atminties politikos pamatu.

Sovietmečiu XIX a. užslėptomis formomis laikė prikaustęs istorikų dė-
mesį jau vien dėl to, kad jų neapleido pasikartojančios istorijos jausmas. 
Lietuva gyveno antrąjį per du šimtmečius rusų okupacijos laikotarpį, tad 
lyginamasis požiūris, atliepiantis naujiesiems okupantams besispyriojan-
čios visuomenės lūkesčius, galėjo būti ir buvo gyvas. Liūdna lemtis ir pri-
kėlimo viltys XIX a. reprezentacijoje slapčiomis sugyveno, nors oficialieji 
istoriniai pasakojimai šia prasme buvo sterilizuoti. 1990-ųjų išvakarėse 

5 Sekdamas J. Assmannu taip teigia A. Nowakas, palaikydamas mintį, kad šios ribos iš-
ryškėja per 80–100 metų distanciją. O kultūrinės atminties tolimieji horizontai kaip 
ir neturi baigtinių ribų: Ta antroji, kultūrinė /atmintis/ gali aprėpti įvykius net prieš 
tūkstančius metų, jei tik jie paliko savo pėdsakus kultūroje... Plačiau: N o w a k, A., min. 
veik., Jan Assmann, Collective Memory and Cultural Identity, New German Critigue, 
1995, nr. 65, p. 125–133.
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kartu su kylančiais dainuojančios revoliucijos garsais atsirado Lietuvių at-
gimimo istorijos studijos (LAIS) – keliolikos tomų tęstinis leidinys, kuris 
padarė bent kuriam laikui XIX a. tyrinėjimus svarbiausia ir aktualiausia 
praeities reprezentacija.

Jeigu istorijai lemta būti gyvenimo mokytoja, tai naujojo atgimimo dva-
sia viliojo ir aktualizavo senojo, buvusio ir sėkmingai pasibaigusio, Atgi-
mimo pasakojimus. XX a. 9-ojo dešimtmečio pabaigos dainuojanti revo-
liucija savotiškai užsisakė šimtmečiu senesnę istoriją. Kita vertus, kaip jau 
buvo pastebėta istoriografijoje, šiame akademiniame judesyje būta ne tik 
pasikartojančios, iš naujo pasakojamos ir aktualizuojamos istorijos aidų 
bei paprasto buvusios patirties atspindėjimo. 

LAIS aplinkoje buvo galima įžvelgti sąmoningą rūpestį pradėti purenti 
dirvą, kuri tampa lemiamu faktoriumi ne tiek išsivadavimo iš svetimųjų 
jungo metu, kiek naujos politinės tautos kūrimo nepriklausomos valstybės 
sąlygomis pradžioje. Taip gal kiek naiviai buvo bandoma įdarbinti istori-
ją ateities labui. Su leidiniu susijusių istorikų darbuose mėginta įtvirtin-
ti nuostatą, kad, kaip dabar sakytume, moderniosios tautos formavimuisi 
Lietuvoje istorinė problematika apima ne tik etninių lietuvių tautinį sąjūdį, 
bet ir caro valdžios tautinę politiką Lietuvoje bei jos padarinius, lenkakalbės 
Lietuvos bajorijos veiklą ir pažiūras.6 Tad, skirtingai nuo Vasario 16-osios 
Respublikos laikais viešpatavusio etnolingvistinės bendruomenės pasako-
jimo, į avansceną buvo išvedami tie politinės tautos vaizdiniai, kurie prieš 
Antrąjį pasaulinį karą buvo palikti užkulisyje. Jie nebuvo išnykę, tik pa-
stumti šalikelėn. Ne Adolfą Šapoką ir jo redaguotame Lietuvos istorijos 
vadovėlyje XIX a. aprašiusį Povilą Šležą, bet jo oponentus su Mykolu Ro-
meriu priešakyje, privilegijavo šis LAIS bendradarbių kelias. Juo einantieji 
tam tikru mastu atliepė ne tai, kas padėjo bėgti iš nelaisvės, bet ant ko 
turėtų būti statomas naujos politinės tautos, arba lietuvių nacijos, rūmas.

Po 1990-ųjų XIX a. reprezentacija keitėsi. Tikėtina, dėl to, kad praeities 
įgūdžiai ir nutikimai, gelbėję lietuvius nuopuolio ir pavergimo sąlygomis, 
nelabai tinka ir nelabai gerai funkcionuoja tuomet, kai reikia kurti savo 
valstybę ir pilietine tapatybe besiremiančią bendruomenę. Lietuvos vardo 

6 A l e k s a n d r a v i č i u s, E. ir K u l a k a u s k a s, A. Nuo amžių slenksčio. Naujausia 
Lietuvos XIX amžiaus istoriografija, Darbai ir dienos, 2001, t. 28, p. 12.
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paminėjimo 1000-metis ir senosios LDK istorija bent jau metanaratyvi-
niu lygmeniu labiau atitiko tuos naujus poreikius ir buvo daug stipriau 
reprezentuojami. Dėmesys XIX a. sumažėjo, o minties inercijos požymių 
atsirado daugiau. Tai, ką tautą išsiugdo ilgais nelaisvės dešimtmečiais, ne 
visada tinka naujų valstybės statybos ir politinės tautos ugdymo darbams. 
Kita vertus, praėję 25 laisvės metai pažėrė nemaža argumentų, rodančių, 
kad nelaisvės ir okupacijų traumuota tautinė sąmonė neišvengiamai ima 
perdėtai fetišuoti valstybę ir patį valstybingumą. Žmogus, jo privatumas, 
demokratijos kokybė, vertybiniai principai ir teisės viešpatystės ženklai 
nustumiami į užkulisius, arba bent jau nesiimama jų plačiau tyrinėti, ne-
siekiama su visu tuo praeities paveldu susijusių dalykų įausti į atminties 
audinį. Tokioje atmosferoje net klausimas, kas svarbiau – valstybingumas 
ar žmogaus teisės – pradeda kelti bent jau viešą susierzinimą, jei ne pasi-
piktinimą.

Tai viena iš darbinių šios studijos hipotezių. Tačiau jos patikrinimas 
nėra svarbiausias uždavinys. Labiau rūpi atsakyti į klausimą, kaip per 25 
metus koreliavo daugiau ar mažiau reflektuojama lietuvių gyvenama da-
bartis – tautos lūkesčiai, ateities vaizdiniai – ir XIX a. Lietuvos naratyvas. 
Jei jau yra taip, kad dabartis visada įsiterpia į praeities tyrinėjimus7, tuo-
met šis įsiterpimas, įdarbinimas ir funkcionavimas labiausiai liečia istori-
jos sintezes – bendruosius, vadovėlinius, kai kuriuos oficialius naratyvus. 
Jei Atgimimo laiku parašyto Lietuvos himno žodžiai linki (...iš praeities te 
stiprybę semia...) istorinį žinojimą įtraukti į tautos tobulėjimo darbus, tai 
turėtų būti įmanoma tyrinėti, kaip sekėsi perduoti praeities išmintį pras-
mėdaros ir tautokūros darbininkams. Čia jau nebesvarstoma mokslingu-
mo ir naratyvumo dilema, o sutelkiamos pastangos į didžiojo pasakojimo 
funkcionavimą išsilaisvinusios tautos tapatybės plotmėje.

Atsižvelgiant į vis dar miglotai atpažįstamą skirtumą tarp analitinės 
istoriografijos (mokslinių tyrimų) ir bendrųjų pasakojimų bei jų aidų 
naujai išsiplėtojusioje atminties politikos erdvėje peršasi mintis, kad ben-
druosiuose naratyvuose ir sintezėse labiausiai matyti siekis paversti istoriją 
dabarties tarnaite, t. y. naudoti praeities pasakojimą šiandienos problemų 

7 A p p l e b y, J., H u n t, L., J a k o b, M. Tiesos sakymas apie istoriją, Vilnius: Margi 
raštai, 1998, p. 269.
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ir ateities įsivaizdavimo sunkumų įveikos labui. Todėl pagrįstai rūpi išsi-
aiškinti XIX a. Lietuvos reprezentacijos kaitos kryptis, pagrindinius ginčus 
ir juose iškylančias pažiūras, sutelkiant pastangas ties aiškiai suprantamu 
funkcionalumo (arba labiau miglotu tautinio pasakojimo disfunkcionalu-
mo) klausimais. Būdas ieškoti priimtinų atsakymų į šiuos klausimus yra 
spekuliatyvus, neišvengiamas ypač tuomet, kai atsiduriama situacijoje, 
kurioje, užuot apsiribojus esamų vaizdinių analize, tenka aiškintis, kodėl 
mūsų istorinėje vaizduotėje ko nors nėra, o tartum turėtų būti.

Šios studijos intencija – patikrinti pačią galimybę XIX a. praeities re-
prezentacijas paversti ateities tarnaitėmis. Tačiau turėtų būti suprasta, kad 
tai labai sąlyginis, tyrimo labui daromas supaprastinimas. Jis nereiškia, jog 
autorius nesupranta tikro istorijos lemties sudėtingumo. Priešingai, neabe-
jotina, kad ne tik dabarties uždaviniai nulemia praėjusių dienų atvaizdus, 
jų kontrastus ir spalvas. Jei ir sutinkama, kad dabartis visada dalyvau-
ja praeities refleksijose, tai nereiškia, kad praeitis ir istorija praranda visą 
savo esmę, visą autonomiją ir savastį. Praeitis ir pati gali save paliudyti, 
jei tik neužmirštama skaityti senųjų tekstų, senų tyrinėjimų ir istorijos 
pasakojimų. Devynioliktasis amžius pats kūrė savo raidos ir svarbiausių 
reiškinių įsivaizdavimus, tad nereikia jų užmiršti.

Mums nesvetimas akademinis atsargumas, kurį pademonstravo įspū-
dingos (1200 puslapių) ir daug vertimų iš vokiečių kalbos sulaukusios 
XIX a. istorijos autorius Jurgenas Osterhammelis, perspėdamas:

Kas šiandien yra XIX šimtmetis? Kaip jis pasirodo tiems, kurie nėra juo 
užsiimantys profesionalūs istorikai? Prisiartinimas prie epochos prasideda 
nuo reprezentacijų, kurioms tarpininkaujant ji apsireiškia palikuonims. 
Nedera prie viso to apsiriboti išskirtinai mūsiškiu XIX a. „paveikslu“, tuo, 
kaip mes norėtume jį matyti ir kaip tą paveikslą konstruojame. Tokios kons-
trukcijos nėra kažkas visiškai laisva, neišplaukia betarpiškai iš polinkių ir 
interesų, susijusių su dabartimi. Šiandieniai XIX a. suvokimai vis dar yra 
nulemti to amžiaus savistabos. Epochos refleksyvumas, visų pirma naujas, 
jos sukurtas žiniasklaidos pasaulis, nepaliaujamai veikia tai, kokiu būdu tą 
epochą matome. Jokios ankstesnės epochos tokiu laipsniu tai nepalietė.8

8 O s t e r h a m m e l, J. Historia XIX wieku: Przeobrazenie swiata, Poznan: Wydawnyc-
two Poznanskie, 2013, p. 19.
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Tyrinėdami ne visą istoriografinį srautą, ne visą profesionalią akademi-
nę produkciją, kuri neabejotinai labiau atspindi praėjusios epochos reflek-
sijas (leidžia už save kalbėti pačiai praeičiai), o greičiau reikšmingas Lietu-
vos XIX a. reprezentacijas, kurios suaktualinamos nebūtinai profesionaliai 
tą laiko tarpsnį tyrinėjančių intelektualų, redaktorių ir, kaip šiandien vis 
garsiau sakoma, atminties inžinierių ir politikų, mes tikime, kad galima 
suderinti šias lemtingas naratologijos priešybes. Žinodami, kad kiekviena-
me istorijos pasakojime neišvengiamai dalyvauja mūsų dabartis ir ateities 
lūkesčiai, nenustojame vertinti praėjusių amžių teisės, valios ir jėgos kal-
bėti savo balsu, įtikinėti, kad praeitį aprašinėjantys istorikai vis dar gali 
atskleisti viską, kaip buvo. 

Postmodernizmo pagundos atimti iš istorijos mokslo viltį, kad praei-
ties sampratoje ir jos pasakojime tiesa ne tik neįmanoma, bet ir nebeverta 
pernelyg narsiai jos siekti, jau atsitrenkė į dugną. Didžiulis atminties poli-
tikos klausimų proveržis į erdvėlaikį, kurį dar neseniai Fukujamos batuto 
mostu paskelbėme esant už istorijos pabaigos ribų, taip pat mobilizuoja 
akademines dirbtuves atminties karų akivaizdoje. Tačiau istorija tęsiasi, o 
viltis miršta paskutinė.

1. Teorijų ir terminijos spąstai

Teigdami, kad šiuolaikiniuose bendruosiuose tautų naratyvuose dabarties 
spalvų yra daugiau nei savareikšmių praeities faktų, nemanome, kad tuo 
pasakome kažką esmiškai nauja. Apie tai seniai rašoma istorikos vadovė-
liuose. Tačiau, nepaisant šios šįmtmečių tradiciją menančios teorinės nuos-
tatos, jos svarbiausia ir sisteminė yda yra ta, kad populiarioje sąmonėje, gal 
net plačioje istoriografijos srovėje, ji labai lengvai užsimiršta ir nesuvaidi-
na didelio vaidmens. Teorinėje lietuvių istorikos mintyje šią laikyseną dar 
30-aisiais XX a. metais pabrėždavo Levas Karsavinas, Zenonas Ivinskis, 
Juozas Jakštas ir kiti profesionalai.

Mokslinė istoriografija gynė ir gina savo autonomiją nuo politinio 
sluoksnio pretenzijų – ir tai yra padori pastanga. Iš esmės ši ilgametė kova 
liudija ne ką kita, o vien tai, kad istorijos mokslininkų bendruomenė links-
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ta būti pati sau viešpačiu, pati pasirinkti būdus, kaip geriau už politikus ir 
valdininkus atlikti atminties saugotojų ar tautos kunigų9 misiją. Istorijos 
mokslo emancipacija yra būtina sąlyga išmintingai praeities reprezentaci-
jai. Bet emancipacija nuo tiesmuko valdžios ir politikų diktato nereiškia 
privalomo atsiribojimo nuo bendrapiliečių gyvenimo, lūkesčių, sunkumų 
ir bendro gėrio siekių. Inteligentiška darbotvarkė istorikus nuolat turėtų 
versti rinktis tarp pavojaus patiems visą laiką pataikauti plačiųjų tautos 
sluoksnių poreikiams ir kilnios užduoties pasidalijamomis žiniomis pru-
sinti tas atminties mases, ryžtantis sakyti savo tiesą – be baimės būti nesu-
prastiems ir net smerkiamiems už tariamą ar tikrą patriotizmo stygių.

Atrodo, kad išsivadavusios iš totalitarizmo narvo šalies istorijos moks-
lo autonomijos gynyba sutelkia dėmesį į politikų ir biurokratijos korpuso 
pretenzijas, bet palieka tyloje pačių istorikų pasaulėjautą ir vertybes, įsitiki-
nimus ir principus, kurie kiek arogantiškai rodomi it objektyvumo garan-
tas. Laisvė nuo negeistinų viešpačių parėdymų dar nereiškia išsivadavimo 
nuo perdėtų savos galios pretenzijų. Toks kybojimas tarp dangaus ir žemės, 
tarp tarsi savaime aiškių teorinių prielaidų ir kasdien praktikuojamos is-
toriografijos primena menkai tesikeičiančią būseną. Tai, kas su viltimi ir 
agitacija buvo įrodinėjama lietuvių akademinės laisvės kelio pradžioje, gal 
net dar daugiau tinka šiandien:

Dabartiniam istorijos mokslui būdingas sutrikęs santykis, įsigalėjęs tarp 
dalykinių istorinio pažinimo standartų, savybingų profesionalių istorikių ir 
istorikų savipratai, ir istorinės teorinės šio pažinimo principų eksplikaci-
jos. Vienoje pusėje – istorinis teorinis naratyvumo kaip istorinio mąstymo 
principo aiškumas ir nedviprasmiškumas. /.../ Kitoje pusėje akademinės is-
torijos praktiką lemia specifinės mokslinės nuostatos ir pažinimo metodai, 
skatinantys profesionalias istorikes ir istorikus tam, kad jie tyrinėdami ir 
rašydami istoriją jaustųsi griežtai įsipareigoję taikyti racionalius metodus.10

Bandysime parodyti, kad būtent tas sutrikęs santykis šiandien yra la-
biausiai istorinės refleksijos besiprašantis bruožas, kurio nepastebėdami 
galime, geriausiu atveju, tik apsimesti suprantą XIX a. (ir ne tik šios epo-
chos) Lietuvos praeities ir jos herojų reprezentacijos kryptį, prasmę ir net 

9 Prie tokio lakaus ir ironiško termino pratina: R u s e n, J., min. veik., p. 43.
10 Ten pat, p. 39.
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intencijas. Tyrinėjimo ir naracijos (pasakojimo), analizės ir gebėjimo arba 
nesugebėjimo pateikti prasmę kuriančio pasakojimo teorines komplikaci-
jas jau esame bandę atskleisti ankstesniame straipsnyje11.

Laisvė nevaržomiems praeities tyrimams, kurios taip ilgai buvo laukta, 
dar nereiškė greito pokyčio didžiuosiuose ir įtikinamuose lietuvių tautos 
naratyvuose. Net daugmaž garbingai pozityvizmo apkasuose sovietų ideo-
logijos puolimą atlaikę istorikai sunkiai susigaudė tolydžio sugrįžtančiose 
abejonėse, kad mokslinis tyrimas ir analizė tiesiogiai negarantuoja sėkmin-
gos naracijos. Tai, kas sužinoma apie praeitį mokslinės procedūros metu, 
gali virsti istorija tik pateikus kvalifikuotą pasakojimą. Tiesa, pirmaisiais 
nepriklausomybės metais buvo tikima, kad Vakarų galvoseną reprezentuo-
jančių istorikos tekstų įtraukimas į lietuvių mokslo dirbtuves gali greitai 
paveikti įsibėgėjančius procesus. Tačiau ir kilniausi teorijos švystelėjimai12 
negalėjo greitai pakeisti istorikų galvosenos.

Sąmonės formų ir profesinių įpročių (kaip ir viso mentalinio audinio) 
kaita buvo tuo sunkesnė, kuo labiau Lietuvos istorikai dar netolimoje pra-
eityje buvo pripratinti prie fiktyvių, per prievartą brukamų ir menkai įti-

11 Plačiau žr.: A l e k s a n d r a v i č i u s, E. Lost in Freedom: Competing Historical 
Grand Narratives in Post-Soviet Lithuania, The Construction of National Narratives and 
Politics of Memory in the Central and Eastern European Region After 1989, Kaunas: Vy-
tautas Magnus University, 2014.

12 Paminėtini Jorno Ruseno, Haydeno White’o darbai, kurie buvo pristatyti Lietuvos is-
torikų bendruomenei su geriausiomis intencijomis ir viltimis, tačiau didesne dalimi 
(ypač pastarojo Metaistorija) liko nesuprasti arba nepriimtini. Tikėtina, kad tam kliū-
timi tapo ironiškas, bet su romantizmo jautrumu sumaišytas požiūris: It may not go 
unnoticed that this book is itself cast in an Ironic mode. But the Irony which informs 
it is a conscious one, and it therefore represents a turning of the Ironic consciousness 
against Irony itself. If it succeeds in establishing that the skepticism and pessimism of so 
much of contemporary historical thinking have their origins in an Ironic frame of mind, 
and that this frame of mind in turn is merely one of a number of possible postures that 
one may assume before the historical record, it will have provided some of the grounds 
for the rejections of the Irony itself. And the way will have been partially cleared for the 
reconstitution of history as a form of intellectual activity which is at ones poetic, scientific, 
and philosophical in its concerns- as it was during history’s golden age in the nineteenth 
century. W h i t e, H. Methahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century 
Europe, Baltimore&London: The John Hopkins University Press, 1990 (seventh printing), 
p. xii.
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kinamų marksistinių-lenininių teorijų. Iš čia plaukė paveldėtų profesinių 
įgūdžių klastingumas, klampinantis ir vilkinantis pokomunistinės visuo-
menės mentalines permainas. „Objektyvumas“ Lietuvos istorijos ceche pa-
sidarė toks nuvalkiotas teorinis lukštas, kad turėjo būti nepaprastai sunku 
vėl imtis jį pripildyti prasmingo turinio. Tačiau pats istorijos „naratyvu-
mas“, kaip atminties politikos ir nereflektuojamų visuomenės lūkesčių slė-
gio padarinys, liko giliau neapmąstytas. Dar daugiau: gal dėl pozityvistinio 
entuziazmo netgi visai pažemintas ir užmirštas dalykas. Didžiajame lietu-
vių naratyve besiskleidžiančios reprezentacijos kaip prasmėdaros veiksmai 
tarsi buvo palikti ne ant istorikų, bet ant socialinių teoretikų darbo stalo. 
Bet ir jų dauguma, išskyrus Zenoną Norkų ir keletą kitų, geriausiu atveju, 
laiko tai įrašę ateities darbų dienotvarkėje.

Kur kas didesnės sumaišties kyla analitinės istoriografijos ir naratologi-
jos sankirtose. Jei dėl istoriografijos teorijų niekas per daug iečių nelaužo 
(jų įvairovė leidžia kiekvienam profesionalui rasti sau patogius sprendi-
mus), jei jau apsiprasta, kad laisvės sąlygomis galima išvengti vienos teisin-
gos teorijos viešpatystės, tai analitinės, pozityvistinės istoriografijos sąlytis 
su literatūrine arba naratyvine istorija liko bemaž nereflektuotas. Istorikų 
ir istorijos tekstus literatūros kūriniais palaikiusių literatūros mokslininkų 
susikalbėjimo su istorikais yra dar mažiau. Ir čia reikia sustoti ilgesniam 
svarstymui.

Viena vertus, nekelia didelių abejonių mintis, jog bet kuris istorikų teks-
tas gali būti laikomas tam tikru pasakojimu. Kita vertus, vis dar viešpa-
tauja modernistinis polinkis kritikuoti naratyvinę istoriją, priešpriešinti jai 
analitinę ir racionalistinę nuostatą. Tad, vienu atveju, visa istorikų kūrinija 
gali būti palaikyta tautiniais pasakojimais (net jei dauguma jų vengtų va-
dintis rašytojais ir pasakotojais). Kitu atveju, siekiama pabrėžti skirtumą 
tarp mokslinių istorijos tyrimų visumos ir bendrojo tautos pasakojimo (ar 
pasakojimų), kuriam (kuriems) galiotų labai specifinės filologijos, literatū-
rinės veiklos taisyklės ir teorinio istorijos ir literatūros mokslų bendradar-
biavimo prievolė. 

Bendrieji tautos istorijos kursai arba sintezės, įskaitant mokyklinius 
istorijos vadovėlius, didesnio populiarumo ir esminių tautos tapatybę lė-
musių reiškinių aprašymai bei vis dar deficitinės praeities herojų biografi-
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jos – tai būtų, nors ir sunkiai, bet išskirtina, istorijos naratologijos erdvė. 
Joje – reikia sutikti su literatūros istorikų raginimais – į viena turėtų su-
sipinti pasakojimai apie tai, kaip viskas iš tikro buvo, su praeities mitais ir 
literatūriniais vaizdiniais, kurie yra paveikti gyvosios dabarties poreikių 
ir betarpiškai daro įtaką sava atmintimi susirūpinusios tautinės bendri-
jos tapatybei. Dėl jos gali būti pateisinami net istorizmo įveikos mūšiai, 
leidžiantys vien savo sutelktine vaizduote, viešpataujančiomis politinėmis 
nuostatomis, įtikėtomis vertybėmis, ryžtu ir drąsa kurti naują savo tau-
tos gyvenimą. Atminties politikos kritikai filosofijos istorijoje (pirmiausia 
Friedricho Nietzsches tekstuose) tikrai suras tokius veiksmus įteisinančių 
argumentų.

Šie samprotavimai veda prie kelių labai smarkiai supaprastintų teori-
nių nuostatų: atskyrus (sąlygiškai) analizę ir naraciją galima pakartotinai 
teigti, kad dabartis labiausiai įsiveržia į bendrąjį pasakojimą, tačiau net ir 
analitinės, specifinės ir siauros mokslinės krypties darbų atveju istorikai 
negali, be žalos patiems sau, pasiduoti iliuzijai, kad jų tarnavimas tiesai 
gali būti realizuotas tik tada, kai jie praeities reprezentaciją neutralizuoja 
gyvenamojo meto kovų atžvilgiu. Tad galime santūriai įrodinėti, kad tiek 
mokslinėje analizėje, tiek bendrajame tautos istorijos pasakojime prasiver-
žiantys dabarties iššūkiai ir užsakymai yra neišvengiami. Skiriasi tik tar-
navimo tai dabarčiai intensyvumo ir nuolankumo laipsnis. Profesionalaus 
istoriko plūkavimas tarp Scilės ir Charibdės reiškia, kad per daug patai-
kaujant masiniams lūkesčiams yra daroma nuodėmė, o demonstruojant 
visišką visuomeninį sterilumą – daroma šiokia tokia nesąmonė, kurios 
kraštutinės versijos išduoda objektyvumu dangstomą aroganciją, jei ne ką 
nors dar blogiau. Dar XIX a. Johanas Gustavas Droysenas polemizavo dėl 
tokios laikysenos, vadindamas tai eunuchiniu objektyvumu.

Filosofuojantis istoriografijos kritikas pasakys, kad šioje gilaus griovio 
tarp teorijos ir įsiviešpatavusios praktikos būsenoje nėra nieko netikėta ir 
nauja. Būtų labiau netikėta, jei viskas klostytųsi priešingai. Visos teorijos 
ir jų peršami modeliai yra tik daugiau ar mažiau patogūs instrumentai, o 
moksliniam įsižiūrėjimui pasiduodanti tikrovė kartais pateikia tokių neti-
kėtumų, kai visos teorijos griūva it kortų nameliai. Skeptiška išmintis šias 
istorijos teorijas vertintų išimtinai patogumo ir neprivalomumo kriterijais. 
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Taip žiūrint geriausiai ir patogiausiai naratyvumo derybas su objek-
tyvumu yra charakterizavęs Jornas Rusenas. Anot jo, istorinis žinojimas, 
kuris pasiekiamas moksliniais, kognityviais metodiškai suorganizuoto ty-
rimo veiksmais, dėl savo naratyvumo ima konfliktuoti su objektyvumo 
viltimis. Tačiau savybės, kuriomis remiasi toks naratyvumas, yra raciona-
liai atpažįstamos. Autorius išskiria keturias esmines šio fenomeno savybes. 
Tai (1) retrospektyvumas (praeities patirties nagrinėjimas yra sąlygojamas 
ateities projekcijų); (2) perspektyvumas (istoriją konstituojantis praeities ir 
dabarties santykis, istorinį žinojimą pritaikant praktinėms problemoms, 
kurios rūpi istorikui, įveikti); (3) selektyvumas (istoriniam tyrimui rūpi tik 
tam tikros rūšies šaltinių informacija ir tik tam tikras jos kiekis, leidžiantis 
naudoti praeityje aptinkamas prasmes ir reikšmes, pravarčias dabartyje); 
(4) partikuliariškumas (toks istorinis žinojimas, kuris įgalina sąmoningai 
nustatyti praeities patyrimo interpretacijos ribas ir tarnauja identiteto for-
mavimo tikslui)13.

Visos šios savybės, kuriomis ypač pasižymi didieji tautiniai naratyvai, 
gali būti mokslinio tyrimo taikiniai ir racionaliai aprašomos. Yra teorinė 
galimybė vesti tiesinę priklausomybę tarp dabarties lūkesčių, nujaučia-
mo visuomeninio užsakymo ir istorikų darbų visumos vienoje ar kitoje 
tautinėje aplinkoje. Neabejojant J. Ruseno teorinės schemos patogumais 
tautinės naratologijos tyrinėjimų srityje galima teigti, kad gera, nuoširdi, 
adekvati, sėkminga, mobilizuojanti naracija (arba metanaratyvinė darbų 
visuma) leidžia visiškai atsiskleisti šiai istorinio žinojimo savybių ketve-
riukei. Jei racionaliai analizei pasiduodanti tyrimų plotmė turi pakanka-
mai įrodymų stebimoms savybėms pagrįsti, galime diagnozuoti tam tikrą 
sukurto pasakojimo funkcionalumą. Šią kategoriją mūsų tyrimo užduoties 
labui verta pridėti prie aptartos schemos. Retrospektyvumas, perspekty-
vumas, selektyvumas ir partikuliariškumas pavienių didžiųjų pasakojimų 
atveju gali reikštis skirtingomis proporcijomis, tačiau visuomet į šias ap-
raiškas galima žiūrėti pro funkcionalumo akinius. Tai nuosekliai logiška, 
bet grynu pavidalu sunkiau aptinkama istorinio žinojimo ir jo funkciona-
vimo savoje visuomenėje savybė.

13 R u s e n, J., min. veik., p. 49–50.



555XIX a. Lietuvos pasakojimo likimas po 1990 m.: 
tarp funkcionalumo ir inercijos

Didžiojo tautos naratyvo funkcionalumas, žinoma, yra antrinis, išves-
tinis dalykas, o ne galimai vienrūšis J. Ruseno istorinio žinojimo savybių 
ketveriukei. Pats teoretikas apie tai nekalba, tik kartais užsimena: Patirtį 
atspindinti informacija, gauta kritiškai apdorojus šaltinius, savo specifinę 
istorinę formą įgyja tik interpretuojama; ji integruojama į kalbinę istorinio 
pasakojimo struktūrą ir čia gali funkcionuoti (pabraukta mano – E. A.) kaip 
kultūrinio orientavimo veiksnys.14

Gali funkcionuoti – reiškia, ne visada privalo ir ne visada funkcionuo-
ja. Taip samprotaujant įrodomas naratyvo funkcionalumas yra sėkmės ir 
didelio pasiekimo, geros kokybės ir poveikio kūrinys. Tuomet, kai arti-
kuliuojami gyvosios dabarties uždaviniai, poreikiai, lūkesčiai, vertybės, 
principai ir ateities siekiamybės bendro tautos gėrio labui ir kuomet juos 
atliepia kaskart perrašomos istorijos kūriniai, galime kalbėti apie funkcio-
nalumą. Tai nutinka, vėlgi idealiu atveju, istorikams dorai ginant savo pro-
fesinius principus ir atvirai atskleidžiant savo pasaulėžiūros orientaciją. Jei 
pagrindinė visuomenės srovė nuosekliai svarsto ir deklaruoja savo verty-
binius vaizdinius, o jos nariai istorikai sėkmingai dirba savo darbą, didieji 
tautos pasakojimai dažniausiai kone natūraliai, spontaniškai koreliuoja su 
plačiau priimtais, pretenduojančiais būti nacionaliniais, interesais. Tarkim, 
jei laisvoje tautoje kuriama arba rekonstruojama neokapitalistinė (laisvo-
sios rinkos) tikrovė, jei išpažįstama liberalioji demokratija, jei garbinama 
teisės viešpatystė (angl. rule of law), tuomet funkcionaliais vadintini tokie 
pasakojimai, kurie begaliniame praeities patirčių aruode ieškos, atpažins, 
atrinks, sureikšmins juos atliepiančius reiškinius, pristatys juos geriausiai 
reprezentuojančius herojus.

Tačiau tokią deklaruojamos vertybinės orientacijos ir jau parašytų pasa-
kojimų funkcionalumo viltį stipriai pritildo Lietuvos (ir daugelio kitų po-
totalitarinių valstybių) naratyvų ir atminties politikos apraiškos. Tikrovėje 
viskas komplikuojasi ir prašosi įdėmaus tiriančiojo žvilgsnio. Dažniausiai 
susiduriame su gyvosios dabarties poreikių ir praeities reprezentacijų sky-
rybomis. Taip nutinka, kai vienokios dabarties tikrovės vaizdinius ir atei-
ties siekius atspindi oficialioji vieša erdvė, o kitokius aidus regime vadovė-

14 Ten pat, p. 47.
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liuose, istorijos sintezių bandymuose, kurie – vėlgi – teoriškai turi įteisinti 
padėtį ir ateities vaizdinius. Su kuo susiduriame tokiais atvejais ir kokio-
mis mokslo darbo priemonėmis naudodamiesi galime tai paaiškinti?

Peršasi mintis, kad čia susiduriame su bendrųjų tautinių naratyvų (isto-
rijų) disfunkcionalumu. O tokiai pokomunistinėms, postkolonializmo są-
monės bruožų turinčioms visuomenėms būdingai būsenai teorinės reflek-
sijos neabejotinai trūksta. Šią savybę galima nesunkiai pastebėti, bet stinga 
minimalaus supratimo, kur, kodėl ir kaip tai darosi. Nematyti bandymų 
paaiškinti, ką tai reiškia ir kodėl būtent taip gali nutikti. Tad šioje studi-
joje knieti paklausinėti prieinamus šaltinius ir bandyti suprasti bent dalį 
su bendrųjų naratyvų funkcionalumu susijusių reiškinių. XIX a. istorijos 
reprezentacijos suteikia gerą progą to imtis.

Teorinė šios temos perspektyva leidžia suprasti, kad tyrimui svarbūs 
du labai skirtingos prigimties poliai. Viename gale yra begalinis praeities 
patirčių aruodas, kuris šiandien užsipildo naujais tyrimų vaisiais greičiau, 
nei sugebame pajusti, suprasti, ką vieni ar kiti atrasti, įrodomi reiškiniai ir 
faktai mums, gyviesiems, reiškia. Kitame gale – mūsų gyvenama tikrovė. 
Mūsų dabartis, kurioje grumiasi skirtingos, didesnės ar mažesnės intere-
sų grupės, prislopintos ideologinės laikysenos, kurioje sklando politinių 
programų puslapiai, tartum ieškodami istorijos bylų, į kurias galėtų būti 
įsegami. Dabartis nėra aiškesnė už praeitį, o neaiškumo svoris surištas ne 
su euru, o su tautos laisvės kaina. Tai laisvos lietuvių (ir bet kurios kitos) 
tautos būklė valstybės nepriklausomybės ir ideologijų sangrūdos sąlygo-
mis. Savaime nėra garantuota jokia pusiausvyra tarp šių reiškinių. Sunkiai 
paaiškinamas net vienu ar kitu laikotarpiu pasireiškiančio disbalanso mas-
tas. Atviro totalitarizmo metu tai dar buvo įmanoma, o formalios demo-
kratijos ir teisės viešpatystės sąlygomis – daug sunkiau.

Dabarties intervencija į praeities aiškinimus it didžiulė banga šiandien 
užlieja tuos Europos plotus, kurie po išsivadavimo Berlyno sienos griūties 
buvo kupini vilčių, kad jokia praeitis nėra pajėgi įkalinanti dabarties, kad 
savo naują gyvenimą nesupančiotomis rankomis ir kritiniu protu kurti da-
bar gali ne tik buvusios imperijos, bet ir išsilaisvinę buvę pavergtieji. Nai-
viai tikėta, kad praeitis gali likti istorijai. Tačiau taip neįvyko, ir mes dar 
nežinome daugelio priežasčių – kodėl. Bet kuriuo atveju tose pototalitari-
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nėse šalyse, kurios dar tik brandino savo politines tautas, pro duris išvytas 
politikos diktatas praeities aiškinimui sugrįžo pro plačiai pravertus langus. 
Tad jau seniai suprantamą dalyką, kad istorija nepriklauso akademiniams 
istorikams (jie jokie monopolininkai), dabartis perdirba į nuostatą, kad 
jų galbūt ir nereikia, nes juk kažkas žino, kokios praeities reikia valstybei 
arba jos vardu kalbantiems galios įrankininkams.

Be to, darosi aišku, jog vien istorijos tekstų (kad ir bendrųjų Lietuvos 
ugdymo programų) nagrinėjimo neužtenka. Demokratijos ir Konstitucijos 
laiduojamos minties laisvės sąlygomis pasakojimų gausa ir postmodernaus 
istorizmo releatyvizuotos tautinio tapatumo apraiškos sugriovė ir istorikų 
monopolį dalyvauti ne tik kuriant, bet ir griaunant istorinius mitus.15 Šis 
istorijos politikos tyrinėtojos Ingos Vinogradnaitės teiginys, ko gero, yra 
perteklinis: istorikai savo moksliniams ar nemoksliniams sumanymams 
įgyvendinti niekados tokio monopolio ir neturėjo. Veikiausiai taip galė-
jo rodytis tik tuomet, kai valstybės (valdžia) privilegijuodavo kokius nors 
istorikus ar istorijos mokslo įstaigas, kurioms būdavo patikima išreikšti 
valstybės elito puoselėjamą praeities aiškinimo kryptį. Jei jau sakome, kad 
praeities pasakojime dabartis dalyvauja labiau, nei kartais manome, tai 
reiškia dabarties, jos vertybinių principų, politinių pažiūrų ir visuomeni-
nių įsitikinimų pažinimas taip pat yra privalomas. Tada atsiranda stiprus 
įtarimas, kad mūsų keliamų svarstybų instrumentai turi būti skolinami iš 
socialinių mokslų.

Dažnas ginčas arba dar dažnesni monologai Lietuvos praeities repre-
zentavimo teisės, tiesos monopolio ir netiesos skleidėjų temomis apskritai 
vengia pačios istorijos. Platėjančiu srautu išsiliejantys rašiniai Lietuvos is-
torijos politikos klausimais, kurie dažniausiai išsiverčia be profesionalių 
istorikų ir įrodomos praeities faktų, yra ne visai artikuliuotomis formomis 
prasiveržiantys politiniai, pasaulėžiūriniai ir net grupiniai sociopsicholo-
giniai reiškiniai. Gerai dar, kad kraštutiniu atveju čia nubrėžiama linija: 
mokslinis požiūris istoriją paverčia nepatikimu tautinio sąjūdžio sąjungi-
ninku.16 Tai plaukia iš įsitikinimo, kad pats praeities ir dabarties veikėjas – 

15 V i n o g r a d n a i t ė, I. Tarp tiesos ir politikos: Lietuvos istorijos politikos prielaidos, 
Valstybė ir istorija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, p. 70.

16 J o k u b a i t i s, A. Istorijos neutralizacija ir depolitizacija, Valstybė ir istorija, p. 33.
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tauta – yra tikėjimo, o ne mokslo kūrinys, tuomet valstybės įstaigų ar vieš-
pataujančio politinio elito prižiūrimas bendrasis naratyvas yra teisėtas (tad 
funkcionalus ir visiems naudingas) galią savo rankose turinčiųjų tikėjimo 
ar net fanatizmo produktas. O ir tokiu būdu atsirandančių reprezentacijų 
santykiai yra nuolat konfliktuojantys, viešpatavimo viršukalnėse besikei-
čiantys vietomis priklausomai nuo to, kas laimėjo rinkimus arba kokios 
grupuotės užvaldė biurokratines įstaigas. 

Reprezentacijų tyrimu įrodoma, racionaliais mokslo argumentais (bet 
ne tik tikėjimu) grindžiama pati istorija gali būti visai nereikalinga. Turė-
tų būti gana dabarties politinės sąmonės antropologijos ir psichoanalizės 
darbų. Jie iš dabarties politinės sąmonės tyrinėjimų turėtų išgliaudyti tai, 
kaip ieškoma atramų praeities griuvėsiuose. Bet čia ne istorija ir ne istorika. 
Ir tai nėra mūsų pasirinkta kryptis. Be to, masinė opinija ir spontaniški 
žmonių polinkiai nėra tas pats, kas arklys valstybės pakinktuose. Būtų di-
delis neapsižiūrėjimas dabarties intervenciją į istorijos laukus sieti tik su 
valdžia ir politikos formuotojais.

Čia mums, pakartojimu sustiprinant ankstesnius aiškinimus, yra svar-
bu persvarstyti esamus, formaliai įteisintus ir populiariai viešpataujančius 
(o tai ne vienas ir tas pats) bendruosius pasakojimus apie XIX a., arba apie 
šiuolaikinės Lietuvos priešaušrius. Būtina patikrinti, kaip svarbiausios aiš-
kinimo linijos ir herojų siluetai santykiauja su deklaruojamomis dabarties 
vertybėmis ir principais. Esminė prielaida: jei yra kas nors teigiama, kaip 
Lietuvos ir lietuvio tikslas ateityje, tas, jei ne iš karto, tai bent po kurio 
laiko, turi paveikti praeities reprezentacijas.

Bandykime išrikiuoti problemiškiausius aspektus. Sąlygiškai galima teigti, 
kad šiandien oficialiai išpažįstame esą laisvosios rinkos arba neokapitalistinė 
šalis, nors yra ir kitokių tikėjimų. Teigiame ir savo Konstitucijoje giname li-
beraliosios demokratijos idėjas. Nors ir ne visada adekvačiai vartodami sąvo-
kas, siekiame gyventi teisės viešpatystėje (rule of law) arba išpažįstame teisės 
viršenybę. Laisvas individas ir savanoriškų asociacijų kultūra kaip vertybė 
yra deklaruojama, nors individualizmas ir pilietinės visuomenės kategorijos 
neretai skęsta biurokratinėje ir politinėje migloje. Ir galiausiai esame tauta, 
oficialiai tikinti valstybės biudžeto finansuojama nacionaline Globaliosios 
Lietuvos programa. Vadinasi, nominaliai pripažindami, esą ne tik šiuo metu 



559XIX a. Lietuvos pasakojimo likimas po 1990 m.: 
tarp funkcionalumo ir inercijos

labiausiai migruojanti Europos Sąjungos tauta, bet ir tokia, kuri skirtina di-
asporos tautų kategorijai. Visi šie dalykai yra ir jau apčiuopiama tikrovė, ir 
tobulinimo bei visuotinesnio įgyvendinimo prašanti siekiamybė. Tad praei-
ties patirtį ir stiprybę peršantis didysis, vadovėlinis Lietuvos istorijos pasa-
kojimas kaip nors turėtų atliepti šiuos vertybinius poreikius. Turėtų, bet ar 
atliepia? Pabandykime aptarti visa tai iš eilės.

2. Vasario 16‑osios Lietuvos atsiradimo naratyvas

Lietuvos XIX a. istorijos pasakojimai ir juos dabartyje aktualizuojančios 
reprezentacijos didžia dalimi buvo susietos su dviem svarbiausiais, per visą 
pastarąjį šimtmetį nedaug besikeitusiais etnolingvistinės lietuvių bendruo-
menės virsmą tauta ir senus istorinius argumentus skirtingais pavidalais 
įdarbinančio valstybingumo vaizdiniais. Neretai šiedu tarsi savaime aiškūs 
dalykai paradoksaliai susipriešina. Kuomet naujasis filologijos produktas – 
modernioji lietuvių tauta, aktyvi Vidurio Rytų Europos tautų pavasario 
dalyvė – savo politinius suverenumo siekius pavadino senos, dėl įvairių 
priežasčių žlugusios, bet svarbiausia – agresyvių kaimynų nukariautos – 
valstybės atstatymu (Vasario 16-osios akto terminas), tęstinumo intencija 
negalėjo nesusidurti su senųjų ir atgimusių lietuvių tapatybės skirtumais. 
Politinės tautos bruožai ne tik nebesutapo su etnolingvistinės bendruome-
nės kontūrais, bet pritrūko racionaliais istorijos metodais pagrindžiamo 
perėjimo iš vieno pavidalo į kitą išaiškinimo. 

Tam labui buvo įdarbintas istorinis naratyvas. Jis turėjo įkvėpti bun-
dančius lietuvius praeities stiprybės vaizdiniais ir istoriniais argumentais 
įteisinti lietuvių prisikėlimo politinę fazę. Istorinio politinio paveldo ir 
naujosios etnolingvistinės tapatybės kontūrai labai smarkiai skyrėsi, todėl 
tiesiogiai nei tęstinumas, nei perimamumas negalėjo būti įsivaizduojami. 
Tačiau tą padaryti buvo įmanoma išlukštenant, išvalant pačią Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės idėją nuo senosios politinės civilizacijos formų. 
Panaudota tik nuoga senosios Lietuvos valstybės – LDK – idėja, buvusio 
suverenumo faktas, leidęs Atgimimo epochos lietuvių vaizduotės kūrėjams 
įžengti į rusų pamėgtą istorinių ir neistorinių tautų priešpriešos lauką. 
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Praeityje turėję savo valstybę lietuviai, skirtingai nuo estų ir latvių, 
bet panašiai kaip armėnai ir lenkai, galėjo grįsti savo teises istorijos argu-
mentais. Tačiau senoji bajoriška Lietuvos santvarka, luominės demokrati-
jos ir teisės viešpatystės turinys buvo atmesti neturint kada ir nebandant 
gilintis į kokius nors tęstinius bruožus arba politines vertybes, kurios 
galėjo būti pristatomos kaip LDK paveldas, natūraliai mums priklausan-
tis, pakankamai būdingas XIX a. Atgimimo epochos lietuviams. Loginis 
tęstinumo aiškinimas galėjo padėti semti iš praeities stiprybę ir dar tap-
ti gerais politiniais pamatiniais akmenimis naujai svajojamai Lietuvos 
valstybei. Bet nutiko kitaip: nebuvo net bandyta pasinaudoti jau XIX a. 
lenkų (mažiau – lietuvių) istorikų darbuose rusenusio ginčo, kurio esmė 
glūdėjo tos demokratijos ir pilietinės (bajorų) visuomenės vertybinio pa-
veldo plotmėje, vaisiais. 

Lietuvių kaip politinės civilizacijos kūrėjų respublikoniškas, demokra-
tinis, romėniškan pamatan atremtos teisės viršenybės supratimas liko už 
Atgimimo laiku konstruojamo naratyvo borto. Nebuvo bandyta apmąstyti, 
kad didžioji LDK bėda saulėlydžio akimirkomis glūdėjo ne toje kilnioje po-
litinės tautos tradicijoje, o tame, kad šios tradicijos nepavyko padaryti vi-
sos Lietuvos valstybės žmonių nuosavybe. Nepavyko įpilietinti pagrindinės 
krašto žmonių dalies – lietuviakalbės valstietijos, nors būta ir revoliucingų 
įsivaizdavimų, ir pačių maištaujančių valstiečių reikalavimų suteikti jiems 
teisę siųsti atstovus į Abiejų Tautų Respublikos Seimą (Šiaulių ekonomijos 
valstiečių sukilimas 1769 m.). Lietuvos bajorai tame pasakojime turėjo arba 
nustoti būti bajorais, arba pasidaryti, Rusijos imperijos socialinių inžinie-
rių ir atminties politikos prievaizdų džiaugsmui, svetimaisiais, dvarponiais, 
lenkais ir išnaudotojais. Nekeitė padėties nei tas seniai istorikų įrodytas 
faktas, kad absoliuti dauguma lietuvių bajorų iki XIX a. vidurio nebuvo 
nei dvarponiai, nei kokie nors išnaudotojai – patys dirbo žemę.

Lietuvos ir lietuvių supriešinimas ne tik su senos valstybės kūrėjų prisi-
minimu, bet – dar daugiau – su mūsų bajoriškosios demokratijos idealais 
per visą ilgą XIX a. buvo rusų imperinės atminties politikos strateginė 
siekiamybė. Rusijos imperatorių dvare sukurtas Lietuvos pasakojimas visa 
tai, kas galėjo leisti audiatur et altera pars, arba kitą, palankesnį požiūrį į 
kilnią lietuvių politinę tradiciją, buvo stumiama į užmarštį, kuri buvo ir 



561XIX a. Lietuvos pasakojimo likimas po 1990 m.: 
tarp funkcionalumo ir inercijos

yra antroji atminties politikos pusė. Jei respublikoniškos vertybės liko pri-
skirtinos išimtinai privilegijuotų nobilių uždaram ratui, jei šalia kilnumo 
laisvės sąlygomis plėtojosi ir visiška degeneracija bei egoizmas, jei šioms 
savybėms nebuvo lemta išlikti po Tado Kosciuškos vadovaujamo sukilimo 
vėliavomis, nebūtina buvo nuvertinti pačių idėjų. 

Tačiau bendrame mūsų XIX a. naratyve nuo tada nejučiomis įsivyrauja 
centralizuotos, drausmingos, autoritetingos (nors gal nebūtinai monarchi-
jos) valstybės ilgesys, o nesugebėjimas tokios sukurti XVIII a. pabaigoje 
tapo kone esminiu Lietuvos nuopuolio priežasčių aiškinimo būdu. Viena 
vertus, trys Abiejų Tautų Respublikos pasidalijimo partneriai (Rusijos Ro-
manovai, Prūsijos Hohencolernai ir Austrijos Habsburgai) buvo absoliučios 
monarchijos, tad apsigynimo galimybės galėjo post factum būti siejamos 
su tokių pat valstybės pavidalų išvystymu. Absoliutizmo, o ne revoliucinės 
demokratinės dvasios, nepritekliais tapo priprasta aiškintis fatališką Len-
kijos ir Lietuvos pralaimėjimą. 

O jei tokį supratimą diktuoja dabarties vaizduotė? Šito lemties vaizdinio 
reprezentacija ir tam tikros preferencijos lygiai taip gali būti susieti su au-
toritariniais dabarties lietuvių polinkiais. Juk visos nuo 1990-ųjų buvusios 
sociologinės apklausos rodė lietuvių autoritarizmo polinkį viršijus kone 
70 nuošimčių. Tad jei besitęsianti dabartis diktuoja autoritarizmo šūkius, 
greičiau yra natūralu, kad iš praeities pasisemiamos tik kai kurios šiuos 
polinkius patenkinančios interpretacijos, bet pralaimėjimai dažniausiai 
turi daugiau nei vieną priežastį, o idėjos yra vertingos arba atstumiančios 
pačios iš savęs. Juk Romos civilizacijos vaisiai nėra it kūdikis su nešvariu 
vandeniu išpilami į kanalizacijos griovį vien dėl to, kad juos skynė tik pri-
vilegijuoti piliečiai ir vergvaldžiai.

Per visą XIX a. stiprėjančios etnolingvistinės lietuvių bendruomenės 
atėjimas prie politinės tautos gyvenimo slenksčio buvo labai sudėtingas 
ir prieštaringas procesas, kuris jau daugiau kaip šimtmetį yra didelių 
istoriografinių ginčų taikinyje. Viena vertus, nuo pat Vasario 16-osios 
Lietuvos atsiradimo pagrindinė nelaisvės ir kovų amžiaus reprezentacija 
buvo siejama su niekada nepasibaigusia lietuvių (ir lenkų) kova už savo 
valstybės atstatymą. Ši svarbiausioji XIX a. naratyvo gija piršo mintį, kad 
praradusi savo valstybingumą tauta, kurios idėja ir sudėtis per tą laiką 
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keitėsi, sukilimas po sukilimo pakildavo prieš Rusijos imperijos viešpa-
tystę, pajusdavo pralaimėjimų ir represijų kartėlį ir vėl keldavosi nau-
jiems darbams ir kovoms. 

Kita vertus, tarpukariu Lietuvos Respublikos konfliktas su Lenkija, tautos 
mobilizacija Vilniui susigrąžinti diktavo savo sąlygas. Populiariausiame iki 
šiolei A. Šapokos ir kolegų Lietuvos istorijos vadovėlyje ši kova dėl valsty-
bės atkūrimo ir tautos laisvės nušviečiama kontroversijų šviesa. Tuometinė 
konjunktūra vertė taip konstruoti pasakojimą, kad sukilimai dėl savo šalies 
laisvės išryškintų skirtingus lenkų ir lietuvių tautų interesus. Pauliaus Šležo 
plunksnai priklausantys vadovėlio XIX a. skyriai atskleidė tokį požiūrį, kur 
lietuviai valstiečiai ir bajorai lenkai savaip konkuruoja dėl to, kas pirmas pa-
kels antirusiškos kovos vėliavas. Štai 1830–1831 m., atė jus žiniai apie Lenkijos 
sukilimą, Vilniuje susidaręs komitetas iš esmės nežinojo, nė ką veikti. Kova 
įsižiebė tarsi ir be jo: Kaip tik tuo metu ėmė bruzdėti valstiečiai, kurie pasi-
žiūrėjo į sukilimą, kaip į savo socialinį išsilaisvinimą. Trokšdami baudžiavos 
panaikinimo, jie pirmieji sukilo: rusams pradėjus rinkti rekrūtus, jie vienoje 
kitoje vietoje pasipriešino.17 Autoriaus pastangomis valstietiškas impulsas la-
bai aiškiai atskiriamas nuo bajoriško, o pastarasis kovon paleidžiamas tarsi 
nenoromis. Bajorijos sukilimas tarsi seka iš paskos valstietiškai iniciatyvai. 
Nors atskiri bajorai vadovavo ir valstiečių bruzdėjimui, tačiau organizuotai 
jie sukilo vėliau...18 Pastanga išryškinti atskirą, socialiai determinuotą, dvi-
gubą (supraskite, rusų valdžios ir lenkų ponų) priespaudą kentusių lietuvių 
valstiečių kovos apraišką turėjo ir sėkmingai parodė, kaip liaudiškoji Lietuva 
iškovojo neformalią teisę į politinį paveldą.

Kitame, 1863 m., sukilime liaudiškasis, lietuviškas ir sulenkėjusių ba-
jorų sukilimas nupasakojamas labiau integruotai, nes baudžiavos panai-
kinimo faktas jau buvo įvykęs. Pralaimėjimas buvo skaudus visiems, o 
po jo prasidėjęs rusinimas palietė ir pačius valstiečius, ypač jų išpažintą 
tikėjimą. Čia vadovėlinis naratyvas sujungia antirusišką kovą, pateikia 
perimtos iš bajorų estafetės veiksmą ir senosios valstybės tęstinumo po-
litinę idėją sujungia su ateities pergalėmis. Tuo būdu išsiplėtė kova, kuri 
pagaliau buvo lietuvių laimėta. Tik šį kartą ta kova buvo visiškai kitokia. 

17 Š a p o k a, A. (red.) Lietuvos istorija, Kaunas, 1936, p. 462.
18 Ten pat.
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Ligi šiolei kovojo lenkiškai nusistačiusi bajorija, o dabar išėjo į kovą už 
savo tautines teises tikrieji lietuviai kaimiečiai, kurie pagaliau ne tik atsi-
spyrė prieš rusifikaciją, bet ir pašalino sulenkėjusių bajorų įtaką ir paga-
liau sukūrė nepriklausomąją Lietuvą.19

XIX a. naratyve kovingas, sukilėliškas lietuvių būdas, stabdantis ru-
sifikatorių puolimą, ir veikimas, kuris vis atviriau buvo skirtas Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atstatymui, tapo ryškiausiu bruožu. Sukilėliš-
ka, išsivaduojamoji, antirusiška retorika Vasario 16-osios Respublikos eg-
zistencijos pabaigoje pasiekė savotišką apogėjų. Net 1905 m. revoliuciniai 
įvykiai šiame naratyve buvo siejami su sukilimu. Pačioje 1905 m. pabai-
goje revoliucinis sąjūdis pasiekė aukščiausią laipsnį. /.../ Prieš malšindama 
sukilimą, Rusų valdžia ėmė skelbti, kad Lietuvoje, ypač Žemaičiuose ru-
sai, esą, skerste skerdžiami. Mat, valdžia tuo norėjo pateisinti ruošiamas 
griežtas malšinimo priemones. Į Lietuvą buvo atsiųsti kariuomenės būriai, 
vadinami baudžiamaisiais. Kai kurie iš jų net patrankomis apšaudė mies-
telius ir kaimus vien tik dėl to, kad ten buvo atstatytas rusas mokytojas 
ar valsčiaus sekretorius.20

Pasitelkus sukilėlišką retoriką šiame populiariame ir tikrai sėkmin-
game vadovėlyje labai nuosekliai išdėstytas (nors giliau leistis vengta) su 
mokslo darbais pernelyg nekonfliktuojantis pasakojimas, kuris rodė, kaip 
politinio, sukilėliško veikimo vėliavos per XIX a. iš aristokratijos rankų 
buvo perimtos į Vasario 16-ąją pasiekusios demokratinės lietuvių tautos 
rankas. Po Antrojo pasaulinio karo sukilimo terminas būdavo dažniau 
keičiamas į revoliucijos. Sovietmečiu tai liudijo indoktrinacijos poveikiu 
stiprinamą 1905 m. Lietuvos įvykių įpynimą į bendralaikius Rusijos revo-
liucijos kontekstus. Išeivijoje galėjo būti pastebimas nenoras šio istorinio 
epizodo sieti su lenkiškąją sukilimo tradicija. Kita vertus, šie žodžiai ga-
lėjo būti ir ne itin reflektyviai, o spontaniškiau, naudojami it sinonimai. 
Antirusiško sukilimo vaizdinys buvo labai našus ir mobilizavo politinę 
lietuvių vaizduotę. Jo lenkiškasis elementas tiesiog nebuvo išryškintas. 
Šis leitmotyvas įsitvirtino ir iki šiolei turi būti matomas kaip svarbiausias 
bendrojo pasakojimo nervas.

19 Ten pat, p. 474.
20 Ten pat, p. 518.
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Tokia XIX a., kaip periodiškai pakylančių išsivadavimo kovų ir sukili-
mo bangų skalaujamos epochos, sujungusios LDK ir Vasario 16-osios Res-
publiką, reprezentacija leido įtikėti savo paveldo teisėmis, sutelktai atmuši-
nėti lenkų, rusų, net baltarusių istorijos interpretacijas, kaip besikėsinusias 
į tai, kas išskirtinai mūsų, lietuvių, paveldėta. O ir pačią A. Šapokos ir 
bendražygių Lietuvos istorijos versiją smarkiai apšaudė bendraamžiai isto-
rikai kritikos patrankomis. Augustinas Janulaitis, Vaclovas Biržiška, o po 
pasitraukimo į Vakarus ir Mykolas Biržiška, daug kur priekaištavo auto-
riams dėl požiūrio į generalgubernatoriaus Michailo Muravjovo politikos 
rezultatų vertinimą, katalikiškosios lietuvių judėjimo pusės su Motiejumi 
Valančiumi priešakyje iškėlimą.

Atsargiausiai ir solidžiausiai į tokį XIX a. paveikslą 1940-ųjų katastrofos 
išvakarėse pažvelgė Zenonas Ivinskis. Jis, nors ir medievistas, puikiai matė, 
kad XIX a. Lietuvos paveikslas, periodizacija, svarbiausi naratyvo elemen-
tai nebuvo labai savarankiški, bet didele dalimi perimami iš lenkų istori-
ografijos. Taip jau tikdavo, kad konkuruojantys pasakojimai supanašėdavo 

– tik vietoje vienų herojų (tarkime, lenkų Lenkijos versijoje) stodavo lietuviai. 
Šiandien panašius dalykus nesunku įžiūrėti baltarusių istorijos pasakojimuo-
se, atkartojančiuose Lietuvos istorijos nutikimus, tik jau be lietuvių. 

Čia net per dramatiškus XX a. antrosios pusės lietuvių tautos išbandy-
mus didelių permainų neįvyko. XIX a., kaip Lietuvos kelio į nepriklauso-
mos valstybės atstatymą, reprezentacija iš esmės įtvirtina 1918-ųjų metų 
Vasario 16-osios chronologinę ribą. Mums, lietuviams, tai ir yra didžiojo 
nelaisvės šimtmečio pabaiga. Didysis tautos pasakojimas, po kuriuo jau-
čiami krikščioniški biblinio nuopuolio, egzodo ir prisikėlimo vaizdinių 
pamatai, šia prasme vėl susiliečia su lenkišku analogu. Tyrinėtojai pastebi, 
kad per visą XX a. iki pat šių dienų lenkų institucijų palaikomoje kultūri-
nėje atmintyje 1918 metai reiškia XIX – nelaisvės – amžiaus pabaigą, taip 
pat reiškia ir atnaujintos valstybės pradžią, Mickevičiaus maldos apie karą – 
išvaduotoją, o ne karą – prakeiksmą, išsipildymą.21

Sovietų okupacijai ir marksizmo-leninizmo doktrinai pusamžiui atsky-
rus lietuvius diasporoje ir priespaudą kentusioje gimtojoje žemėje politinės 

21 N o w a k, A ., min. veik., p. 9.
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siekiamybės vaizdinys, persmelkęs XIX a. pasakojimą, niekur neišnyko. 
Daugiau ar mažiau deformuojamas jis glūdėjo ir sovietų prižiūrėtų istorijų 
pamatuose (rusai virto carizmu, antirusiški sukilimai – anticariniais sukili-
mais), ir beveik be išlygų – Vandos Daugirdaitės-Sruogienės daug kartų per-
leistame Lietuvos istorijos vadovėlyje. M. Muravjovui teigiamų bruožų beveik 
nebeliko, o ir skyrybos su buvusiu Liublino unijos partneriu – Lenkijos ka-
ralyste – buvo nutapytos švelnesnėmis spalvomis. Sovietams – per diegiamą 
proletarinį solidarumą ir liaudies demokratijų draugystės siekius, o diaspo-
ros mąstytojams ir atminties saugotojams – iš akivaizdaus suvokimo, kad 
XX a. vidurio katastrofos akivaizdoje esame su lenkais darsyk per du šimtus 
metų palikti bendrai nelaimei ir bendriems išbandymams. Tai parodo nau-
jausi lietuvių istorikų darbai, skirti konfliktuojantiems praeities naratyvams 
ir bendros ateities vaizdiniams emigracijoje Vakaruose po Antrojo pasauli-
nio karo, aptarti22. Nesugebėjimas susikalbėti ir susitarti buvusiems unijos 
bendratautiečiams daugiau nei kas nors kita atvedė prie tos nelaimės. 

Galbūt šis fatališko pasikartojimo jausmas vertė atsisakyti labiausiai 
supaprastintų ir radikalių XIX a. lietuvių tautos kelio aiškinimų. Gilios 
išminties ir sąžiningo komunikatyvaus atminties atvėrimo pavyzdys buvo 
paskutinysis kultūros istoriko ir Vasario 16-osios akto signataro profeso-
riau Mykolo Biržiškos dvitomis Lietuvių tautos kelias į naująjį gyvenimą.23 
Testamentiškas autoriaus gyvenimo pabaigos tekstas dvelkė akademikams 
nebūdingu nuoširdumu, tačiau pati knyga, nepaisant labai įžvalgaus požiū-
rio ir perspektyvių mokslinių idėjų gausos, liko pagrindinės srovės krante. 
Net 1989-ųjų įkarštyje, kuomet labai daug išeivijos istorikų veikalų buvo 
dideliais tiražais perspausdinami Lietuvoje, knyga nebuvo iškelta į jai de-
ramą vietą. Galime net klausti, ar jos puslapiuose atsiveriančios XIX a. re-
prezentacijos nerado savo auditorijos, ar dar koks atsitiktinumas čia lėmė.

Svarbu pastebėti, kad būtent emigracijoje, tad – laisvajame pasaulyje – 
buvo aštriausiai sukritikuotas įsigalėjęs Lietuvos XIX a. naratyvas. Kritikos 
smaigalį galando liberalus istorikas Vincas Trumpa, kuris, kaip dideliam 

22 G. M i l er y t ė, G. Lietuvos ir Lenkijos santykių vizijos emigracijoje 1945–1990 m. (Spau-
dai parengtos knygos rankraštis, paremtas 2012 m. VDU apginta disertacija.) 

23 B i r ž i š k a, M. Lietuvių tautos kelias į naująjį gyvenimą, t.1, Los Angeles, Lietuvių 
dienos, 1952, t. 2, 1953.



566 Egidijus Aleksandravičius

polemininkui derėjo, iš tiesų džiaugėsi sukelta V. Daugirdaitės-Sruogie-
nės reakcija ir jos atsakymais intelektinėje spaudoje. V. Trumpa laikytinas 
bene svarbiausiu autoriumi, pradėjusiu konceptualų Lietuvos XIX a. reikš-
mės apmąstymą. Jo manymu, pagrindinis šio amžiaus istorijos klausimas, 
kaip senoji 1795 m. galutinai žlugusi Lietuvos valstybė – LDK – virto nauja, 
modernia, demokratine Vasario 16-osios Respublika. Apie jį susipina į itin 
sudėtingą mazgą kiti klausimai: Kas buvo Lietuva 1795-aisiais? Kaip kris-
talizavosi naujos etnolingvistinės tautos formos? Kas liudija vienos virsmą 
kita arba tęstinumą? Koks santykis tarp senosios ir naujosios Lietuvos?24

V. Trumpa poleminių straipsnių serijoje apibūdino įsiviešpatavusį XIX a. 
Lietuvos pasakojimą kaip romantinį, perdėtai išryškinantį Lietuvos valsty-
binio tęstinumo giją. Anot jo, pernelyg voliuntaristiškai naudojamas laisvės 
kovų naratyvas, kuris pabrėžia, kad po paskutinio Abiejų Tautų Respubli-
kos padalijimo tuoj pat prasidėjo didvyriška kovą su žiauriu okupantu ir už 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymą.25 Šioje naratyvo versijoje visi karai ir 
sukilimai kartu su Lenkija ir lenkais yra mūsų dabarčiai pristatomi kaip 
Lietuvos reikalas, tarnauja politinei XX a. pabaigos programai. Simboliška 
tai, kad, nepaisant fakto, jog V. Trumpa savo pažiūras skelbė jau kelis de-
šimtmečius, jo straipsnių rinkinys atskira knyga pasirodė kaip tik 1989 m., 
iš naujo įplieksdamas ginčą antrąsyk per XX a. prisikeliančioje Lietuvoje. 
Ši XIX a. reprezentacija, anot autoriaus, yra paviršutinė, pernelyg prisi-
rišusi prie lenkiškosios istorijos versijos, ignoruojanti lemtingus praeities 
faktus ir reiškinius. Čia išryškinamas Lietuvos valstybės tęstinumas nėra 
nei pagrįstas, nei funkcionalus, bet, nepaisant to, yra kone viešpataujantis 
lietuvių kultūrinėje atmintyje. 

V. Trumpa buvo linkęs prie tų istorikų (Petras Klimas, Jonas Totoraitis, 
Povilas Šležas), kurie Vasario 16-osios Respubliką matė kaip visiškai ats-
kirą reiškinį, nesiedami su senąja Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste. Nieko 
bendra nerasdamas tarp bajoriškos politinės civilizacijos ir naujosios lie-
tuvių tautos politinio projekto V. Trumpa nuėjo bene toliausiai valstybės 

24 Plačiau: A l e k s a n d r a v i č i u s, E., K u l a k a u s k a s, A. Carų valdžioje. Lietuva 
XIX amžiuje, Vilnius: Baltos lankos, 1996, p. 42–44.

25 T r u m p a, V. Lietuvos nepriklausomybės idėja, Lietuva XIX amžiuje, Chicago: Algi-
manto Mackaus knygų leidimo fondas, 1989, p. 131–132.
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tęstinumo neigimo kelyje. Pirmuosius (Mykolas Biržiška, Mykolas Rome-
ris, ir net Jerzy’s Ochmanskis ir dauguma sovietinių istorikų) vadindamas 
romantikais, antrojoje srovėje įžvelgė realistus. Pastarieji rūpinosi ne tiek 
istoriniu valstybės nepriklausomybės įteisinimu, kiek stengėsi atsakyti į 
klausimą, kaip iš tikrųjų kūrėsi dabartis. Tad visi bandymai Didžiosios 
Kunigaikštystės atstatymo idėja žymėti XIX a. yra klaidinantys: nebuvę 
jokios paveldėtos politinės tradicijos, bajoriškos demokratijos ir teisės vieš-
patystės principų. Juos tartum nusinešė su savimi Lenkijos pusėn bajoriš-
koji visuomenės dalis.

LAIS puslapiuose ir kitoje intelektinėje spaudoje po 1990-ųjų nepasibai-
gusią diskusiją prikėlė Antanas Kulakauskas, kuris labai vertino senųjų 
išeivijos istorikų polemikos kokybę26. Atsinaujinusi istorijos mintis leido 
priimti abu požiūrius, kaip turinčius svarių argumentų, ir ieškoti integruo-
jančios dermės. Lietuvos valstybės istorinio tęstinumo idėjas A. Kulakaus-
kas labiau negu iki tolei susiejo su nevienareikšme tautos samprata, su jos 
lūžio momentais. Jei prieš Antrąjį pasaulinį karą ir buvo kalbama apie 
senųjų lietuvių bajorišką tautą, tai XIX a. susiklosčiusių politinės ir tauti-
nės sąmonės formų nesistengta įvilkti į skirtingas koegzistavusias lietuvių 
tautos sampratas ir net, kaip žvelgtų kai kurie istorikai (Piotr Losowski), 
paralelinius Lietuvos atgimimo kelius. Etnopolitinio, civilizacinio, istori-
nio tautos supratimo sugretinimas su etnolingvistiniu lietuviškumu, šių 
kolektyvinės tapatybės pradų koreliavimas buvo labai svarbus teorinis sie-
kiamybės papasakoti, kas nutiko lietuviams ir jų politinei sąmonei per ilgą 
XIX a., atnaujinimas. Ši pastanga akivaizdžiai siejosi su rūpesčiu dėl naujos 
Lietuvos valstybės, politinės tautos ir jos santvarkos kūrimo. 

A. Kulakausko ir panašiai galvojusių istorikų (įskaitant ir šių eilučių 
autorių) rūpestis atskirti dvi lygiagrečiai besivysčiusias, nesyk susiliejusias, 
bet galiausiai sukonfliktavusias lietuvių politinės sąmonės trajektorijas tu-

26 Labiausiai prie naujo senos diskusijos puslapio atvertimo prisidėjo straipsnis žurnalo 
Baltos lankos puslapiuose (Antanas Kulakauskas. Senos polemikos pėdsakais (V. Trum-
pos ir V. Daugirdaitės-Sruogienės diskusija). Baltos lankos, nr. 1, 1991), nors įvairiomis 
briaunomis šios nuostatos buvo vystomos daugelyje straipsnių. Galiausiai Lietuvos 
politinės raidos alternatyvusis aiškinimas atgulė į knygos Carų valdžioje. Lietuva XIX 
amžiuje pamatus.
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rėjo tam tikro paveikumo. Paskutiniuose fundamentaliuose savo darbuo-
se27 didžiausias XIX a. Lietuvos istorijos autoritetas Vytautas Merkys iš 
esmės įtvirtino dviejų konkuravusių tautos sampratų ir su jomis susijusių 
lietuvių politinio atgimimo veiksnių aiškinimą, padėdamas atskleisti, kaip 
keitėsi vietomis Lietuvos sąmonėje senoviškas etnopolitinis ir naujoviškas 
etnoligvistinis supratimas. Ta dviejų tautos sąmonės formų konkurencija 
nuo 1990-ųjų vidurio įsitvirtino ir bendruose, vadovėliniuose didžiojo pa-
sakojimo variantuose28.

Tačiau vienokiose ar kitokiose XIX a. reprezentacijose lietuvių Atgimi-
mo politinė sąmonė, jos raiškos formos, svarbiausi spiritus movens – hero-
jai nuo J. Basanavičiaus iki Antano Smetonos – liko per mažai išskaidrinta, 
išaiškinta ir nupasakota. Valstybės atstatymo epopėja XIX a. naratyve, ne-
paisant minėtų istorikų pastangų, vis vien liko miglota, panardinta liau-
diškumo ir tautiškumo mišinyje. Filosofė Nerija Putinaitė savo knygoje 
Šiaurės Atėnų tremtiniai sudėtuose straipsniuose negailėjo sistemiškos kri-
tikos tradiciniam XIX a. naratyvui (neva, anot jos, nutylinčiam politinės 
sąmonės silpnumo liudijimus), bandydama atidengti prieštaringiausias At-
gimimo patriarchų, visų pirma J. Basanavičiaus, galvosenos ypatybes. Jos 
kritikuotas ir šiam Atgimimo veikėjui priskirtinas lietuviškosios tapatybės 
atradimas buvo lemtas ir lietuviško valstybingumo užmaršties, skatinusiais 
lietuviškumą apipinti įvairiausiais nerealiais vaizdiniais.29

Nesigilindami į autorės J. Basanavičiaus mąstysenoje įžvelgtų bruo-
žų istoriškumą turime sutikti su jos teiginiu, kad per visą XX a. iki pat 
naujo Lietuvos valstybės prisikėlimo jie įsitvirtino pagrindinėje kultūri-
nės atminties srovėje. Anot jos, sovietmečiu deformuota Lietuvos istorinės 
refleksijos galimybė iš tiesų ir po 1990-ųjų nebuvo paversta kiek reikšmin-
gesniu dalyku. Ir dabar, nepaisant istorikų pastangų, senuoju etnopolitiniu, 

27 M e r k y s, V. Knygnešių laikai. 1864–1904, Vilnius: Valstybinis knygų leidimo centras, 
1994; taip pat: Vyskupas Motiejus Valančius. Tarp katalikiško universalizmo ir tautišku-
mo; taip pat: Tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 1798–1918, Vilnius: Versus aureus, 
2006.

28 Žr.: K a s e l i s, G. M o r o z o v i e n ė, R., T a m o š a i t i s, M. Istorijos vadovėlis 12 
klasei, 1 dalis, Vilnius: Baltos lankos, 2008, p. 88–98.

29 P u t i n a i t ė, N. Šiaurės Atėnų tremtiniai. Lietuviškos tapatybės paieškos ir Europos 
vizijos XX amžiuje, Vilnius: Aidai, 2004, p. 39.
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tad bajorišku ir lenkakalbiu, etniškai skirtingu, bet politiškai bendru, ta-
patybės matmeniu grįsta valstybės istorija pasirodo kaip paralelinė istorija, 
neturinti nieka bendra su pozityvaus lietuviškojo valstybingumo istorija.30

N. Putinaitės požiūriu, XIX a. (ir apskritai Lietuvos) istorijos reprezen-
tacija dabartinėje kultūrinėje atmintyje vis dar yra per menkai paveikta 
sąmonės permainų. J. Basanavičiaus generacijos vaizduotei skiriamas ir 
iki šiolei tradiciniu tapęs nusiteikimas nepaliauja dominuoti. „Neliaudi-
nio“, „netautinio“, lietuviškai neautentiško valstybingumo idėja sovietmečiu 
buvo nustumta į gilią užmarštį, užmirštant jo sąlygotą istoriją bei istorinės 
savižinos ateities kūrimui būtinybę. Saugiai užmirštas šiandien jis pasirodo 
problemišku pavidalu, liaudinei, tautinei, lietuviškai valstybinei sąmonei 
iškeldamas labai nepatogių klausimų.31

Tad didžiojo XIX a. pasakojime Lietuvos valstybės idėja ir nepriklauso-
mybės kelias, integruojantis senos politinės tautos paveldą ir modernybės 
politinius lūkesčius, vieniems istorikams regisi akademiškai išspręstas, ta-
čiau bendrosios istorinės savivokos ir praeities reprezentacijos, viešpataujan-
čios atminties paviršiuje, kritikai greičiausiai sakys kartu su N. Putinaite: 
Kartkartėmis pasirodą istorikų straipsniai bei pranešimai tėra nedidelė kon-
trastuojanti istorijos vertinimų dalelė bendroje liaudiškai-valstybiškai orien-
tuotoje nuostatoje.32 Greičiausiai tai tiesa, ir vis dėlto neabejotinai praverstų 
gilesni ir nuoseklesni tyrimai, leidžiantys suprasti, kaip ir kodėl taip yra.

Po Sovietų Sąjungos žlugimo ir Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
atstatymo prasidėjusios permainos istorinio pasakojimo konstravime sti-
prino tai, kas V. Trumpai ir panašiai į jį galvojusiems būtų atrodę it žing-
telėjimas atgal stiprinant romantinį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valstybinio tęstinumo vaizdą, rodant Vasario 16-osios Lietuvos Respubliką 
kaip tiesioginį senovės politinės civilizacijos vertybių ir principų paveldė-
toją. 1990-aisiais Kovo 11-ąją niekam nereikėjo įrodinėti, kad vėl it Feniksas 
iš pelenų prisikelianti lietuvių tauta tvirtai stovi ant savo istorinio suvere-
numo pamatų. Skirtingai, nei Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje, niekam – 
nei patiems lietuviams, nei išoriniam pasauliui – nebereikėjo įrodinėti, kad 

30 Ten pat, p. 114.
31 Ten pat, p. 115.
32 Ten pat.
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lietuviai yra istorinė tauta, o savo laisvo pasirinkimo teisę ji gali sodrinti 
istoriniais naratyvais. 

Vilnius išdidžiai kilo iš sovietinio administracinio centro į tikros euro-
pinės sostinės aukštumas, o masinė patriotinė opinija reikalavo naujų, be 
galo ambicingų simbolių. Tokiu tapo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės Valdovų rūmų atstatymas ir nacionalinė Lietuvos vardo paminėjimo 
1000-mečio programa, kuri buvo įgyvendinama didesnę praėjusio nepri-
klausomybės dvidešimtpenkmečio dalį. Simboliniame lietuvių kultūrinės 
atminties horizonte Valdovų rūmai užstojo ryškiausią Vasario 16-osios 
Respublikos reprezentantę – Prisikėlimo bažnyčią Kaune33. Gal kas nors 
suskaičiuotų tų objektų viešus paminėjimus ir mokesčių mokėtojų pinigų 
sumas, išleistas per du dešimtmečius? Tik po 2010-ųjų į Lietuvos viešosios 
erdvės avansceną buvo sugrąžintas toks modernios Lietuvos atsiradimo 
klausimas, dėl kurio ginčijosi V. Trumpa su V. Daugirdaite-Sruogiene, o 
polemikos ugnį 1990-aisiais kurstė vienas iš Lietuvių atgimimo istorijos stu-
dijų steigėjų A. Kulakauskas.34

Bandydami ieškoti tokios reprezentacijos sąsajų su ideologinėmis ar 
politinėmis autorių nuostatomis akimirksniu susiduriame su paradoksalia 
padėtimi. V. Trumpa buvo vienas iš aktyviausių lietuvių išeivių kairiojo 
liberalizmo atstovų, svarbi figūra Santaros-Šviesos veteranų gretose, kon-
ceptualiausi XIX a. suvokimo kritikos straipsniai buvo paskelbti Vytauto 
Kavolio redaguojamuose Metmenyse. Jo požiūris į Lietuvos valstybės tęs-
tinumą ir XIX a. lūžius iki šiolei yra bene radikaliausias. Konstruodamas 
savo XIX a. modelį V. Trumpa teigė:

Norint teisingai suprasti Lietuvos XIX a. istoriją. Reikia pirmiausiai išsi-
aiškinti, kas buvo 1795 m. Lietuva ir kuo ji tapo 1917–1918 metais. Nors Va-

33 Plačiau žr.: A l e k s a n d r a v i č i u s, E. Post_Communist Transition: The Case of 
Two Lithuanian Capital Cities, International Revue of Sociology, Volume 16, Number 2, 
July 2006, p. 347–361.

34 A. Kulakauskas dar ilgus metus kurstė šios senos polemikos ugnį, kol jam įgriso karto-
tis. 1995 m. žurnalo Kultūros barai, nr.1 dar skelbia specialiai tam skirtą straipsnį Nuo 
Didžiosios Kunigaikštystės iki Respublikos: Lietuvos etnopolitinės raidos XIX a. bruožai. 
Buvo ir keli vėlesni Vasario 16-osios proga parašyti arba papasakoti istorinės publicis-
tikos tekstai, bet ir jie, regis, baigia pasimiršti. Bent jau taip atrodo skaitant naujausias 
A. Jokubaičio ir kai kurių kitų į istoriografiją atsainiai žiūrinčių autorių publikacijas.
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sario 16 d. dokumente buvo skelbiama apie nepriklausomos Lietuvos atsta-
tymą, tačiau iš tikrųjų 1918 m. Lietuva buvo visiškai nauja valstybė, beveik 
nieko bendro neturinti su Lietuvos didžiąja kunigaikštija.35

Toks požiūris greičiau būtų lyginamas ne su dabartiniu metu įsivieš-
patavusiu didžiuoju lietuvių naratyvu ir vadovėliniais vaizdiniais, bet su 
graikų ar italų supratimu, kokie saitai juos sieja su senosios civilizacijos 
židiniais, antikos Graikija ar Romos imperija. Kur šiandien slypi tokios 
reprezentacijos paaiškinimai? Kaip pasaulėžiūra ir dabarties užsakymas čia 
gali būti atpažįstamas.

Artėjant prie nepriklausomos Lietuvos 25-mečio ir stebint tam tikrą 
nacionalinės idėjos devalvaciją Europos Sąjungos erdvėje senosios ir nau-
josios Lietuvos susidūrimas kultūrinėje atmintyje įgyja naujos energijos. 
Štai kaip A. Jokubaitis, įtakingas visuomeninės opinijos formuotojas, mato 
svarbiausią dabartinių lietuvių politinės sąmonės ir atminties uždavinį: 
Lietuviai turi aiškiai suprasti skirtumą tarp Abiejų Tautų Respublikos ir 
Lietuvos Respublikos.36 Istorijos mokslo prasme šis raginimas skamba pa-
radoksaliai, tartum daugelio straipsnių ir knygų autoriai, įrodinėję tuos 
skirtumus, nebūtų buvę ir esą lietuviai. Šitoks paraginimas, kuris viešojoje 
erdvėje priimamas kone kaip naujiena, gali būti suprastas tik tokioje plo-
tmėje, kuri atsiveria dvidešimtį metų Lietuvos nacionalinėms programoms 
ir LDK Valdovų rūmų statytojams perdėm užgožus didžiojo lietuvių pa-
sakojimo tribūną. Gali atrodyti, jog Kovo 11-osios Respublikai atsistojus 
ant Vasario 16-osios pamatų it koks be ilgų paaiškinimų nesuprantamas 
kultūrinės atminties netikėtumas iškilo ne Prisikėlimo bažnyčios Kaune, 
o Valdovų rūmų Vilniuje siluetas. Tikras naujos nepriklausomos valstybės 
sugrįžimas į istorinę sostinę reikalavo atnaujinto pasakojimo, kuris be se-
nosios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės naratyvo negalėjo būti įteisin-
tas. Tikėtina, kad šis vidinis šiandienos lietuvių tapatybės impulsas buvo 
labiau veikiantis kultūrinę atmintį ir įsivaizduojamam jos labui vykdytą 
daugiau ar mažiau sąmoningą valstybės istorijos politiką, kuriai įgyven-
dinti buvo išleisti šimtai milijonų litų. 

35 T r u m p a, V. Svarstymai apie XIX amžių Lietuvoje. Ilgesnės studijos pradžia, Lietuva 
XIX amžiuje, p. 46.

36 J o k u b a i t i s, A., min. veik., p. 23.
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Tik vėliau prie šios motyvacijos, kaip mano kai kurie socialiniai ir at-
minties politikos kritikai, prisidėjo Europos Sąjungos ir prisitaikymo prie 
jos gyvenimo motyvai. Tad jei esi nacionalistinių įsitikinimų euroskepti-
kas, Vakarų civilizacijos ir liberalios demokratijos kritikas, tai LDK valsty-
bingumo ir politinės civilizacijos iškėlimas bus it rakštis. Sekant šia sam-
protavimo linija XIX a. reprezentacijoje turi būti pritildomi sukilėlių kovų 
atgarsiai, nustojama gailėtis bajoriškosios Lietuvos paveldo, iškeliami tra-
diciniai (niekada iš vadovėlių pasakojimo nedingę) S, Daukanto ir M. Va-
lančiaus kartos liaudiškosios lietuvybės ir etnolingvistinės tautos pradai, 
kurių laimima Atgimimo kova buvo vainikuota Vasario 16-osios aktu.

Tokia pozicija, reanimuojanti V. Trumpos ir jo atpažintas realistines 
XIX a. koncepcijas, istoriografiniu požiūriu nėra nauja. Jokių iki tol ne-
pastebėtų reiškinių ar įrodomų faktų ir jų interpretacijų čia neatsiranda. 
Ji tik iš naujo aktualizuojama, greito užsimiršimo akivaizdoje suskamba 
gyvosios dabarties ir siektinos ateities labui. Ji suaktualina kuriam laikui 
į antrą oficialiosios Lietuvos istorijos politikos planą pasitraukusį pasako-
jimą, tarsi parengdama Vasario 16-osios šimtmečiui savo eilės sulaukusią 
reprezentaciją. Lietuvos 100-mečio nacionalinės programos, tikėtina, pa-
keisiančios 2009 m. pasibaigusią 1000-mečio programą, apmatai jau svars-
tomi ministerijų užkulisiuose ir vis labiau viešumoje.

Šiandien populiarėjančios įsakmesnės atminties politikos Lietuvoje šau-
kliai senosios lietuvių politinės civilizacijos ir Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės paveldo įdarbinimą modernios tautos pasakojime dažniausiai 
laiko liberalių mokslininkų ir intelektualų, susispietusių apie neformalų 
Santaros-Šviesos judėjimą, projektu. Toliausiai nueina jau nesyk minėtas 
A. Jokubaitis: Liberalizmo politinė filosofija sunkiai suderinama su tautinio 
atgimimo veikėjų meile istorijai. /.../ Sudėjus liberalų metodologinį atomiz-
mą ir metodologinį skepticizmą, gaunamas stiprus piliečių istorinę savivoką 
naikinančių principų junginys.37 Tačiau jo aiškinimas atveda prie didžiau-
sių prieštarų XIX a. reprezentavime. Kritikuodamas tuos istorikus (ir ati-
tinkamus atminties inžinierius), kurie keliolika metų po Vilnių žygiavo 
su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vėliavomis, ir perfrazuodamas lū-

37 J o k u b a i t i s, A., min. veik., p. 18–19.
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žinius to amžiaus nutikimus jis nepastebi, kad V. Trumpa ir daugelis su 
Metmenimis susijusių autorių buvo neabejotini liberalaus nacionalizmo ir 
Vasario 16-osios Respublikos vėliavininkai.

Vienas iš lietuviško liberalizmo įkvėpėjų V. Kavolis, kuriam nebuvo di-
desnio XIX a. herojaus už Vincą Kudirką, labai neigiamai žiūrėjo į LDK 
paveldą, buvo itin kritiškai nusiteikęs romantiškos politinio tęstinumo kon-
cepcijos atžvilgiu. Tiesą sakant, jis nevertino ir lenkakalbės Lietuvos kul-
tūros faktų. Tad su lietuvišku liberalizmu labai menkai yra susijusi LDK 
apoteozė. Arba dar kruopščiau renkant žodžius Santaros-Šviesos aplinko-
je nuomonės mūsų aptariamais XIX a. Lietuvos istorijos interpretavimo 
klausimais išsiskirdavo labai dažnai ir labai radikaliai.

Vasario 16-osios Lietuvos ir šiuolaikinės lietuvių tautos užgimimas ne-
abejotinai buvo XIX a. vaisius. Didysis to amžiaus pasakojimas, arba tiks-
liau būtų sakyti, didieji ir dėl masinio dėmesio besivaržantys tos epochos 
pasakojimai neabejotinai susiję su dabartiniais lietuvių politinės sąmonės 
ir besikeičiančio tapatumo sunkenybėmis. Tačiau po ideologijų mirties 
prasiveržiantys vertybiniai iššūkiai provokuoja chaotiškas reprezentacijas, 
o vienos tiesos ir valstybės politikos aiškumo ieškotojai neretai ignoruoja 
begalinį praėjusio laiko sudėtingumą ir visiškai neaiškią ateitį.

3. Kapitalizmas ir turtuolis XIX a. Lietuvos istorijoje

Lietuvių tautos laisvė, valstybės nepriklausomybė ir Lietuvos politinė 
ateitis tapo svarbiausiu, akivaizdžiu ir neginčijamu reikalu, dariusiu po-
veikį visam atsinaujinančiam istorijos pasakojimui, pakylėjusiam valsty-
bingumo idėjos likimą virš visų kitų, pakartotinai įteisinusiam istorinę 
tautos teisę gyventi nepriklausomą gyvenimą. Tačiau lietuvių materi-
alinio gyvenimo ir socialinės raidos temą ištiko keistesni pokyčiai. Po 
1990-ųjų nauji žingsniai link apgraibomis įsivaizduojamo laisvos rinkos 
ekonomikos, arba neokapitalizmo, rojaus ir link tą santvarką iš praeities 
tinkamai atstovaujančio herojaus buvo bemaž nesvarstyti ir mažiau ref-
lektuoti dainuojančios revoliucijos metais. Tautos laisvės kovotojų gretos 
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XIX a. herojų panteone sunkiai pildėsi ūkinio prisikėlimo ir civilizacinės 
raidos darbininkais.

Tiesą sakant, ir atsižvelgdami į mokslinių tyrimų būklę šioje lemtingo-
je srityje turėtume pripažinti, kad liko visiškai miglotas 1990-ųjų dainuo-
jančios revoliucijos poveikis XIX a. socialinės raidos supratimui ir su tuo 
susijusiam istoriniam pasakojimui. O juk tas amžius buvo ne tik Lietuvos 
politinės nepriklausomybės idėjų lopšys, ne tik tautų pavasario laikas, bet 
ir lietuviško kapitalizmo genezės metas. Tad, jei tikime, kad dabartis vei-
kia praeities atspindžius kultūrinėje atmintyje, tuomet ši kapitalo ir turto 
plotmė turėjo būti labiau lauktina ir labiau išryškėjusi istoriografijoje bei 
populiariose reprezentacijose. Taip, deja, nenutiko. Ir tam tikra prasme 
tai iškyla it atminties ir pasakojimo paradoksas, kuriam suprasti reikia 
gilesnės analizės.

Kur slypi priežastys reiškinio, kad XX a. pabaigoje atgimusios lietu-
vių tautos žingsniai link naujojo kapitalizmo, link antrosios kapitalizmo 
laidos beveik nepakeitė XIX a. reprezentacijos spalvų? Šioje plotmėje yra 
akivaizdžių dalykų, yra beveik nepastebimų. Akivaizdu, kad į istoriografiją 
ir apskritai į bendrąjį Lietuvos naratyvą kapitalistas, verslininkas, pirklys, 
turtuolis neįžengė gerųjų veikėjų gretoje, o buvo paliktas užribyje. Geriau-
siu, išimties atveju jis prisistatė kaip į Petrą Vileišį panašus kapitalistas al-
truistas. Arba iš sistemos iškrentantis keistuolis. Nors po 1990-ųjų dabartis 
radikaliai keitėsi ir kėlė savo reikalavimus, bet, nepaisant tų reikalavimų, 
XIX a. naratyvas beveik nepasikeitė, tartum liaudiškasis tautiškumas ir so-
cializmo ilgesys vis dar diktuotų praeities pasakojimus. Dabarties Lietuvos 
gyvenimo ir vertybių prasilenkimas su bendrojo pasakojimo vaizdais čia 
tampa akivaizdus.

Kur gali slėptis gilesnės ir mažiau aiškios šio reiškinio priežastys? Ar 
lengva tai suprasti ir paaiškinti? Mažų mažiausiai naivu tikėtis vieno pa-
prasto ir aiškaus atsakymo. Tikėtinos priežastys gali glūdėti ir tolstančiuose 
XIX a. praeities neaiškumuose (moksliškai neištirtuose reiškiniuose), ir ne 
mažiau prieštaringos dabarties sąmonės plotmėje bei akademinės refleksi-
jos kokybėje. Mūsų mąstymo ypatumai, pasaulėvaizdžio inercija, galiausiai 
iš sovietinės epochos paveldėta plačiai žiojinti praraja tarp žodžių ir veiks-
mų, kitų vertinimo ir savojo elgesio, tarp praeities pasakojimų idealybės ir 
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negailestingo, kasdienio dabarties praktiškumo, materializmo bei egoizmo. 
Tekstai ir žodžiai (nei tai Konstitucija) nėra labai svarbūs dabarties lietuvio 
kasdienybėje, o žodžiai, sąvokos, kalba yra itin svarbi visam bendrajam 
istorijos pasakojimui. 

Bandykim aiškintis prielaidą, kad XIX a. Lietuvos socialinės ir ekono-
minės raidos reprezentacijos neadekvatumas glūdi mentalinėje inercijoje. 
Privalomo sovietinio marksizmo praktika per keturias dešimtis metų įtvir-
tino daugelį tos raidos vertinimo nuostatų. Po 1990-ųjų Lietuva ištrūko iš 
sovietų valdžios ir marksizmo-leninizmo ideologijos nelaisvės, ir tai veikė 
bendrąjį nuolat laisvės siekiančios tautos (valstybės) istorijos pasakojimą. 
Bet juk ne mažiau už valstybės idėją buvo svarbu tai, kad tuo pat metu 
iš sovietų narvo vadavosi žmogus, priespaudą kentęs individas, privačios 
veiklos subjektas. Iš sovietinio komunizmo buvo veržiamasi į postsovieti-
nį kapitalizmą (nors ir vengiant tokio tiesmukiško deklaravimo), neturint 
laiko pasigilinti į visas tame kelyje laukusias kliūtis ir pasekmes. 

Tyrinėtojai vis mažiau gailestingai pastebi, kad turto, privačios nuosa-
vybės, prabangos daiktų ir gero materialinio gyvenimo troškulys Lietuvos 
nepriklausomybės kelio pradžioje skleidėsi kartu su laisvės idealais, tik tas 
troškulys būdavo pridengtas idealistiškesniais šūkiais. Jis netiko nei patrio-
tinei, nei laisvo individo naracijai. Gal būtent dėl to šioje plotmėje didžiojo 
naratyvo (ir ypač XIX a. pasakojimų) pasikeitimai ir tautinių herojų per-
rikiavimas vyko labai vangiai, o gal ir visai neįvyko.

Sugrįžimo į Vakarus, įsiliejimo į laisvų Europos tautų bendriją veiksmas 
lietė ne tik politinės tautos ir valstybės formas. Laisvas individas, asmens 
neliečiamybė, mažumų teisės, savanoriškų asociacijų potencialas, privačios 
nuosavybės institutas, teisės viešpatystė, verslumas ir atsakingas prieš savo 
visuomenę ir savo tautą turtingas žmogus – visa tai galėjo (ir turėjo) būti 
sudėtinė Europos paveikslo dalis. Tačiau itin greitų permainų srautas, jo 
poveikis visuomenės sąmonei ir tautinei tapatybei susidūrė su refleksijos, 
ypač mokslinių darbų, racionaliais būdais aiškinančių, kas mums, lietu-
viams, nutiko, stygiumi. Šiame bare XIX a. istorinio atvaizdo tyrinėtojas, 
skirtingai nuo valstybinio tęstinumo klausimų, nuolat turi susidurti ne su 
tuo, kas yra, bet su tuo, ko nėra, kas neatsirado, nors tartum – teoriškai 
samprotaujant – turėjo atsirasti.
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Svarstykime toliau: jei paviršutiniu stebėjimu ir eseistinėmis įžvalgomis 
remdamiesi teigtume, kad posovietinis žmogus buvo tikras beribio suma-
terialėjimo, sovietmečio nužmoginimą ir bejėgiškumą kompensuojančio 
valdžios geismo ir egoizmo raizginys, tuomet materialinė raida ir gyveni-
mo mokytojos pamokos būtų itin vertingos, labai paklausios ir naujovišką 
gyvenimą kuriantiems lietuviams priimtinos istorinio pasakojimo savybės. 
1990-ieji Lietuvoje reiškė visuotinai išpažįstamą sugrįžimą į Europą, į Va-
karus, kurie siejosi ne tik su laisve ir demokratija, bet ir su privačios nuo-
savybės ir kapitalo tikrove. Nors Vakarų pasivijimas lietuviams pirmiausia 
siejosi su materialine gerove, daiktais, turtu ir algomis (iš čia neadekvačiai 
didelė emigracijos banga), bet vis tiek, kaip jau pradėjome įrodinėti, ši gilu-
minė, ne itin patraukli savybė nesukėlė kokių nors labai pastebimų poky-
čių Lietuvos istoriniame naratyve. Tai dėl to turtingas žmogus, biznierius, 
pirklys, kapitalistas, verslo sėkmės subjektas beveik nebuvo pastebėtas lie-
tuvių istorijos herojų gretose. 

Kitais žodžiais tariant, nekyla abejonių, kad krikščioniškiems Vakarams 
būdinga asmens laisvė ir civilizacijos pamatuose glūdinti privatybė buvo 
svarbus 1990-ųjų siekinys, dauguma dėl jos grūmėsi, tačiau privatizacijos 
prieštaringumai, dažnas virsmas prichvatizacija masinėje visuomenės sąmo-
nėje turtuolį, aktyviai veikiantį verslininką labai dažnai tiesiog kriminali-
zavo, susiejo su banditais, korumpuotais valdžios žmonėmis. Idealai – sau, 
tikrovė – sau. Dėl įvairiausių priežasčių pralaimėję grumtynes dėl turto lie-
tuviai papuolė į socialinės pagiežos, pavydo, keršto jausenų pinkles. Karjeros 
ir turto geidulys buvo bendras, o pergalės labai retos, – pralaimėjusiųjų buvo 
daugiau. Tad paslėpti polinkiai ir vertybinis, viešai deklaruojamas horizon-
tas labai smarkiai išsiskyrė. Ir tas išsiskyrimas atsispindėjo istorinės atmin-
ties ekrane. Šia prasme bendrojo naratyvo tyrimas, deviacijų ir keistenybių 
atpažinimas leidžia daug ką pasakyti apie tos istorinės atminties nešėjus, 
konstruktorius, politikos formuotojus, pasakotojus ir skaitytojus. Nors tokie 
teiginiai reikalauja gilių psichologinių, antropologinių, kultūrinių studijų ir 
nėra įprasti istorinio lauko tyrėjams, tačiau gyvosios dabarties veikiamos 
istorijos keistenybės negali būti suprastos be šitokių apmąstymų.

Pyktis, pagieža, pavydas, galios ir reikšmingumo geismas – visa tai pri-
skirtina homo sovieticus charakteriui. Jis atsirado kaip visuotinio nužmo-
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ginimo, nureikšminimo, parklupdymo ar net didesnio ar mažesnio įka-
linimo padarinys. Sociologė Rasa Baločkaitė labai taikliai išryškino tuos 
sovietų sistemos (o jos kvintesencija buvo gulagas) įrėžtus posovietinių 
žmonių dvasinius randus:

Išėję į laisvę, šie žmonės „atsinešė“ atitinkamas socialines, politines ir psi-
chologines nuostatas, moralinį kodeksą, elgesio normas... Šias nuostatas jie 
perdavė, bent iš dalies, savo šeimos nariams, vaikams, artimiesiems – visiems, 
su kuo juos siejo emociniai ryšiai, – tai vadinama paveldėta, arba antros kar-
tos trauma, kai trauma nėra patiriama tiesiogiai, bet potrauminį sutrikimą 
patyrusio žmogaus elgesys išmokstamas ir perimamas socializacijos metu.38 

Ši be galo skausminga įžvalga neleidžia pernelyg supaprastinti XIX a. re-
prezentacijų ir dabarties lietuvio tapatybės sąsajų. Išsiskyrimas tarp oficialių 
naujojo gyvenimo deklaracijų ir masinių mentalinių polinkių galimai pa-
diktuoja naratyvo permainas: vienur laimi vienas impulsas (oficialiai dekla-
ruojamas), kitur – apleistumo zonoje atsidūrę trauminiai bruožai. Tokioje 
atmosferoje kapitalizmo genezė ir lietuvių verslumo istorijos gražieji pavyz-
džiai neranda tinkamos dirvos. O pasakojimas uždūsta oficialioje schemoje.

1990-aisiais pabėgimas iš sovietų nelaisvės buvo stipriausias vaizdinys, 
negalėjęs per vėlesnius dešimtmečius neatsispindėti svarbiausiose didžiojo 
nelaisvės šimtmečio reprezentacijose. Kaip buvo įsivaizduojama, kur bėga-
ma? Į Europą, atgal į Vakarus, priklausymą, kuriems pabrėžė pagrindinės 
srovės istoriniai tekstai ir jais pasirėmusi vadovėlinė naracija. Nuo rusų 
stepių Rytuose, prie Vakarų laisvės miesto, – daugiau ar mažiau toksai 
vaizdinys tvyrojo lietuvių laisvės sąmonėje 1990-aisiais. Europos ir lietuvių 
europietiškumo paieškos buvo labai intensyvios, tačiau ne itin sėkmingos. 
Čia verta pasigilinti į kartokus kritikos žodžius, kuriuos šias paieškas at-
spindėjusiems tekstams skyrė N. Putinaitė. Savo straipsnių rinkinyje Šiau-
rės Atėnų tremtiniai ji nuolat pabrėžia, kad Atgimimo pionieriai (J. Basa-
navičius visų pirma) ir iki šiolei dominuojantis naratyvas matė Europą pro 
tam tikrą miglą. Ji apibendrina: 

Trumpai sakant, Europa, kaip krikščionybės suformuotas bei nuo likusio 
pasaulio politiškai ir religiškai atskirtas civilizacinis regionas, Basanavičiui 

38 B a l o č k a i t ė, R. Apleistumo zona. Kiek tavyje gulago? http://www.satenai.lt/2014/12/29/
apleistumo-zona-kiek-tavyje-gulago
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visai nerūpėjo. Pasaulį jis matė kaip išnykusios civilizacijos atgimimą. Šioje 
civilizacijoje Lietuva, žinia, užima vieną pirmųjų vietų. „Žadindamas tautą“ 
jis iš tiesų siekė, jog jo tyrimais remti apibendrinimai pasiektų jos sąmonę 
bei lemtų nuostatas ir veiksmus, artinant naująjį pasaulį. Basanavičius savo 
švietėjiškais darbais iš tiesų rengė neginkluotą „mokslo revoliuciją“. Jo nepo-
litinis ir neistorinis požiūris puikiai derėjo su vėliau Lietuvoje politiškai įsi-
galėjusiomis „revoliucijomis“, visuomenei diegusiomis politinės bei istorinės 
kritikos neatlaikančias nuostatas.39 

Čia nesigilinsime į autorės argumentus, kurie nėra lengvai suprantami 
istorikui, ir neliesime jos XIX a. Lietuvos praeities pažinimo lygio, bet su-
tiksime su europietiškumo paieškų XX a. diagnoze, neišvengiamu jų aktu-
alizavimu po 1990-ųjų. Tai perspektyvi tolesnių mokslinių samprotavimų 
kryptis, bet prasilenkianti su mūsų studijos uždaviniais. Jau paliestas Atgi-
mimo politinės sąmonės prieštaringumo klausimas per Europos dimensiją 
gali būti susietas su kita kontroversija: Vakarų civilizacijos ekonominių ir 
teisinių pamatų ignoravimu. Materialinė civilizacija ir privati individo vei-
kla čia darosi svarbiu dėmesio lauku. Tradicinis naratyvas europietiškumo 
dažniausiai ieškojo dvasinio, pirmiausia religinio gyvenimo formose. Ir, 
kaip parodysim vėliau, po 1990-ųjų Lietuvoje jų paieškos ir reprezentacija 
buvo plėtojama labai plačiuose baruose. Krikščioniškumas, gal net Vakarų 
krikščionybės prasme, – taip, akivaizdi priklausymo Vakarams, Europai 
plotmė, bet juk kaip tik čia išsidriekia mūsų analizuojamas privataus indi-
vido, kaip nuosavybės ir teisės subjekto, istorinio pasakojimo poreikis. Jis 
būtų natūralus, jei pasakojimą užsisakanti dabartis nuoširdžiai tikėtų savo 
įsivaizduojama laisvąja rinka.

Per dvi dešimtis nepriklausomybės metų, prabėgusių po išsivadavi-
mo iš vienos privalomos istorinės tiesos narvo, Lietuvos XIX a. materi-
alinės civilizacijos permainų ir kapitalizmo bruožų brandos paveikslas 
pamėgtame bendrajame pasakojime paradoksaliai nepakito. Tartum 
ankstyvojo nacionalizmo ir vėlesnio prievartinio socializmo vaizduotės 
vaisiai taip stipriai įsišaknijo į lietuvių kultūrinę atmintį, kad net ti-
krovėje įvykusi socialinė revoliucija (kaip kitaip pavadinsi nuosavybės 

39 P u t i n a i t ė, N., min. veik., p. 49.



579XIX a. Lietuvos pasakojimo likimas po 1990 m.: 
tarp funkcionalumo ir inercijos

formų pasikeitimą) jos stipriau nepakeitė. Dabartis nenurungė praeities 
inercijos.

Minėtas filosofės N. Putinaitės J. Basanavičiui ir jo bendražygiams pri-
skiriamas Lietuvos ir Europos santykio supratimas šioje plotmėje, t. y. ne-
tiesiogiai, gali būti patogi kelių įžvalgų atspara. Sakau, netiesiogiai, nes 
filosofės samprotavimuose Basanavičiaus savotiškas „originalumas“ be gi-
lesnio praeities pažinimo buvo lengva ranka suvestas į visišką atsiribojimą 
nuo politinio veiksmo, be to, ji mano Atgimimo patriarchą dėl šio atsiribo-
jimo politinį veiksmą greta krikščionybės veikiausiai paliekant neišvengia-
mai išnyksiančios tikrovės vaizdams.40 Suprantama idėjų kritikės intencija 
nukelti nuo postamentų, jos manymu, perdėtai garbintus XIX a. lietuvių 
Atgimimo herojus ir pastatyti juos ant žemės. Tik šios intencijos įgyven-
dinimas ne visada pasisekė, vienur (santykyje su krikščionybe) surandant 
svarių argumentų, kitur argumentuojant gana paikai. Net J. Basanavičiaus 
apsisprendimas likti lenkų užvaldytame Vilniuje yra siūlomas it apolitiš-
kumo (tad tam tikra prasme ir antieuropietiškumo) įrodymas41.

Negaliu nesutikti su mintimi, kad per J. Basanavičių mūsų kultūrinė-
je atmintyje susiklostė nevienareikšmiai lietuviškumo ir europietiškumo 
vaizdinių santykiai. Atgimimo patriarcho intelektinis portretas ir jo pa-
veikta lietuviška tapatybė, be abejonės, yra itin svarbūs. Pirmiausia dėl 
to, kad jis yra vėlyvo XIX a. reprezentantas – tos kilnios praeities veikėjas. 
Antra, kad su juo siejami šiuolaikinės lietuvių tapatybės bruožai yra vieš-
pataujantys dabartinėje mūsų vaizduotėje. Stipriai abejodamas N. Putinai-
tės jam klijuojamos apolitiškumo etiketės istorine autentika negaliu ne-
susigundyti rutulioti gretutinių su šiuo herojumi susijusių reprezentacijų. 
Daug labiau problemiškas negu politinis J. Basanavičiaus ir jo aplinkos 
veikėjų įsitraukimas (čia daug kas susiję su ne taip lengvai įrodinėjama 
asmens ir politinio veiksmo hermetika) dabar atrodo socialinių pažiūrų 
kompleksas, santykis su kapitalizmo vertybėmis ir ydomis, taip pat – viso 
to sąsajos su istoriniu pasakojimu, per vėlesnį šimtmetį tapusiu tradiciniu. 
Liaudiškojo tautiškumo, priešpriešinamo ancient regime politiniam tau-
tiškumui, socialinei sąmonei turtingas kapitalistas netapo malonesniu ir 

40 Ten pat, p. 48.
41 Ten pat, p. 43.
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geresniu herojumi negu prieš tai žibėjęs aristokratas. Jis nepasidarė savu 
lietuviško miesto ir privatybės istorijoje. O juk tai neabejotinai svarbi kom-
pozicinė savybė Europos paveiksle.

Galima pastebėti, kad lietuvių europietiškumo ir europėjimo stimulai 
buvo labiausiai siejami su kultūros ir mentaliteto bei politinės sąmonės ir 
politinės santvarkos – liberaliosios demokratijos plotmėmis. Tad atsigręžus 
atgal į praeitį buvo rūpinamasi, kaip rasti šių orientyrų pagrindimą. Tačiau 
kad ir kaip eksplotuotos praeities kasyklos nepriklausomos Lietuvos ir jos 
visuomenės ateities labui, čia išryškėjo didesni neatitikimai tarp deklaruo-
jamų dabarties siekių ir XIX a. reprezentacijų. Jei puolėme antrąsyk į tą 
pačią kapitalizmo upę, jei išgyvename keistais variantais pasikartojančias 
socialines ir ekonomines permainas, tai turėję atsispindėti didžiajame tau-
tos pasakojime reiškiniai (arba paveikios istorijos) vis dar yra laukiami.

Sutikime su teiginiu, kad šis tautinio naratyvo bruožas yra labai senas, 
atsparus ir iki dabar įsigalėjęs. Tačiau būtų klaidinga manyti, kad taip nu-
tiko be jokių alternatyvų raiškos. Kapitalizmo ir gero kapitalisto, privataus 
ir veiklaus žmogaus, tikinčio ne aitvarais, o kasdieniu darbu, išradingumu 
ir asmenine atsakomybe dėl visko, kas jam ir artimiesiems nutinka, ugdy-
mas buvo suprastas, propaguotas pozityviau nusiteikusių lietuvių šviesuo-
lių (J. Šliūpas, V. Kudirka, etc.), tačiau bendrame naratyve jų propaganda 
liko kelkraštyje. 

Ši XIX a. Lietuvos pasakojimo savybė išliko nepakitusi per visą vėlesnį 
XX a., nors tai buvo lemtingų lūžių metas. Ypač verta prisiminti J. Šliūpo 
pastangas dar ankstyvojoje lietuvių Atgimimo fazėje koreguoti naujos ta-
patybės pamatan guldomus istorinius pasakojimus ir atminties konstrukci-
jas. Jis ne tik pats rašė rimtais Lietuvos istorijos klausimais, bet buvo tikras 
S. Daukanto, kaip svarbiausio atgimusių lietuvių herojaus, propaguotojas. 
Tuo pat metu jis buvo vienas retų autorių, kurie drįso kritikuoti įsigalintį 
romantinį požiūrį į savo tautos praeitį. Neabejotina, kad J. Šliūpas juto su 
didžiojo pasakojimo (arba perpasakojimo) užduotimis susijusius sunku-
mus, negeistinas perspektyvas ir pavojus. 

Štai Aušroje recenzuodamas patriotiškai nusiteikusio poeto kunigo Sil-
vestro Gimžausko poezijos knygelę Lietuvos bičiulis, kurioje buvo į padan-
ges keliama Lietuvos praeitis ir valdovai, J. Šliūpas rašė: Karės, karės – ir 
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karės! „Lietuvos bičiuli“ ir kiti jūs istorikai, pratrinkinte taką tikrajai isto-
rijai genties, parodykite verpetą, pačią gelmę kilties ir puolio mūsų genties, 
parodykite jos kultūrą, įtėkmę lietuvių padarytą į svetimas gentes ir antraip, 
parodykite ekonomišką būvį, įtėkmę tikėjimo ir kitų daiktų į gyvenimą – tai 
tada skaitytojas mokės panaudoti paduotas žinias.42 Lietuvos švietėjo su-
pratimu istorikų ir kitų praeities garbintojų kuriamas tautinis pasakojimas 
turi adekvačiai atliepti jų įsivaizduojamos ateities tikrovės iššūkius, jei jie 
iš tiesų tiki, kad istorija gali būti gyvenimo mokytoja. 

Jis kritikavo perdėtai romantizuotą, herojinį, karais ir griūvančiomis 
pilimis iliustruotą pasakojimą galvodamas, kad taip pateikiama istorija ne-
daug pamoko savo dabarties problemas siekiančius įveikti lietuvius. 

Kas iš apsakinėjimų vien apie kares ir parbloškimą šimtų tūkstančių 
priešininkų, jei mūsų Lietuva sužuvo ir šiandien mes jokios naudos iš jų 
neturime? Gal jūs mokate užgauti jausmus skaitytojų naikindami virtines 
priešginių, o keldami savuosius, bet tas graudinimas šiand[ien] nei šildo, nei 
šaldo. Juk senai praėjo viduramžis ir karinės lenktynės. Šiand[ien] mes gyve-
name gadynę ekonominių sujudimų, už tai mes laukiame, kad jūs tirdami 
praeigį laiką, parodytumėte, kaip kita kart tokiuose atsitikimuose žmonės 
save gelbėjo ir šelpė – už tokias žinias mes jums galvas žemai nulenksime.43

Redaguodamas Aušrą ir reikšdamas savo istorines pažiūras J. Šliūpas 
dažniausiai sekė J. Basanavičiaus lietuviškos proistorės aiškinimu, bet 
kai kuriuose savo straipsniuose gerokai praplėtė garsiosios programinės 
J. Basanavičiaus prakalbos akiratį, gal net tam tikra prasme jai oponavo, 
atmiešdamas didaktinį romantizmą pragmatiniais, ūkiškesniais dalykais. 
Regis, jis taip pat matė, kad bandymas pastatyti didįjį lietuvių tautos pa-
sakojimą ant tokių pragmatinių pamatų, kurie darytų tiesioginę įtėkmę į 
gyvenimą , vis dar yra nelabai sėkmingas. Po kelių dešimtmečių, jau įsi-
gyvenęs Amerikos lietuvių visuomenėje, jis pats imsis įkūnyti tokį suma-
nymą, kuriam ragino Aušroje kitus istorikus. Nesulaukdamas jų atsako 
į praktiškus raginimus pats ėmėsi krimsti istoriko duoną. Jis parašė du 
didelius Lietuvos istorijos tomus – iki XVIII a. pabaigos, o XIX a. pasakoji-
mo ėmėsi surikiuodamas lietuvių atmintyje ankstyvojo Atgimimo herojus, 

42 [Jonas Šliūpas] Lietuvos bičiulis, Aušra, 1883, nr. 4, p. 104.
43 Ten pat.
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švietėjus ir literatus (Lietuvių raštai ir raštininkai44) bei demaskuodamas 
Rusijos imperinę politiką Lietuvoje (1891 m. Baltimorėje išleido monografi-
nio pobūdžio veikalą anglų kalba Bestiality of the Russian Czardom toward 
Lithuania). 

Gilinimasis į tai, kaip pačiam J. Šliūpui pasisekė padaryti, ko – ne-
paisant raginimų – nepadarė kiti, yra prasmingas, bet su mūsų studijos 
užduotimis prasilenkiantis dalykas. Gana pasakyti, kad pragmatiškas, ka-
pitalistinės visuomenės raidą Lietuvoje atskleidžiantis pasakojimas buvo 
pradėtas, bet nepabaigtas. Beje, tikėtina, jog pats J. Šliūpas turėjo ketinimų 
tęsti savo tyrimus, bet, anot jo biografo J. Jakšto, paliko tik XIX a. skirtus 
tomo fragmentus45. Net jei jam būtų pasisekę įgyvendinti sumanymą, var-
gu ar kairiosios, į socializmą linkstančios pažiūros būtų leidusios pama-
tyti, iškelti herojus ne iš liaudies, bet iš Lietuvos buržua sluoksnių ar net 
sėkmingai savo verslus sukūrusių kapitalistų. Tikėtina ir tai, kad naujame 
etnonacionalistiniame tautos tapatybės audinyje žydiškoms, lenkiškoms, 
vokiškoms ar net rusiškoms gijoms būtų sunku įsipinti.

Tradicinis XIX a. Lietuvos pasakojimas apsiėjo be turtingo herojaus. 
Liaudiškos kilties inteligentas, daktaras, mokytojas ar kunigas – jie geriau-
siai tiko naujai tautos šventųjų hagiografijai. Tikėtina, kad tokia raida be-
siveržiančius iš dvaro ir žemvaldžių viešpatystės greičiau patraukdavo link 
socializmo idėjų, negu prie urbanizuoto, liberalaus, buržuazinio pasaulio 
ateities. Iš čia plaukė svarbiausi XIX a. Lietuvos naratyvo bruožai. Dvari-
ninkijos ir iš dalies bajorijos atstovai buvo galutinai nustumti į neigiamų, 
geriausiu atveju, užmaršties nusipelniusių herojų ir naujos tautos priešų 
pusę, bet naujoji ir perspektyvi buržua aplinka lietuvių tapatybėje nebuvo 
deramai nobilituota. Šis naratyvas, neabejotinai susiklostęs ano meto ti-
krovėje, įsitvirtino visam dvidešimtajam šimtmečiui.

XIX a. lietuvių išgyventa politinė priespauda pirmiausia kreipė viltis į 
išsivadavimą iš Rusijos imperijos nelaisvės. Tačiau, kaip kadaise yra sakęs 
M. Romeris, naujosios lietuvių tautos Jonas Krikštytojas, 1861 m. Rusijos 

44 Š l i ū p a s, J. Lietuvių raštai ir raštininkai, Rinktiniai raštai, Vilnius: Vaga, 1977.
45 J a k š t a s, J. Lietuvos aušrinė istoriografja, Lietuvos katalikų mokslo akademijos su-

važiavimo darbai, 1974, t . 8, p. 236; J a k š t a s, J. Dr. Jonas Šliūpas. Jo raštai ir tautinė 
veikla, Chicago: Akademinės skautijos leidinys, 1979, p. 181–191.
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valstiečių reforma ir baudžiavos panaikinimas ne mažiau svarbiomis vilti-
mis apipynė asmeninės, turtinės ir visuomeninės gerovės vaizdinius. Po-
litinio išsivadavimo iš rusų valdžios impulsas veikė lygiagrečiai, gal net 
konkuravo su socialinio išsivadavimo iš privilegijuoto, lenkakalbio ir vis 
didesne dalimi su lenkų tauta susitapatinančio žemvaldžių sluoksnio vi-
sagalybės siekiu. Abu persipynę procesai buvo veikiami itin didelio socia-
linio konservatizmo, menkai besivystančių kapitalistinių santykių ir dar 
lėtesnių industrinių permainų Lietuvoje. 

Šiaurinės Baltijos kaimynės, net kentėdamos Rusijos imperijos režimą, 
nuo XIX a. pradžios sparčiai kilo pramonės perversmo įkalnėn, o prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą jų – estų ir latvių – modernizacija pasiekė tokį lygį, 
kad estiškai ir latviškai kalbėjusi inteligentija, miesto ir industrijos sferos 
raštingieji, kvalifikuoti darbininkai sudarė abiejų tautų pagrindą. Lietu-
va tuo pat metu buvo kraštutinio socialinio ekonominio konservatyvumo 
ir romantinių išsivadavimo vaizdinių kraštas, besilaikantis ant agrarinių 
valstietiškos liaudies pamatų. To amžiaus tikrovė tokia iš tiesų buvo, ir 
jos prisiminimas nori nenori turėjo būti susietas su ja. Tai enciklopedinis 
ano amžiaus paveikslas, kuris, be abejonės, rodo, kad praeities vaizdai net 
ir po šimtmečių turi ne tik juos prisimenančių bei įsivaizduojančių ainių 
dabarties bruožų, bet ir nepamirštinus savo pačių liudijimus. 

Kad ir kokie voliuntaristiniai atminties politikų užsakymai ar prievolės, 
buvusi, išgyventa tikrovė, per tyrimus ir mokslinius įrodymus atsiverianti 
praeitis pati byloja už save. Ir dar: atminties politikos, gal net atminties 
administravimo siekiamybė dažniausiai lieka nusitaikiusi į politinės isto-
rijos taikinius. Tik kai kurių totalitarinių režimų ir ideologinių diktatūrų 
sąlygomis socialinės raidos atskleidimas taip pat galėjo būti privalomai su-
konstruotas, nekreipiant didesnio dėmesio į tai, kas iš tikrųjų buvo. Tad 
atvirai selektyvus ir fikcionalus. Tačiau po 1990 m. išsivadavimo iš tokios 
istorijos priklausomybės socialinės raidos klausimai, regis, beveik nebuvo 
politizuoti ar kitokių direktyvų paveikti.

Po 1990-ųjų besikeičiančios dabarties iššūkius atlaikanti XIX a. Lie-
tuvos istorijos pasakojimo linija, vingiuojanti šiuolaikinės visuomenės ir 
kapitalistinių santykių atsiradimo keliais, buvo užgrūdinta dviem etapais. 
Pirmasis, kaip jau nesyk pabrėžta, siejosi su tikrovės diktuojamu liaudiš-



584 Egidijus Aleksandravičius

kuoju tautiškumo ir etnolingvistinės tapatybės (filologijos produkto) liki-
mu. Antrasis itin plačiai pasireiškė po Antrojo pasaulinio karo, kuomet ka-
pitalizmo išsivystymas, proletariato atsiradimas ir klasių kovas laimėjusioji 
bolševikija pasidarė privalomais pasakojimo orientyrais. 

Sovietinėje lietuvių istoriografijoje kaip niekad iki to ir kol kas – niekad 
po to, išsiplėtojo marksistinė socialinė ir ekonominė praeities interpreta-
cija. Tad kas nors galėtų sakyti, kad neįtikėtina, jog prieštaringa kapitaliz-
mo genezė ir buržua elementai toje istorijoje buvo pamiršti. Tačiau net jei 
sutiktume su tokia mintimi, negalėtume rasti gerųjų turtuolių Lietuvos 
XIX a. scenose. Ir čia svarbiausia mintis: oficialiai sovietmečio dvasiai tai 
visiškai tiko. Anas gyvenimas ir komunistinės indoktrinacijos uždaviniai 
turėjo rodyti, kaip išsigimė viena išnaudotojų klasė (dvarininkai ir t. t.), o 
jos vietą trumpam užėmė kita – buržuazija, kuri savo ruožtu neįtikėtinai 
greitai ir lietuvių tautai masiškai pritariant buvo nušluota bolševikų ve-
damos liaudies. Tokią praeities reprezentaciją buvo užsisakiusi sovietinė 
oficiali publika, nesulaukusi didesnių prieštaravimų masinėje sąmonėje. 

Per dvidešimt penkerius nepriklausomos Lietuvos ir akademinės laisvės 
metus XIX a. pasakojimo socialinės ir ekonominės raidos puslapiai labai 
nepasikeitė dar ir dėl to, kad tyrinėtojai (įskaitant ir šių eilučių autorių) 
metėsi toliau nuo senų socioekonominių sovietmečio temų ir nuo marksis-
tinių aiškinimo metodų. Kultūriniai, politiniai, mentaliniai lietuvių tautos 
istorinės raidos klausimai buvo patrauklesni. Nesuvaidino didesnio vai-
dmens pats esminis 1990-ųjų socialinio lūžio faktas, kad posovietinis ne-
okapitalizmas, laisvoji rinka ir jos herojai iš Markso ir Lenino pasmerktų 
blogiukų turėjo virsti geraisiais, sektinais naujosios Lietuvos gyvensenos 
pavyzdžiais. Tyrinėtojams visiškai nutolus nuo socialinių ir ekonominių 
XIX a. praeities temų bendrasis naratyvas ir jo populiarios reprezentacijos 
liko su tuo, kas buvo susikaupę ankstesniais dešimtmečiais. Neatsirado 
valios ir vaizduotės iš naujo pasakoti šio sunkiasvorio ir atsibodusio lietu-
viškojo kapitalizmo naratyvo. Turtuoliai pralaimėjo vargšams istorijoje, o 
naujieji vargšai su pagieža žiūrėjo į naujuosius lietuvių turtuolius naujoje 
šalies tikrovėje.

Šioje plotmėje po 1990 m. devynioliktojo šimtmečio socialinės ir ekono-
minės raidos reprezentacijos menkai keitėsi ir tuo pačiu metu daugėjo tam 
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tikro disfunkcionalumo (neatitikimų tarp deklaruojamų dabarties siekių ir 
juos atliepiančio istorinio pasakojimo) požymių. Čia išskirdami metodolo-
ginius istoriografijos aspektus, kurie negalėjo nedaryti poveikio procesui, 
matytume tam tikrą akademinę inerciją. Iki 1990-ųjų ekonominė ir socia-
linė problematika XIX a. tyrinėjimuose buvo prioritetinė, geriausiai išvys-
tyta ir pasiekusi pakankamai didelį (net tarptautinį) pripažinimą. Publi-
kacijų masyvas netrukdė toliau egzistuoti liaudiškajam lietuvių tapatybės 
naratyvui, ir jokios dabarties permainos iki šiolei smarkiai jo nepakeitė.. 

Lietuvių sovietinė istoriografija keturis dešimtmečius vystė marksisti-
ne-leninine metodologija grįstus socialinės ir ekonominės istorijos tyrinė-
jimus, o šioje srityje pati metodologija yra vaisinga. Sovietijos, ypač vė-
lyvojoje stadijoje susiformavusiame kasdienio gyvenimo šešėlyje, atokiau 
nuo korumpuotos valdžios akių suklestėjusioje paralelinėje tikrovėje ugdė-
si buržuaziniai lietuvių polinkiai. Masinėje sąmonėje ir viešoje retorikoje 
tai labiausiai išreiškė žodis spekuliantas. Lietuviškasis kapitalizmas slėpėsi 
pogrindyje ir negalėjo turėti tiesioginės įtakos naratyviniams pokyčiams. 
Čia iškyla itin sudėtingas klausimas, į kurį negalima atsakyti remiantis 
turimais empiriniais duomenimis. Ar toks paralelinių tikrovių, paraleli-
nės moralės (ar amoralumo) sąmonės dvilypumas negalėjo prisidėti prie 
magistra vitae disfunkcionalumo? 

Sovietmečiu kovotojai už valstybės nepriklausomybę dėl suprantamų 
motyvų negalėjo būti itin aukštai pakylėti oficialiame istorijos panteone, 
tačiau toliau nuo viešumos jie buvo adoruojami. Tai tvenkėsi, kaupėsi, o 
plačiu frontu prasiveržė į viešumą po 1990-ųjų. Kitaip nutiko su priva-
taus žmogaus ir turtuolio, fabrikanto, industrininko įvaizdžiais. Įteisinan-
tis smulkiojo šešėlinio lietuviško verslumo paveikslas, teigiamas buržua ir 
pozityvus turto naratyvas negalėjo atsirasti ne tik dėl sovietų valdžios ir 
cenzūros, bet ir dėl klastingo ir neigiamo masinio požiūrio į lietuvišką ka-
pitalizmą. Jis kilo, stiprėjo ir užsikonservavo lietuviams jaučiant prievartą 
gyventi tokius gyvenimus, kurie buvo nepakenčiami ir neišvengiami tuo 
pačiu metu. Juk galima buvo vogti iš valstybinių fabrikų ar kolektyvinių 
ūkių, bet nebuvo įmanoma to įsivaizduoti tarp pasididžiavimą keliančių 
vertybių. Krikščioniškosios vertybės, sovietmečiu slėptos nuo valdžios 
akių, negalėjo nebūti sukrėstos kasdienio gyvenimo amoralumo.
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Tai, kas pereinamuoju laikotarpiu glūdėjo sąmonės užkulisyje, provo-
kavo XIX a. pasakojimo permainas. Lietuvių atgimimo ir lietuviško kapi-
talizmo lizdo laikai prašėsi atitinkamos reprezentacijos, bet, nepaisant pa-
našių dainuojančios revoliucijos iššūkių ir socialinės santvarkos permainų, 
XIX a. pasakojimai rutuliojosi skirtingomis trajektorijomis. Anoje praeity-
je vis dar lieka pamiršti tokie veikiantys asmenys, kurių istoriniai pavyz-
džiai, sekant J. Šliūpo mintimi, būtų parodę, kaip lietuviai mokėjo keltis 
iš nuopuolio. Kaip jie kūrė savo privatybės, privačios nuosavybės, kapitalo 
ir pramonės bei prekybos pamatus. Susidvejinusi lietuvių tapatybė, meto-
dologinė marksistinio socialinio bei ekonominio aiškinimo inercija ir ne 
itin reflektuota pastanga ją įveikti po 1990-ųjų galiausiai prisidėjo prie to, 
kad su nešvariu sovietinės istoriografijos vandeniu buvo išpiltas ir kūdikis. 
Visko ši prielaida neišryškina, bet palieka viltį, kad vis dar galime racio-
naliai paaiškinti, kas su mūsų kolektyvine atmintimi ir pamėgtu istoriniu 
pasakojimu darėsi be jokios valdžios ir jokio administravimo.

Šiandienė lietuvių atmintis ir XIX a. istorijos reprezentacija krečiama 
giliau nesvarstomų paradoksų. Skelbiant svarbiausius mūsų dabarties tiks-
lus, kuriant ar atkuriant privačios nuosavybės, individo laisvės ir žmogaus 
teisių rūmus, išsisukama nuo pagarbios duoklės kapitalizmo istorijai. Ži-
noma, galima savų ydų priežasčių ieškoti išskirtinai lietuviams nutikusių 
istorinių išbandymų pėdsakuose. Tai, ką žmonių sąmonei padarė sovietme-
tis, dar tūno neatsakytų tautos egzistencijos klausimų tvenkinyje. Tačiau 
čia pat įžvelgtini ir bendresni, tarkim, bendravakarietiški motyvai, kurie 
ideologijų ir jų nuomario epochoje buvo labai stiprūs. Kaip čia neatkreipti 
dėmesio į nuotaikas, kurias dar 7-ajame dešimtmetyje išreiškė kapitalizmo 
tvirtovės – JAV tyrinėtojai ir socialiniai teoretikai:

Jokia politinė-ekonominė santvarka istorijoje neišreiškė tokių iškalbingų 
vertybių ir neatnešė žmonijai tiek naudos, kiek kapitalizmas, ir jokia kita /
santvarka/ taip pat nebuvo puolama taip aklai, žvėriškai ir su tokiu pyk-
čiu. Srautas klaidinančių informacijų, falsifikuotų prezentacijų, užkietėjusių 
melagysčių ir iškraipymų kapitalizmo atžvilgiu yra toks didelis, kad jauni 
žmonės šiandien neturi supratimo apie jo prigimtį (ir taip pat neturi ga-
limybių, kad tą supratimą gautų). Tuomet, kai archeologai prasikasa pro 
tūkstantmetes griuvenas tam, kad remdamiesi puodų fragmentais ir kaulų 
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skeveldromis rekonstruotų priešistorinį gyvenimą, šimto metų senumo įvy-
kiai palaidojami po šiukšlynais, labiau nepersmelkiamais negu geologiniai 
klodai, sunešti vėjo, potvynių ir žemės drebėjimų: po tylėjimo griuvėsiais.46

Ayn Rand, Nathannielio Brandeno, Alano Greenspano, Roberto Hes-
seno straipsniai, atsiradę neokapitalizmo idėjų viršukalnėse 7-ajame de-
šimtmetyje, šiandien gali būti priimami it kokie sąmonės veidrodžiai po-
sovietinėje erdvėje. Laikas jau kitas, o atminties ir supratimo iššūkiai dar 
aštresni nei anuomet kapitalizmo krizę išgyvenusiuose Vakaruose. Net jei 
kairiojo jautrumo ir socializmo vaizdiniai yra teisėti laisvų žmonių ben-
druomenėje, jie neturėtų užgožti praeities reprezentavimo. Jeigu tik ne-
norime sau sąmoningai meluoti, o tokių pažiūrų žmonėms turint valdžią 
ir galią – priversti tai daryti visus, kuriuos pasiekia atminties politikos 
vykdytojų direktyvos.

Praeities reprezentacija, ypač lietuviško kapitalizmo lopšiu laikytino 
XIX a. istorija galimai atspindi arba bent turėtų atspindėti visuomeni-
nius lūkesčius ir valingai kuriamos ateities vaizduotę. Tai, kad po 1990-
ųjų lietuvių istoriografijoje ir didžiuosiuose naratyvuose bei vadovėlinėse 
sintezėse menkai pasikeitė socialinės, ekonominės raidos ir jos teigiamų 
herojų paveikslai laikytina tieiogine pasekme tokio reiškinio, kurį sociali-
niai teoretikai ir istorija besidomintys sociologai vadina iš viršaus nuleistu 
kapitalizmu, ir jis, anot Vytauto Rubavičiaus, mūsų šalyje imtas įgyvendin-
ti remiantis neoliberalizmo ideologijos pateiktomis formulėmis, savo veiklą 
pagrįsti pasitelktomis ir vietinių reformuotojų.47

Kiek sudėtingesnis postkomunistinio kapitalizmo proveržis į išsilais-
vinusios Lietuvos gyvenimą atsikleidžia solidžioje sociologo Z. Norkaus 
knygoje Kokia demokratija? Koks kapitalizmas? Aprašydamas pokomunis-
tines transformacijas Lietuvoje lyginamuoju istorinės sociologijos požiūriu 
autorius taip pat mato iš viršaus nuleisto kapitalizmo bruožus, kurie išryš-
kėjo ne tik Sovietų Sąjungos nelaisvėje pabuvojusiose Baltijos šalyse, bet ir 
kitose komunistinėse Vidurio Rytų Europos valstybėse. Tačiau jis pastebi 
kad ir silpnus, bet po 1990-ųjų iš ankstesnio šešėlio į viešumą išnyrančius 
tradicinio verslumo bruožus.

46 R a n d, A. Kapitalizm. Nieznany ideal, Poznan: Zysk i S-ka, 2013, p. 10.
47 R u b a v i č i u s, V. Postmodernusis kapitalizmas. Kaunas: Kitos knygos, 2010, p. 226.
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Ir vienam, ir kitam autoriui, regis, nekyla abejonių, kad toks nenatū-
ralus naujojo kapitalizmo išsiliejimas nesutampa su visuomenės sąmonės 
pokyčiais.

Vidurio Rytų Europos šalyse susiformavo nauja (antroji, jeigu skaičiuosi-
me nuo XIX amžiaus vidurio) kompradorinė kultūrinė buržuazija („mies-
čionija“), tačiau nesusiformavo nacionalinė kapitalistų klasė.48 

Z. Norkaus ir jo sekamų neoklasikinių sociologų argumentai kom-
plikuotai, nevienareikšmiškai paaiškina, iš kur eventualiai atsiranda to-
kia takoskyra tarp specifinės kapitalistinės tikrovės ir vertybinių vaizdi-
nių plačiuosiuose visuomenės sluoksniuose. Naujoji kultūrinė buržuazija 
Lietuvoje ir giminingo likimo šalyse nėra kapitalistų klasė, nes jos galios, 
prestižo ir privilegijų šaltinis yra ne ekonominis (pagrindinės gamybos prie-
monės atsidūrė užsienio kapitalistų rankose), bet kultūrinis kapitalas – tos 
žinios, kompetencijos ir gebėjimai, kurių dėka technokratinis ir humanis-
tinis-humanitarinis elitas yra pajėgus atlikti „kompradorines“ tarptautinio 
kapitalo vietinių agentų ir tarpininkų funkcijas, kartu perimdamas „tikrų“ 
kapitalistų-savininkų gyvenimo būdą, vertybes, bei užtikrindamas reikalin-
gų kapitalizmui rinkos ekonomikos institucijų funkcionavimą.49

Ar tik nebus su šiuo reiškiniu susijęs dvejopas lietuvių požiūris į sė-
kmingus verslininkus, dar labiau masėms mielus administratorius ir va-
dybininkus, tvarkančius svetimų kapitalistų pinigus, tačiau beveik demo-
nizuojantis savųjų oligarchų įsivaizdavimas, viešpataujantis šiandienos 
viešojoje erdvėje.

Tikrovė, kurios taisykles primeta kapitalizmas be kapitalistų (kaip vėliau 
pabandysim parodyti visai panašiai kaip demokratija be demokratų), ir la-
bai norint pernelyg silpnai veikia spontaniškus istorinės sąmonės vingius 
ir nekreipia didesnio dėmesio į kapitalizmo, privačios nuosavybės ir turto 
naratyvą XIX a. Lietuvoje. Z. Norkus, neretai semiantis žinias ne tiesiogiai 
iš Lietuvos istorijos, bet iš autoritetingų užsieniečių, rašančių apie Lietuvos 
praeitį, pritardamas tai minčiai cituoja vokiečių sociologę Katrin Mattush, 

48 N o r k u s, Z. Koks kapitalizmas? Kokia demokratija? Pokomunistinė transformacija Lie-
tuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 
2008, p. 577.

49 Ten pat.
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kuri labai taikliai pastebėjo, kad, lyginant su estais ir laviais, lietuviai yra 
labiausiai tradiciški ir mažiausiai interiorizavo kapitalistinę kultūrą, estai yra 
labiausiai antitradiciški ir jaučia stipriausią kapitalistinių vertybių trauką.50

Tiesa, naujausioje savo knygoje Z. Norkus jau švelniau pristato kapita-
lizmo be kapitalistų pokomunistinės Lietuvos tikrovėje. Jis pripažįsta, kad 
pokomunistinis kapitalizmas Lietuvoje jau yra racionaliai antrepreneriškas, 
nes valstybė jau per pirmą pokomunistinės transformacijos dešimtmetį vi-
sas „komandines aukštumas“ Lietuvos ekonomikoje perdavė privačiam vers-
lui51. Net jei kas nors sakytų, kad LEO afera ar suskystintų dujų terminalo 
statyba, išmušant Achemos asmenyje privatų verslą iš lemtingų pozicijų 
energetikos sektoriuje, tam tikru mastu prieštarauja teiginiui apie valsty-
bės aparato užleistas „komandines aukštumas“ (apskritai atkreiptinas dė-
mesys į augančią valstybės monopolio dalį laisvosios rinkos žemėlapyje), 
tas esmingai nepakeičia labai svarbios sociologo įžvalgos reikšmės mūsų 
stebimam reiškiniui – vangaus kapitalistinės kultūros interiorizavimo Lie-
tuvoje pasekmių tautinio naratyvo permainoms ir ypač kapitalizmo lizdo, 
t. y. XIX a. reprezentacijos kryptims po 1990 m.

Tad lietuviško kapitalizmo tikrovė ir XIX a. naratyvas menkai susilie-
čia. Pokomunistinis kapitalizmas, skirtingai nuo tautos ir valstybės laisvės 
pasakojimo, menkai iš praeities stiprybę semia, nes kultūrinė savijauta ir 
sąmonė tokių refleksijų neskatina. Šiek tiek paradoksalu, kad XIX a. isto-
rijos tyrinėjimai ir jų rezultatų atsispindėjimas svarbiausiame tautos pa-
sakojime buvo labiau paveiktas plačiųjų Lietuvos sluoksnių inercijos, o ne 
intelektinių ir akademinių pastangų. Kažkaip sunkiai pastebimas minėtų 
teoretikų ir istorinių sociologų darbų poveikis istoriografijai. Kaip anks-
čiau minėti H. Whyte’o lietuviški vertimai, taip ir vėlesni V. Rubavičiaus 
bei ypač Z. Norkaus veikalai, nešantys neabejotiną istoriografinių inspira-
cijų krūvį, iki šiolei tarsi liko istorikų neperskaityti. Žinoma, tai tezė be 
tiesioginių įrodymų. Galbūt ir šioje plotmėje istorikų bei tautinio naratyvo 
kontrolierių vaizduotė neišvengiamai šiek tiek atsilieka nuo sparčių tikro-

50 Ten pat, p. 607.
51 N o r k u s, Z. Du nepriklausomybės dvidešimtmečiai. Kapitalizmas, klasės ir demo-

kratija Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos Respublikoje lyginamosios istorinės sociologijos 
požiūriu, Vilnius: Aukso žuvys, 2014, p. 35.
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vės permainų ir nuo teorinių refleksijų. Bet, jeigu prielaida pagrįsta, tėra 
tik laiko klausimas, kuomet Lietuvos XIX a. istorijos reprezentacijos pasi-
pildys naujomis įžvalgomis ir panašiais į įspūdingą fabrikantą, kapitalistą 
ir pramonininką P. Vileišį lietuvių herojais.

4. Vyskupo Motiejaus Valančiaus „kunigaikštystė“ 
tarp nacionalinio atgimimo ir katalikiško universalizmo

Su Lietuvos XIX a. istoriografija susipažinusiems skaitytojams turėtų būti 
suprantama, kad šio skyrelio pavadinimas yra sumontuotas pasinaudojant 
žymiausio ir įtakingiausio Lietuvos XIX a. tyrinėtojo V. Merkio knygos 
Motiejus Valančius: tarp katalikiško universalizmo ir tautiškumo. 52 V. Mer-
kį pagrįstai laikydami didžiausiu ir fundamentaliausiu XIX a. tyrinėto-
ju ir pastebėdami, kad dvi paskutinės jo knygos53 buvo skirtos temoms, 
susijusioms su Katalikų bažnyčios vaidmeniu lietuvių tautos nuopuolio ir 
Atgimimo laikotarpiu, galime teigti, kad jis ryškiausiai pažymi šio amžiaus 
naracijos perversmą. 

Tačiau dar svarbesnė atrodo kabutėse įdėta kunigaikštystė. Tiesą sakant, 
apie šią metaforą suksis visas skyrelis, skirtas labai specifinei XIX a. Lie-
tuvos pasakojimo rechristianizacijai. Čia Motiejaus Valančiaus „kunigaikš-
tystė“ tarnauja kaip nuoroda į naujausias (arba – atsinaujinusias) XIX a. 
istorijos pasakojimo permainas, kurių riboženkliu laikytina oficialiai re-
prezentatyvi keturių autorių Lietuvos istorija.54 Reprezentacines edukacijos 

52 M e r k y s, V. Motiejus Valančius: tarp katalikiško universalizmo ir tautiškumo, Vilnius: 
Mintis, 1999, 817 p.

53 Išskirtina: M e r k y s, V. Tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 1798–1918 m. Vilnius: 
Versus aureus, 2006, 480 p. Nors pirmasis iš dviejų veikalų yra skirtas M. Valančiui, 
tačiau akivaizdu, kad savaip jis uždengia Žemaičių vyskupystės temą. Savo ruožtu, nors 
antrojoje knygoje ieškoma atsakymų į tautinių santykių permainų klausimus XIX a., ta-
čiau – tai yra gana kompleksiškas Vilniaus vyskupystės raidos aprašymas. Kartu sudė-
jus abu atvejus išryškėja tikras Lietuvos istorijos vaizdas, kairįjį Nemuno krantą – Seinų 
vyskupystę – paliekant už tyrimo ribų. 

54 E i d i n t a s, A., B u m b l a u s k a s, A., K u l a k a u s k a s, A., T a m o š a i t i s, M. 
Lietuvos istorija, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, 280 p.
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ir prisistatymo išoriniam pasauliui funkcijas perėmusios Užsienio reikalų 
ministerijos užsakymu parašytos, mokesčių mokėtojų pinigais finansuotos 
ir net būrio griežtesnės atminties politikos skatintojų redaguotos knygos 
išleidimas septyniomis kalbomis yra unikalus nuotykis Lietuvos istorijos 
mokslo karjeroje. Tuo ši knyga darosi itin patraukli vienos ar kitos epo-
chos reprezentacijos tyrimui, darant prielaidą, jog net ir nesilaikant griež-
tos redakcinės konceptualios linijos tokiame kūrinyje atsispindi svarbiau-
si dabarties sąmonės polinkiai. Tokia oficiali istorijos sintezė yra it koks 
kondensuotas įvykusių didžiojo tautinio naratyvo permainų dokumentas, 
liudijantis tendencijas, kurios kitais būdais įrodomai neapsireiškia. 

Šiai prielaidai rimtai prieštarauja tik vienas dalykas: leidinys beveik ne-
platinamas Lietuvoje, jis yra daugiau žinomas užsienyje, dėl to jau sukėlė 
irzlias reakcijas anglakalbių lietuvių auditorijoje Vakaruose, o (kiek leidžia 
nutuokti profesiniai gandai) daugiausia priekaištų sulaukė angliško vertimo 
kokybė. Imtasi iš naujo redaguoti vertimą ir pataisytą išleisti darsyk. Švieti-
mo ministerijos priežiūroje esantis vadovėlinis Lietuvos didysis naratyvas į 
šį faktą dar nesureagavo. Galima įtarti, kad čia kaltas biurokratinės sistemos 
žinybiškumas ir neišvengiamas nesusikalbėjimas. Gal šiuolaikinės Lietuvos 
atminties veidas, atsuktas į Vakarų ir Europos Sąjungos pusę, yra papuoštas 
kitokiu makiažu, nei tas, kuris matomas pačioje lietuvių bendruomenėje?

O gal verta klausti dar kitaip: ar tai tik nebus laiko klausimas? Ar di-
džiojo naratyvo (ir ypač XIX a. Lietuvos istorijos) reprezentacijų permainos 
priklauso nuo alternatyvių atminties politikos scenarijų? O scenarijai pri-
klauso nuo daugiau ar mažiau sąmoningai išreikštų pasaulėžiūros tikslų? 
Ši aplinkybė apsunkina atsakymą į klausimą, kaip tai siejasi su atminties 
politikos ir oficialiai aprobuoto lietuvių praeities aiškinimo būdo peripe-
tijomis, iškilusiomis viešojoje erdvėje kaip niekad anksčiau. Dabar sunku 
pasakyti, ar knygos redaktorių idėjos, labiau artikuliuotai skelbiamos ki-
tuose veikaluose, yra pirmieji daigai galimai administruojamos istorijos 
aiškinimo linijos, ar tai tik viena iš kelių laisvės sąlygomis konkuruojančių 
versijų. Bet kuriuo atveju tai yra ženklai tendencijų, kurias įvairiuose sce-
narijuose gali ištikti skirtingos lemtys.

Štai kodėl pakartotinai pabrėžiama, koks geras šaltinis mūsų tyrimo 
prielaidoms tikrinti yra trumpa Lietuvos istorijos sintezė, pasirodžiusi 
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Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m. proga. Visas šio projekto 
ansamblis yra labai rimtas ir be galo reprezentatyvus, tad mažinantis 
kiekvienai naracijai būdingų atsitiktinumų skaičių. Prie nedidelio sinte-
zės teksto dirbo net keturi solidūs istorikai (Alfonsas Eidintas, Alfredas 
Bumblauskas, Antanas Kulakauskas, Mindaugas Tamošaitis). Jie sudė-
jo krūvon savo tekstus, o redaktorių kolegiją sudarė Raimundas Lopata, 
Alvydas Jokubaitis, Vytautas Radžvilas ir Inga Vinogradnaitė. Visi ko-
legijos nariai vienaip ar kitaip yra aktyvūs atminties politikos Lietuvoje 
permainų šaukliai, nors tik vienas R. Lopata yra pasireiškęs kaip rimtas 
akademinis istorikas. Pastebėtina, kad nuo sovietinių laikų istorijos dirb-
tuvių darbininkai neturėjo redaktorių, kurie nebūtų istorikai. Ideologi-
niai atminties prievaizdai buvo labiau įprasti ankstesniais laikais. Dabar 
filosofai, politologai ar socialiniai inžinieriai viešojoje erdvėje rodo, kad 
geriau už istorikus žino, kas apie praeitį turi būti pasakojama, ir imasi 
darbo, kurio vaisiai, nors, geriausiu atveju, tik nuspėjami, mūsų tyrimui 
savaime yra įdomūs. 

Labai supaprastinus šį epizodą galime pastebėti, kad įtakingam naujau-
sios Lietuvos istorijos sintezės redaktoriui A. Jokubaičiui būtent priešpas-
kutinė V. Merkio knyga apie Žemaičių vyskupą padėjo susiformuoti savąją 
poziciją. Tą filosofas yra viešai pripažinęs bent jau vienoje paskaitoje, prieš 
keletą metų skaitytoje Santaros-Šviesos metinėje konferencijoje. Tačiau 
dabar jau nebegalėtume padaryti atvirkščiai – paklausti, kaip profesorius 
V. Merkys būtų reagavęs į redaktoriaus teiginius. Tad iš tiesų šio bylos in-
terpretacija yra labai sudėtinga. 

Klasikinis V. Merkio veikalas apie Žemaičių vyskupą M. Valančių pir-
mo atkurtos nepriklausomybės ir atkovoto laisvojo žodžio dešimtmečio 
pabaigoje žymėjo labai svarbų lūžio tašką XIX a. Lietuvos istorijos repre-
zentacijoje, tuo tarpu oficialiausios Lietuvos istorijos versijos publikavimas 
2013 m. rodo per kelerius pastaruosius metus išsiliejantį pagrindinį oficia-
liosios atminties politikos srautą. Gal ne už kalnų valdžios sprendimas 
sukurti komisiją, kuri patvirtintų šią publikaciją kaip visuotinai privalo-
mą – ir vienintelį teisingą – Lietuvos praeities aiškinimo būdą ir frazeolo-
giją. Tiems, kurie prisimena sovietmečiu galiojusią taisyklę, kad geras tik 
toks praeities aiškinimas, kuris per daug neprieštarauja trumpam bolševikų 
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partijos istorijos kursui, tai skamba ironiškai, bet pripažinkime – istorijai 
ateitis yra vienas nežinomasis.

Bet kuriuo atveju, XIX a. Lietuvos istorijos reprezentacijose kilnaus Že-
maičių vyskupo ikona yra labai ryški ir kabo deramai garbingoje vietoje. Čia 
pabrėžtinos kelios, jau bent pusantro šimto metų istorijos moksle ir populia-
riuose aiškinimuose konkuruojančios ir tarpusavyje susipynusios M. Valan-
čiaus veiklos savybės. Viena vertus, katalikiško, o kartais tiesiog klerikalinio, 
lietuvių tautos kelio naratyvas nuo Aušros laikų buvo priešpastatomas libe-
ralesniam aiškinimui. S. Daukantas ir M. Valančius tokiame kultūrinės at-
minties paveiksle iš bendražygių neretai pavirsta nesutaikomais oponentais 
ir konkurentais dėl atgimstančių lietuvių vaizduotės. Pasaulietinės, pilietinės 
istorijos raida konkuruoja su Katalikų bažnyčios vedamos tautos vaizdiniu. 
Prie Bažnyčios lituanizavimo ir vis aktyvesnio katalikų kunigų įsitraukimo 
į lietuvių tautinį sąjūdį vedė nuosekli, užsispyrusi, diplomatiška vyskupo M. 
Valančiaus veikla. Tad pastoracinės ir administracinės pastangos yra svarbi 
visą Lietuvos XIX a. reprezentuojanti plotmė.

Tačiau ne mažiau svarbi kita su M. Valančiumi susijusi aplinkybė. Jis 
buvo ne tik dvasininkas, ne tik pamokslaujantis rašytojas, bet ir geras is-
torikas, parašęs lietuviškai savo laikų dvasią atitinkančią, anuomet priei-
namais archyviniais šaltiniais paremtą Žemaičių vyskupystę – istoriją, kuri 
galėjo tam tikru būdu atstoti bendrąjį lietuvių tautos pasakojimą ir – vėl-
gi – konkuruoti su romantiškais, lietuvių pagonybės vaizdiniais persmelk-
tais T. Narbuto ir S. Daukanto veikalais.

Istorikams jau seniai žinoma, kad po 1850 m. iki Vydžių (dabartinė Bal-
tarusijos Respublika) ir Ukmergės išsiplėtusios Žemaičių vyskupystės ribos 
bemaž sutapo su tais buvusios LDK plotais, kur viešpatavo lietuvių kalba. 
Tad čia galimai driekėsi erdvė, kurioje iš buvusios politinės civilizacijos 
veikėjo į filologijos produktą pradėjo atgimti lietuvių tauta. Jau anuomet 
negausi krašto šviesuomenė, mačiusi vyskupo – bažnyčios kunigaikščio – 
asmenyje neabejotiną tokios virtualios lietuvybės lyderį, savo privačioje ko-
munikacijoje vartojo Telšių karalystės pavadinimą.55 Aniems laikams tokia 
metaforiška Žemaičių vyskupystės ir M. Valančiaus „karalystės“ vaizduotė 

55 Plačiau žr.: A l e k s a n d r a v i č i u s, E., K u l a k a u s k a s, A., min. veik, p. 173–175.



594 Egidijus Aleksandravičius

buvo gana būdingas reiškinys, kuriame vargiai įžvelgtume kokią nors są-
moningą priešpastatą senajai Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei.

Parėmusiems prielaidą, kad lietuvių katalikiškumas yra svarbiausias 
tautinis bruožas, ir matant, kokį svarų vaidmenį vaidino vyskupas M. Va-
lančius, buvo galima perskaityti 1848 m. atspausdintą Žemaičių vysku-
pystės istoriją kaip visos lietuvių tautos istorijos versiją. Čia pastebėtinas 
svarbus impulsas, kurį jau XIX a. šis veikalas pasiuntė besiformuojančiai 
lietuvių kultūrinei atminčiai. Taip pradėjo konkuruoti ne tik pasaulietinė 
ir katalikiška veikla, bet ir didieji lietuvių naratyvai. Gęstančiai senosios 
bajoriškosios Lietuvos politinės civilizacijos atminčiai fundamentaliu vei-
kalu galėjo regėtis 1800-aisiais atspausdintas Tadeuszo Czackio dvitomis 
Apie lietuvių ir lenkų teisę56, tuo tarpu etnolingvistinės tautos kelio pra-
džioje atsinaujinusiai lietuvių auditorijai tokiu istorijos šventraščiu galėjo 
rodytis Žemaičių vyskupystė. Pirmuoju – klasikiniu – atveju tautos istorijos 
sintezės konceptuali ašis tapo valstybė ir teisė, buvusi tautinės tapatybės 
pamatiniu akmeniu, antruoju – katalikų tikėjimas ir institucinis Bažnyčios 
vaidmuo, ant kurio pastatomas visas didžiojo pasakojimo rūmas.

Kita vertus, tikėtina, kad M. Valančiaus „kunigaikštystės“, kaip es-
minio XIX a. istorijos bruožo, išryškinimas (minimoje 2013 m. Lietuvos 
istorijoje tai labiau skambi antraštė, nei iš dėstymo turinio plaukianti 
nuostata) nėra vienareikšmis krikščioniškojo naratyvo ir jo išskirtinio 
herojaus monumentalizavimas. Šios „kunigaikštystės“ vaizdinys savy-
je jungia vis labiau lituanizuojamą katalikiškumą su įprastu (ilgą laiką 
dominavusiu) etnolingvistinio nacionalizmo motyvu. Einant tokio dau-

56 C z a c k i, T. O Litewskich i Polskich prawach, o ich duchu, zrodlach, związku i o rzec-
zach zawartych w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 roku wydanem, Warszawa: Drukar-
nia J. C. G. Ragoczego, 1800 (t. 1), 1801 (t. 2). Visą pusamžį Lietuvos XIX a. istorijos vaiz-
diniui daręs įtaką įžvalgus Vinco Maciūno veikalas Lituanistinis sąjūdis XIX amžiaus 
pradžioje. Susidomėjimas lietuvių kalba, istorija, tautotyra (Kaunas, 1937). T. Czackio 
publikaciją autorius laikė esminiu žingsniu, lėmusiu lietuvių sąmonėjimą XIX a. Tuo jis 
pratęsė M. Romerio ir iš dalies net J. Šliūpo mėginimą (dar 1909 m. savo Lietuvos istori-
jos III tome sekdamas T. Czackiu jis paskelbė I Lietuvos Statutą su komentarais) sureikš-
minti teisinės kultūros ir jos formų kaitos svarbą XIX a. istorijoje. Bet po 1990 m., per-
žengus laisvės slenkstį, lietuvių istoriografija ir – dar labiau – viešpataujantys atminties 
vaizdiniai ir reprezentacijos į šį faktorių esmingai nesureagavo. Nebuvo ženklų, kurie 
kreiptų kultūrinę atmintį link lietuvių teisės kaip esminės tapatybės audinio gijos.
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gmaž įsisąmoninto reprezentavimo keliu vienu metu akcentuojami keli 
nevienareikšmiai dalykai.

Krikščioniškas XIX a. naratyvas, patyręs ilgus dešimtmečius besitęsian-
čią konkurenciją su antiklerikaliniu, tautiškai demokratiniu ir liberaliniu 
aiškinimu, po 1990-ųjų atsigavo ir net pasiekė iki tol neregėto ryškumo. 
Vasario 16-osios Respublikos ir tautininkų režimo metais šis santykis buvo 
labiau subalansuotas ir sąmoningai palaikomas viešpataujančio elito. Anot 
šių eilučių autoriui gyvame pokalbyje Čikagos priemiestyje įrodinėjusios 
prieškario Lietuvos ir pokario lietuvių išeivijos istorikės V. Daugirdaitės-
Sruogienės, anuo metu katalikiškas dar toli nenutolusio Atgimimo laiko-
tarpio pasakojimas galėjo beveik visiškai išsiversti be ypatingo, išskirtinio 
Katalikų bažnyčios vaidmens. Tų pačių pokalbių metu ji prognozavo, kad 
XIX a. interpretacijos laukia būtent posovietinis demonstratyvus rechris-
tianizacijos procesas, kuris, tikėtina, pranoks Pirmosios Respublikos ten-
dencijas. Pokomunistinis religingumas ir katalikiškas aktyvizmas buvo 
pasmerktas aštresniems apsireiškimams, nei lietuvių istorikai, 4-ajame de-
šimtmetyje nesyk įsivėlę į pasaulėžiūrų ginčus, pademonstravo. (Prisimin-
tinas V. Biržiškos ir Juozapo Stakausko akademinis ginčas M. Valančiaus 
lietuviškumo klausimu.57)Turiu prisipažinti, kad anuomet V. Daugirdaitės-
Sruogienės teiginiai neskambėjo labai įtikinami, o štai dabar tiesiog nega-
liu apsieiti be šio eseistinio prisiminimų intarpo. Krikščioniško naratyvo 
kaip buvusių komjaunimo aktyvistų atgailos galimybė tuomet neatrodė 

57 Tęstiniame leidinyje Lietuvių Atgimimo istorijos studijos ( t. 7) buvo ne itin sėkmingai 
(per redakcijos skubotumą nukentėjo J. Stakausko straipsniai) pabandyta atskleisti vi-
sos polemikos turinį (p. 343–385), siekiant ne tik išryškinti pasaulėžiūrų skirtumus, bet 
ir parodyti aukštą mokslinės polemikos ir inteligentiško padorumo lygį. Profesorius 
V. Merkys pagrįstai kritikavo publikacijos rykus, tačiau ir jis negalėjo nepripažinti pa-
čios polemikos publikavimo naudos. Sau būdingu santūrumu istorikas pripažino, kad 
abi konkuravusios linijos ir karščiausi jų gynėjai turėjo rimtų argumentų: Man rodos, 
savotiškai teisūs buvo abu diskusijos dalyviai, jeigu turėsime galvoje visuomenėje vyravu-
sią bajoriškąją lietuvių tautą, jos tradicinę kultūrą, atėjusią iš praeities, iš LDK laikų, į 
kurią buvo įaugusi katalikų tikyba, religinė raštija, netgi religinės apeigos, teatralizuotos 
procesijos ir t. t. /.../ Minėtoji diskusija padeda nuspalvinti Valančiaus biografiją ryškes-
nėmis spalvomis ir praturtina nauja faktografija, ypač dr. Stakausko straipsniai. Vytau-
tas M e r k y s, V., min. veik., p. 19–21.
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labai tikėtina, o dabar ji prašosi atskiro tarpdisciplininio tyrimo, kuris toli 
peržengia šios studijos ribas. 

Tačiau naujausi XIX a. Lietuvos istorijos reprezentavimo pokyčiai, ku-
riuos šioje studijoje dėl apimties ribų susiaurinam iki Žemaičių vyskupo 
M. Valančiaus „kunigaikštystės“, anos epochos sampratoje siejasi dar su ki-
tais dalykais, kurie yra visiškai nauji, nelygintini su Vasario 16-osios Res-
publikos kolektyvinėje atmintyje plevenusiomis reprezentacijomis. Kadai-
se A. Šapokos vadovaujamam jaunų istorikų būreliui buvo akivaizdu, kad 
svarbiausia šiuolaikinės etnolingvistinės lietuvių tautos versmė trykšta iš 
XIX a. Atgimimo, kuris savo vaizduotei pajungė tiek LDK didybės pasa-
kojimų, kiek galėjo pakelti, ir tik iki to lygmens, kuomet senosios lietuvių 
politinės civilizacijos veikėjo bruožai neimdavo griauti naujos etnolingvis-
tinės ir kultūrinės bendruomenės pamatų. Kultūrinės atminties inžinieriai 
sunaudojo kunigaikščių portretus, sukūrė ir lituanizavo herojų gretas nuo 
Vytauto Didžiojo atvesdami prie J.Basanavičiaus ir, žinoma, A. Smetonos. 
Radikalesnės tautinės nuostatos gynėjams (V. Trumpa) net to buvo per 
daug: nieko nėra esmiškai bendra tarp senosios LDK ir Lietuvos Respubli-
kos, tad ir senosios praeities reprezentacijos turi būti mažiau garbinamos 
nei XIX a. lietuvių priskėlimo herojai. Ne Vilniaus (kuris dėl praradimo 
negalėjo tapti praktinės lietuvių politikos lauku) Valdovų rūmai, bet Kau-
no Prisikėlimo bažnyčia buvo svarbesni simboliniai tapatybės ženklai. Tad 
ir kontroversija, iš šiandienos pozicijos žiūrint, anuomet buvo mažesnė.

Mūsų dienomis naujausios XIX a. Lietuvos istorijos pasakojimo per-
mainos atveria kitokius reiškinius. Bendroje Lietuvos istorijos vaizduotėje 
ir jos viešoje reprezentacijoje vyskupo M. Valančiaus kunigaikštystė pakyla 
į konkurencinę kovą su ilgą laiką po 1990-ųjų tautos atminties frontuose 
viešpatavusia Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, kuri turėjo pasiekti oficia-
lią didybę ir galimai duoti istorijos pamokas visu sunkumu užgriuvusiuose 
politinės civilizacijos rekonstrukcijos darbuose. Taigi kartu su simbolinio 
kunigaikštystės statuso suteikimu XIX a. Lietuvos praeičiai taip stengia-
masi grąžinti reikšmes, kurios buvo nublankusios LDK Valdovų rūmų 
statybos įkarštyje. Klausimas, po kokiomis paveldėtos praeities vėliavomis 
žengia (arba turėtų žengti) didžiausi dabarties lietuvių būriai – Vyties ar 
Trispalve, darsyk mūsų istorijoje sukelia karštus ginčus. 2013 m. išleistoje 
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oficialiausioje Lietuvos istorijoje redaktorių pastangomis tas klausimas iš-
kyla, bet vienareikšmio atsakymo nesulaukia. Gal tai ir į gera.

Yra dar viena pabrėžtina aplinkybė. Žemaičių vyskupystės sugretinimas 
su M. Valančiaus kunigaikštyste veikia kaip simbolinis priešpriešinimas 
su senosios civilizacijos veikėjo naujuoju etnolingvistiniu subjektu. Tačiau 
akivaizdu, kad katalikų tikėjimas yra abi puses jungianti grandis. Ir dar 
nežinia, kurios epochos Lietuvos praeities vaizdinys po 1990-ųjų patyrė 
didesnį rechristianizacijos poveikį. Greičiausiai – visas didysis Lietuvos 
pasakojimas. XIX a. reprezentacijos atvejis šioje plotmėje nėra kuo nors iš-
skirtinis, tačiau katalikiško universalizmo ir naujojo lietuviško tautiškumo 
susipynimas šį amžių iš tiesų išskiria. Jis yra neabejotinas ribos ženklas.

Kliaujantis labiau akademiniais komentarais, labiau nuogirdomis ir pra-
sitarimais, negu artikuliuotai surašytais tekstais, galima teigti, kad toks 
akcentas perša nuorodą į pastangas šiandienę lietuvių sąmonę brandinti 
ne tiek remiantis senosios politinės tautos imperiniais mitais, bet į mo-
dernybės slenkstį XIX a. žengusios etnokultūrinės bendrijos nuotykiais. 
Tai, žinoma, nereiškė tiesioginės bendrojo naratyvo christianizacijos, bet 
neabejotinai buvo su ta tendencija susijęs reiškinys. Jis rodė po 1990-ųjų 
sustiprėjusias pastangas atkovoti prarastus pasakojimus ir jų herojams iš 
naujo surasti garbingą vietą lietuvių tautos panteone.

Katalikų bažnyčios, dvasininkijos ir su ja persipynusių lietuvių visuo-
menės sluoksnių vaidmenys pasidarė nepaprastais svarbūs. Pačiame šio 
reiškinio paviršiuje aiškiai matyti, kad ankstesnė sovietizacija, marksisti-
nė-lenininė indoktrinacija ir prievartinis ateizmas daugiausia žalos padarė 
tautos laisvės ir krikščioniškosios bendruomenės istorijos pasakojimui. Gal 
net drįstume teigti, kad ypač žiauriai nukentėjo pastarasis. Sovietmečio is-
torikams buvo beveik neįmanoma atskleisti kokių nors teigiamų Katalikų 
bažnyčios, jos tarnų ir hierarchų nutikimų, o tautinių herojų dvasininkų 
biogramos buvo konstruojamos taip, kad kunigystė liktų kaip tolimas ma-
žareikšmis fonas. Tad, kaip ir Lietuvos valstybės nepriklausomybės byloje, 
katalikiškame naratyve po 1990-ųjų natūraliai, spontaniškai ir energin-
gai įvyksta didžiausios permainos. Kas buvo susitvenkę ir nepapasakota, 
dabar – po dainuojančios revoliucijos pergalės – skubėta kompensuoti. 
Daugelis tų, kurie, kaip ir V. Merkys, ankstesniais laikais intensyviai rašę 
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XIX a. Lietuvos pilietinės istorijos klausimais, atidavė duoklę katalikų dva-
sininkijos veiklos temoms.58

Hipotetiškai galima daryti prielaidą, kad krikščioniškos-katalikiškos 
naracijos banga po 1990-ųjų bendrąjį Lietuvos istorijos pasakojimą vei-
kė net stipriau negu tautos laisvės ir Vasario 16-osios kelio vaizdiniai. Ši 
prielaida nereikalauja sudėtingo įrodinėjimo: užtektinai akivaizdžių faktų 
istorikų, literatų, menotyrininkų, kultūrologų dirbtuvėse ir knygynų len-
tynose. Sudėtingiau išsiaiškinti, kodėl taip yra. Juk permainų kontrastai 
gali priklausyti nuo daugelio aplinkybių. 

Taigi, kaip jau užsiminta aukščiau, viena iš tų aplinkybių išnyra pa-
klausus: kuris – tautos politinės laisvės ar katalikiškos tapatybės – pradas 
buvo labiau užgniaužtas ilgo sovietmečio indoktrinacijos laiko ir didelės 
labai prastos kokybės sovietų ideologizuotų publikacijų masės? Kuri XIX a. 
Lietuvos istorijos bendrojo pasakojimo plotmė buvo labiausiai sužalota, 
deformuota, tad ir ištaisymų po grįžimo į laivę daugiausia reikalaujanti? 
Laisvės naratyvas net oficialiojo sovietinio marksizmo-leninizmo siautėji-
mo metais galėjo būti įpintas į leistinus lietuvių anticarinio (besąlygiškai 
naudotas vietoj termino antirusiškas) judėjimo pasakojimus. Katalikiš-
ka vertybių sistema tokių galimybių neturėjo. Herojai kunigai savotiškai 
buvo verčiami į Katalikų bažnyčios atskalūnus (nuo Antano Strazdo iki 
Vaižganto ar Antano Baranausko), nepaliekant erdvės istoriografiniams 
ir reprezentaciniams gudravimams. Tad mano provizoriškas atsakymas į 
klausimą, kuri XIX a. naracijos plotmė labiausiai nukentėjo, būtų viena-
reikšmis: katalikiška, religinė, bažnytinė. Jei istorinėje sąmonėje veiksmas 
ir atoveiksmis koreliuoja, tuomet būtų visai suprantama ir paaiškinama 
didesnė istorinės atminties rechristianizacija.

Žinoma, šiai trapiai prielaidai patikrinti reikia daugiau platesnių ir gi-
lesnių studijų, negu leidžia šio darbo rėmai. Per dvidešimt penkerius me-
tus lietuvių istoriografija pasipildė labai gausiais leidiniais – solidžiomis 

58 Tai galioja ir šių eilučių autoriui, prie katalikiškos Lietuvos XIX a. versijos pridėjus 
vyskupo Antano Baranausko biografiją. Žr.: A l e k s a n d r a v i č i u s, E. Giesmininko 
kelias, Vilnius: Versus aureus, 2003, 256 p.; antras leidimas – 2004. Monografijos len-
kiškas vertimas: A l e k s a n d r a v i č i u s, E. Antanas Baranauskas. Szlak wieszcza, 
Sejny: Pogranicze, 2014.
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monografijomis, straipsnių rinkiniais, šaltinių publikacijomis, tad net pa-
prasčiausia statistinė apžvalga, be didelio dėmesio turinio ir konceptua-
lių įžvalgų analizei, turėtų atskleisti permainų plotą. Tačiau, kaip nesyk 
įrodinėjome, bendrojo naratyvo tyrinėjimas nėra tas pats, kas specifinė 
istoriografijos analizė.

Čia reikia kitokių, istorikams mažiau įprastų perspektyvų, nutolinančių 
nuo tradicinio istorijos cecho instrumentarijaus ir priartinančių prie litera-
tūros mokslininkų naratologų užsiėmimo. Kitaip tariant, jei norime sekti 
permainas santykiuose tarp Lietuvos dabartį lemiančių pasaulėžiūros vaiz-
dinių ir ateities įsipareigojimų bei lūkesčių, negana skaityti istorijos tekstus 
ir gilintis į istorikų diskusijas. Pati posovietinė dabartis suprantama miglo-
tai, mentalinių permainų tempas yra didelis ir gerokai pralenkia refleksijos 
(visų pirma, mokslinės) tempus. Provizoriškai susigaudant, kokie stimulai 
ir tėkmės veikia dabartyje, dar labiau provizoriškai galima interpretuoti, 
kaip jie veikia arba, priešingai, neveikia didžiojo tautinio naratyvo repre-
zentacinio paviršiaus. 

Stengiantis suprasti, kokios praeities reikalauja lietuvių ir Lietuvos atei-
tis, reikia ne tik būti gerai ištyrus dabarties sąmonės formas, bet ir matyti 
prieš akis artikuliuotus ateities scenarijus, dėl kurių būtų viešai bent tru-
putėlį pasiginčyta ir bent iš dalies platesniųjų inteligentijos sluoksnių susi-
tarta. Arba bendrai įtikėta. Tik tada atsirastų galimybė apčiuopti, ar XIX a. 
naratyvo rechristianizacija koreliuoja su katalikiškomis lietuvių tapatybės 
ir religinio gyvenimo formomis. Kitaip nei socialinės santvarkos atveju, 
kur kapitalizmo be kapitalistų (be sektinų teigiamų herojų – lietuvių kapi-
talistų), katalikiškosios prigimties reprezentacijos yra susijusios su dabar-
ties religingumu, tad katalikybė su katalikais. Šiandienos tikrovė diktuoja 
praeities teksto eilutes, ir čia nėra nieko labai netikėta. Istoriniame pasako-
jime ryškėja tai, ko ir reikia laukti. O naratologijos tyrinėtojas gali rasti tai, 
ko tikėjosi tyrimo pradžioje. Daug sunkiau aiškintis tai, kodėl ko nors, kas 
tikėtinai turėtų būti istoriniame pasakojime, jame taip ir neatsiranda.

Tačiau ir šiame XIX a. reprezentacijos epizode yra sunkiai paaiškinamų 
dalykų, kurie neturėtų palikti ramybėje tyrinėtojų. Štai kad ir tokia įžvalga. 
Po 1990-ųjų viešojoje erdvėje dažnai išryškėdavo pavyzdžiai buvusių kom-
jaunimo aktyvistų, sovietinių mokyklų raudonųjų kampelių vedėjų, kurie 
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ne tik lengvai tapdavo tikybos mokytojais ir viešais pamokslautojais, bet 
dar ir pralenkdavo savo fanatizmo bruožais niekad nuo tradicinio krikš-
čioniško kelio nenukrypusius tos pačios generacijos lietuvius. Ar galima tai 
pastebėti naujausios lietuvių istoriografijos paviršiuje ir – kas itin svarbu 
mūsų studijos atveju – XIX a. reprezentacijose? Šis klausimas dabartinių 
tyrimų būsenoje negali sulaukti įrodomo atsakymo. Ar visame tame negali 
dalyvauti paslėptos lėtinės atgailos motyvas?

Maža pasakyti, kad Lietuvos katalikų bažnyčios tema yra itin svarbi 
istoriografijos atsinaujinimo ir bendrojo tautos naratyvo permainų dalis. 
Rechristianizacijos procesas netelpa vien į tematinį žemėlapį. Negana pa-
stebėti, kad tiesmuki Bažnyčios, katalikų dvasininkijos ir lietuvių liaudies 
pamaldumo istoriniai pasakojimai įsitvirtino istoriografijoje ir reprezen-
tacijoje. Tautos istorijos konceptualia ašimi tampantis krikščionybės ke-
lias daro įtaką visam naratyvo turiniui. Tad kita galima bendroji Lietuvos 
XIX a. reprezentacijos tyrimo erdvė –naujai išryškėjusios krikščioniškos 
pasaulėžiūros ir vertybinės orientacijos įtėkmės su Katalikų bažnyčios 
praeitimi tiesiogiai nesusijusiems praeities aprašymams. Juk turėtų būti 
akivaizdu, kad tie patys reiškiniai neišvengiamai skirtingai aprašomi re-
miantis klerikaliniais, socialdemokratiniais ar liberaliais pasaulėžiūros 
principais. Būtų įdomu išanalizuoti oficialiesiems, su Katalikų bažnyčios 
istorija susijusiems tyrimams skirtų valstybės lėšų dinamiką, kuri gali-
mai atskleidžia po 1990-ųjų įsiviešpatavusio elito laikyseną, ir jos poveikį 
Lietuvos Respublikos atminties politikai bei laisvėje pasimetusių didžiųjų 
naratyvų varžyboms59. 

Tai vis sritys, kurios gali liesti tokias istorijos mokslo ir su juo susijusių 
kolektyvinės atminties permainų temas, ir joms plėtoti socialiniai teore-
tikai, kultūrologai bei antropologai tinka labiau nei patys istorikai. Nėra 
netikėta, kad istorijos tyrinėtojai vangiai tyrinėja patys save. Tikėkimės, 
kad laisvo žodžio varžybų atmosferoje tolesni tyrimai pagilins šių procesų 
supratimą ir praskaidrins istoriografinės minties horizontus. Sovietmetis 
taip stipriai traumavo istorijos pasakojimo ir reprezentavimo bendruome-
nę, kad patirtų praradimų kompensavimas natūraliai išsiliejo į plačią srovę. 

59 Plačiau: A l e k s a n d r a v i č i u s, E. Lost in Freedom: Competing Historical Grand 
Narratives in Post-Soviet Lithuania, min. veik., p. 257–276.
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Čia gali ryškėti kontrastas naujausių lietuvių XIX a. atminties permainų ir 
pasaulinės XIX a. istorijos aiškinimo tendencijų. Štai jau minėtas vokiečių 
istorikas J. Osterhammelis savo įspūdingoje, didžiulį rezonansą akademi-
niame pasaulyje sukėlusioje XIX a. istorijoje bendram tikėjimo ir religijos 
naratyvui skyrė vos 25 puslapius iš 1230.60

Galima ieškoti būdų, kaip suprasti XIX a. Lietuvos istorijos rechristiani-
zacijos reiškinius, kurie pirmiausia išsiliejo gausiomis monografijomis, studi-
jomis ir šaltinių publikacijomis, ir bent kol kas paveikė labiau anos epochos 
reprezentacijas, o mažiau – bendrąjį naratytvą. T. y. istorijos vadovėlių ir 
Švietimo ir mokslo ministerijos visuotiniam lavinimui skirtų tekstų visumą. 
Tačiau pastarųjų metų Lietuvos (ir pasaulio) istorijos žinios vidurinėse mo-
kyklose pateikiamos vis labiau apeinant tradicinius pasakojimus. Lieka tai, 
kas tinka žinių tikrinimui išskirtinėmis testų priemonėmis. Pati naratologi-
jos plotmė čia sunkiai užčiuopiama, tad ir tyrinėjimui menkai pasiduoda.

Pokomunistinės, posovietinės ir – griežtesnis terminas – postkoloniji-
nės istorinės sąmonės, XIX a. Lietuvos istorijos reprezentacijų pasikeiti-
mas pirmiausia gundo pasielgti taip, kaip kadaise, antrindamas Robinui 
George’ui Collingwoodui, patarinėjo žymus istorijos mokslo teoretikas 
Edwardas Hallettas Carras. Norint suprasti istorijos kūrinį, reikia paban-
dyti suvokti, koks triukšmas buvo jį rašiusio istoriko galvoje. Viena vertus, 
tai paprastas patarimas, kad, prieš pradedant gilintis į vieną ar kitą epochą, 
reikia pabandyti pasigilinti į autoriaus biografiją. Kita vertus, tai primini-
mas, nors ir labai skeptiškas, kad viskas gali būti dar neaiškiau, nei iš pir-
mo žvilgsnio atrodo. Tačiau pasinaudodamas šia pozicija pabandysiu per 
triukšmą savo galvoje parodyti, kaip klostėsi ir stiprėjo kai kurios XIX a. 
reprezentacijos nuostatos.

Baigiantis Lietuvos 1000-mečio programai vienu iš ją vainikuoti turėjusių 
leidinių tapo itin reprezentatyvi Vilniaus dailės akademijos leidyklos išleista 
knyga Lietuva 1009–200961. Dalyvauti jos rašyme kartu su keliomis dešimti-
mis tyrinėtojų buvau pakviestas ir aš. Sudarytojų sąlyga – kad būtų sutartinai 

60 Jurgen O s t e r h a m m e l, J. Historia XIX wieku ( puslapiai pagal lenkišką vertimą, 
bet proporcija dėl vertimo nesikeičia).

61 Lietuva 1009–2009, sudarytojai: Adomas Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė, 
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, 701 p.
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kreipiamas dėmesys į valstybės ir visuomenės santykius su Katalikų bažnyčia. 
Sutikau, nes istorija gali liesti, ką tik nori. Supratau, kad tai yra tam tikrų 
tyrimo užduočių sąlygojama kolektyvinė monografija, turinti probleminę 
savo ašį. Knyga itin solidžia forma pasiekė skaitytoją, bet jau be užuominos į 
minėtą monografijos profilį. Tiesiog kaip natūraliai reprezentatyvi visos Lie-
tuvos tūkstantmetės istorijos knyga. Suglumau. Ar tai ne švelni manipulia-
cija? Pasidalinau abejonėmis su prof. A. Kulakausku – senu XIX a. Lietuvos 
istorijos pasakojimo partneriu. Jo atsakymas: čia tikriausiai tik tau vienam 
atrodo it kokia problema. Skirtumas tarp autorizuoto požiūrio į esminius 
istorijos procesus ir tam tikro redakcijos profilio gali nebūti lengvai atpažįs-
tamas... Gal taip ir yra, tačiau, sekdamas E. H. Carru, turiu prisipažinti: toks 
triukšmas yra mano galvoje. Jis nerimsta mąstant, kad vienas dalykas yra 
kryptingai ieškoti mokslinių atsakymų į tyrimo prašančius galvosūkius, o 
visiškai kitas – imtis sintezės ar bendrojo naratyvo, kuriame susikoncentruoja 
vieno ar kito tam pasiryžtančio istoriko akademinė patirtis.

5. Asmuo ir visuomenės laisvė XIX a. istorijoje

Jei įsiviešpatavusiame S. Daukanto ir M. Valančiaus, Aušros ir Tėvynės sar-
go laikų paveiksle kylanti Lietuvos valstybės ir tautos laisvės statula yra 
neabejotinai svarbiausias ženklas, tuomet (ir tuo pačiu) visas ilgas XIX a. 
teisėtai gali būti matomas kaip tautos be valstybės epocha. Visas didelis 
Atgimimo darbas galėjo būti atliekamas iš esmės laisvų žmonių ir laisvos, 
savarankiškai veikti gebančios visuomenės atsiradimo sąlyga. Tas laiko 
tarpsnis rodė iš apačios – tad didžiausio nuopuolio, kuris įvyko po pasku-
tinių senosios Lietuvos valstybės sugriovimo – kylančius žalios prisikėlimo 
žolės daigus, lėtai, bet augantį gebėjimą organizuotai dirbti ne tik be vals-
tybės įstaigų pagalbos, bet dargi veiklą apsunkinančios Rusijos valstybės 
represijų ir draudimų politikos sąlygomis. Čia būtina stebėti ryškius skir-
tumus nuo latvių ir estų visuomenės raidos ir neabejotinas paraleles su 
buvusiais unijos partneriais lenkais. 

Panašaus likimo Lenkijos istoriniame pasakojime bruožai, kurie atsira-
do ilgame bevalstybės tautos amžiuje, yra virtę nuolatinių tyrimų objektu, 
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arba bent jau sistemiškai keliami į būtiniausių tyrinėjimo eilę. Štai A. No-
wakas, dėliodamas daugiatomės XIX a. Lenkijos istorijos užduotis, sufor-
muluoja istoriografijai labai svarbų klausimą: 

Kaip (ar?) savo valstybingumo stygius brandino pilietinio, savipagalbinio 
veikimo pagrindus ir formas – nuo bažnytinių parapinių institucijų (ypač 
įdomi blaivybės draugijų problema...), per privačius socialinės pagalbos fon-
dus, privačias ligonių ir savitarpio pagalbos kasas, privačiai išlaikomas ligo-
nines, našlaičių namus, prieglaudas ir kitas labdaros institucijas, iki tokių 
draugijų kaip „Sokol“, ugdžiusias pilietinio solidarumo idėjas, ir savišvietos 
organizacijas, veikusias švietimo ir tautinės sąmonės ugdymo srityje.62

Autoriaus nuomone, šių visuomeninių gebėjimų raidos tyrinėjimas ir 
atsiradimas tarp svarbiausių XIX a. Lenkijos istorijos reprezentacijų yra 
nepaliaujamas rūpestis. 

Lietuviams dar daugiau nei lenkams tas XIX a. bruožas turėjo kelti rū-
pesčių, nes jų bevalstybingumo lygis carų epochoje (o ir vėliau, atsidūrus 
Sovietų Sąjungos valdžioje) buvo daug menkesnis, o pilietinis potencialas ir 
savarankiško veikimo galia turėjo dar didesnę svarbą tautos išlikimo ir Atgi-
mimo akivaizdoje. Tad visuomenės, kaip susiorganizavusių ir savarankiškai 
bendram labui dirbti gebančių sluoksnių susiklostymas, Lietuvos pasakojime 
turėjo būti laukiamas dalykas, be kurio vargiai galėtume suprasti praeities 
reiškinius. Dėl to ir bandome aiškintis, kokia buvo asmens emancipacijos ir 
savanoriško pilietinio elgesio raidos reprezentacija XIX a. Lietuvos istorijos 
pasakojime po 1990 m., ar nauji visuomenės ir piliečio laisvės iššūkiai smar-
kiai pakeitė naracijos kryptį ir papildė tautos istorinių herojų gretas?

Ir 1918 m. išvakarėse vykusiuose sambūriuose, ir 1990-ųjų dainuojan-
čioje revoliucijoje dalyvavo laisvų lietuvių būriai, tačiau panašumai čia 
persipynę su kontrastuojančiais skirtumais. Viena vertus, XIX a. Lietuvos 
nuopuolio ir nelaisvės istorijos susišaukė su pasikartojimu 1990-ųjų išva-
karėse ir tuoj po išsivadavimo, kita vertus, skirtumas buvo tas, kad prie 
Vasario 16-osios kone pusamžį buvo einama buriant savanoriškų asocia-
cijų ir politinių partijų pajėgas. Tuomet Lietuva atsistojo ant autentiškos 
ir reikšmingą pajėgumą pasiekusios pilietinės visuomenės pamatų. Kiek 

62 N o w a k, A. Polskie wieki XIX: pamięci, fantazje i porownanie, p. 36.
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kitaip nutiko XX a. pabaigoje. Po 1990-ųjų į laisvės kelią grįžusi Lietuvos 
Respublika – nauja nepriklausoma valstybė – turėjo pati kurti pilietinės 
visuomenės tinklus. Turėjo, bet nedaug nuveikė. Nepaisant dėtų pastangų, 
to atviros pilietinės visuomenės sukūrimo projekto rezultatai nuvylė dau-
gelį Lietuvos patriotų, kurie su liūdesiu vis labiau stebėjosi demokratijos be 
demokratų ir be pilietinės visuomenės poslinkiais. Ši aplinkybė – kertinė 
problema, be kurios stebėjimo ir supratimo sunku atpažinti permainas, 
nutikusias laisvės naratyvą XIX a. istorijoje.

Atrodytų, kad savanoriškų asociacijų kultūros susiformavimas, draugiji-
nio gyvenimo ir jo svarbiausio darbininko – emancipuoto, laisvo psicholo-
ginio žmogaus, atsakomybę už tautos likimą prisiimančio inteligento, kuris 
ryžtųsi vardan bendro gėrio atsisakyti bent jau dalies buitinių, psichologinių 
patogumų, atsiradimas tiesiog privalėjo tapti esmine XIX a. pasakojimo da-
limi. Turėjo, bet kažkodėl netapo. Netapo, bet išgyveno labai prieštaringą 
likimą. Nepaisant tradicinių istoriografijos ir naujos teorinės literatūros at-
siradimo lietuvių kalba (primintina visame pasaulyje prie savanoriškų asoci-
acijų kultūros istorijos lūžio prisidėjusi Roberto Putnamo knyga63) daugeliui 
socialinio kapitalo pradinio kaupimo reiškiniai liko it visiškai neaiški proble-
ma, kurios neįstengta prišlieti prie svarbiausių XIX a. savybių rinkinio. Štai 
paskutiniame (III) Lietuvos nacionalinio istorijos mokslo komiteto suvažia-
vime Šiauliuose viena aktyviausių XIX a. Lietuvos istorijos tyrinėtojų Tama-
ra Bairašauskaitė tarsi pirmąkart iškėlė klausimą: ar XIX a. Lietuvoje buvo 
pilietinė visuomenė? Ar tai nėra provokuojantis liudijimas, kad per 25-erius 
metus po nepriklausomybės atgavimo laisvės naratyvas palietė kolektyvinį 
valstybės-tautos reiškinį, atgaivino ir labai aukštai pakylėjo Katalikų bažny-
čios nuopelnus, bet laisvo asmens ir savanoriškų asociacijų tinklų raidai, tad 
pilietinės visuomenės atsiradimui, nepripažino herojiško vaidmens?

Yra stipri pagunda pilietinės visuomenės ir laisvos asmenybės palikimą 
antraeilių temų sąraše palyginti su lietuviško kapitalizmo istoriografiniais 
ir reprezentaciniais nuotykiais. Ieškodami sąsajų tarp Lietuvos gyvenimo 

63 P u t n a m, R. D. Kad demokratija veiktų. Pilietinės tradicijos šiuolaikinėje Italijoje, 
Vilnius: Margi raštai, 2001. Autoriaus įžvalgos apie giliai praeityje užsimezgusių savi-
valdžių miestiečių tradicijos poveikį praėjus šimtmečiams tapo paskata ir kitose šalyse, 
net buvusiose absoliučiose monarchijose, ieškoti pilietinės visuomenės pradmenų. 
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permainų po 1990-ųjų ir naujai kuriamų XIX a. reprezentacijų turėtume 
pripažinti, kad tokių paralelių esama. Metaforos prašyte prašosi. Jei ga-
limas kapitalizmas be kapitalizmo ir su šiuo paradoksu susijęs reiškinys, 
kuomet XIX a. Lietuvos istorija pristatoma be svarbiausių epochos veikė-
jų – pramonininkų, privataus kapitalo ir didelio verslo herojų, kai neban-
doma jų pamatyti kaip žmonių, kurie sukūrė nūdienos Lietuvą (ar bent 
daiktiškas jos formas), tai gal verta mąstyti apie dabarties demokratiją be 
demokratų ir natūralų jos poveikį XIX a. naratyvui?

Tačiau čia pat matyti tokių teorinių pagundų pavojai. Aukščiau įrodinėjo-
me, kas lietuviško kapitalizmo istorinė raida laikotarpiu, kai sykiu su indus-
trine revoliucija ir masine urbanizacija keitėsi visas senasis ir naujasis Vaka-
rų pasaulis, lieka miglotai suprantama ir menkai reprezentuojama. Laisvos 
rinkos tikrovė nepaveikia taip, kad keistųsi naratyvas. Lietuvių kapitalistų 
herojų pozicija kultūrinės atminties ekranuose iš tiesų yra minimali, kone 
niekinė. Liaudiškasis nacionalizmas ir sovietinis socializmas paliko didelius 
pėdsakus lietuvių sąmonėje, o ji nesikeičia tokiu pat ritmu kaip daiktiškoji 
tikrovė. Tačiau vesti paralelias linijas lietuviško kapitalizmo atsiradimo ir 
pilietinės visuomenės gyvasties istorijoje yra gana slidu. Net jei ir vienas, ir 
kitas procesas nepakankamai ryškiai pasirodo XIX a. Lietuvos istorijos re-
prezentaciniame paviršiuje, tai dar nereiškia, kad nėra esmingų skirtybių.

Kapitalizmas šimtametėje istoriografijos tradicijoje žengė gerųjų istori-
jos veikėjų kelio pakraščiais. Kas kita nutiko XIX a. organizuoto lietuvių 
visuomeninio veikimo istorijai. Čia tyrimų ir publikacijų buvo palyginti 
gausu: pradedant garsiąja M. Romerio Lietuva64 bei kiek vėlesniu Vinco 

64 R o m e r i s, M. Lietuva. Studija apie lietuvių tautos atgimimą. Vilnius: Versus aureus, 
2005. Labai solidus mokslinis indėlis, kurį į XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Lietuvos is-
torijos aiškinimą įnešė lenkų kalba publikuotas M. Romerio darbas (orig. Litwa. Studium 
o odrodzieniu narodu Litewskiego. Lwow, 1908, 438 p.), iš tiesų tapo ilgalaikiu pamatu 
viso Lietuvos XIX a. naratyvo, kurio fabula vystėsi per liaudies žmogaus – valstiečio – 
emancipaciją, šviesuomenės išsirutuliojimą iš šio sluoksnio masių, inteligentiško indivi-
do, gebančio inicijuoti ir kryptingai veikti savanoriškų, tiek pogrindinių, tiek ir viešų 
asociacijų tinkluose, atsiradimą iki ideologinės-partinės diferenciacijos. Kitaip tariant, 
M. Romeris, kad ir nevartodamas dabartinei istoriografijai bei socialiniams mokslams 
būdingų terminų, parodė, jog tautos Atgimimas ir visuomenės – kaip savanoriškai susi-
organizavusių žmonių sluoksnio – atsiradimas yra iš esmės tapatūs dalykai.
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Maciūno Lituanistiniu sąjūdžiu XIX a. pradžioje ir baigiant naujausiais lie-
tuvių XIX a. istorikų darbais, – politinės, visuomeninės ir kultūrinės drau-
gijos bei jų aktyvistai nebuvo pamirši, tapo svarbiais istorinio pasakojimo 
dalyviais. Pastebėtini panašumai tarp Vasario 16-osios Respublikos laikų, 
sovietmečio ir dabartinių tekstų. Juk akivaizdu, kad nuo pat pirmųjų lietu-
viškos istoriografijos žingsnių politinės, pogrindinės, kultūrinės, labdaros 
organizacijos buvo susidomėjimo ir bendrojo pasakojimo dalyvės. Tai iš 
kur šis paradoksas, leidžiantis įtarti dabarties sąmonės poreikių ir XIX a. 
praeities naratyvo disfunkciją?

Pirmiausia paminėtina teorinė priežastis. Daugelis lietuvių istorikų, lite-
ratų ir kultūrologų per ilgus dešimtmečius tyrinėjo, aprašė ir net glorifikavo 
reiškinius, kuriuos šiandienė istoriografija neabejotinai priskirtų pilietinės 
visuomenės atsiradimo ir plėtotės reiškiniams. Ar daug XIX a. praeities 
vaizdinių savo populiarumu ir įsitvirtinimu reprezentaciniame kultūrinės 
atminties paviršiuje gali konkuruoti su Vilniaus universiteto draugijomis 
XIX a. antrajame–trečiajame dešimtmečiais? Adomo Mickevičiaus ir Tomo 
Zano, filomatų, filaretų, nenaudėlių šubravcų, Kražių gimnazijos juodųjų 
brolių – būsimųjų tremtinių ir sukilėlių vardai ir portretai niekad nedingo iš 
lenkų ir lietuvių istorinių herojų galerijų per visą nacionalizmų ir komuniz-
mų amžių. Tačiau dauguma XIX a. visuomenės tyrinėtojų darbų, įskaitant 
šių eilučių autoriaus ankstyvą, dar sovietmečio pabaigoje publikuotą knygą 
Kultūrinis organizacinis judėjimas Lietuvoje 1830–1863 m., savanoriškų aso-
ciacijų kultūros, formalių ir neformalių organizacijų bei socialinio kapitalo 
kaupimo reiškinių neatpažino kaip pilietinės visuomenės temos. Galbūt šio 
paradokso esmė ir glūdi tame, kad esama istoriografija ir populiarios XIX a. 
istorijos reprezentacijos išryškina pilietinės visuomenės elementus, bet ne-
mato visumos. Ištirti ir aprašyti pavieniai medžiai, bet miškas lieka tarsi 
nematomas. Taip smarkiai nematomas, kad 2013 m. galėjo kilti klausimas: 
ar XIX a. Lietuvoje buvo pilietinė visuomenė?

Kaip tolimą asociaciją, galbūt paaiškinančią, kodėl sovietmečiu net 
demagogiškai nebuvo vartojama pilietinės visuomenės sąvoka, galima iš-
ryškinti tai, kad Vakarų istoriografijoje dėmesys savanoriškų asociacijų 
kultūros istorijai sutapo su artėjančia šaltojo karo pabaiga 9-ajame XX a. 
dešimtmetyje. Čia visuomenės ir individualizmo raidos rekonceptualiza-
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cija darėsi itin patraukli. Taip pat galima pastebėti, jog savo atsiradimo ir 
populiarėjimo metu sutapo Jurgeno Habermaso viešosios erdvės teorija ir 
Vidurio Rytų Europoje bei Sovietų Sąjungoje stiprėjanti nuostata matyti 
formaliose ir neformaliuose visuomeniniuose sambūriuose antikomunisti-
nio potencialo augimą. Teorinės permainos kairiajame intelektinio proce-
so sparne labai smarkiai išklibino marksistines klasių ir jų kovų schemas, 
o sovietų neformalai demonstravo to gyvenimo praktiką, vis labiau rodan-
čią, kad ne tik teorijos gali sugriūti, bet ir pati sovietų imperija. Po Berlyno 
sienos nugriovimo pilietinės visuomenės vaizdinys tapo vienu svarbiau-
sių Vakarų istoriografijos bruožų. Rytų Vidurio Europoje to nebuvo gana: 
svarbiau už praeities savybių atpažinimą buvo iš sovietinio totalitarizmo 
išsivadavusių šalių demokratijos kūrimo uždaviniai, kurie be trečiojo sek-
toriaus išsiplėtojimo, be atviros pilietinės visuomenės galios išauginimo 
negalėjo būti pasiekti. 

Iš pradžių, sekant R. Putnamo darbais, išpopuliarėjo demokratinių Va-
karų socialinio kapitalo, viešosios erdvės ir pilietinės istorijos tyrinėjimo 
darbai, bet ilgainiui buvo pastebėta, jog ne tik viduramžių italų miestuo-
se-respublikose, ne tik respublikoniškuose Nyderlanduose ar gilesnes par-
lamentarizmo tradicijas puoselėjusioje Didžiojoje Britanijoje (XIX a. pra-
džioje čia veikė beveik 30 tūkstančių draugijų ir klubų) progresas buvo 
kuriamas ant tankaus draugijų tinklo pagrindų. Apsižiūrėta, kad ir abso-
liučių monarchijų kraštai knibždėjo nuo savanoriškų pilietinių susivieni-
jimų, be kurių tos monarchijos taip pat negalėjo gyvuoti. Atsirado knygų, 
kurios parodė, kad net rytietiškame tautų kalėjime Rusijoje tokių draugijų 
ir asociacijų būta. Čia giliausią vagą išarė amerikiečių istorikas Josephas 
Bradley65, kuris rusų pilietinės visuomenės XIX a. raidą tyrinėjo atskirda-
mas vakarines imperijos žemes. Jo darbuose nerasime nei vokiškų draugijų 
Rygoje ar Taline, nei Lietuvos ar Lenkijos karalystės žemių laisvųjų asocia-
cijų kultūros, bet storas teorinis klodas, ant kurio istorikas renčia savo pa-
sakojimą, yra labai dosnus ir lietuvių istoriografijos horizontams praplėsti. 
Tačiau dabartinis Lietuvos XIX a. istorijos pasakojimas ir populiarios jo 
reprezentacijos (įskaitant analizuojamą 2013 m. keturių autorių Lietuvos 

65 B r a d l e y, J. Voluntary associations in tsarist Russia. Science, patriotism and civil 
society. Cambridge, MA-London: Harvard University Press, 2009.



608 Egidijus Aleksandravičius

istoriją) nerodo ženklų, kad šie teoriniai impulsai būtų pasiekę platesnius 
mūsų istorija besirūpinančiųjų sluoksnius.

Atrodytų, kad nėra tiesioginės ir būtinos teorinės priklausomybės tarp 
sovietmečiu viešpatavusių marksistinių socialinės raidos schemų, istori-
niame naratyve įtvirtinusių klases, gamybos priemonių nuosavybės, iš-
naudotojų– išnaudojamųjų kategorijas, ir pilietinės visuomenės (arba jos 
ignoravimo) fenomeno. Šiandien pilietinės visuomenės istorija yra aiški-
nama ir iš marksistinių pozicijų, kurių laikosi daugelis Vakarų istorikų. 
Tikėtina, kad marksistinei metodologijai ir jos išugdytai masinei sąmonei 
tolimas buvo ne pats organizuoto veikimo reiškinys, kuris galėjo nuvesti 
ir prie neišvengiamo komunizmo. Čia prievartinis kolektyvizmas visiškai 
užgožia laisvo individo neįkainojamą vertę. Bet kas ieškos tokio herojaus, 
kuris gyvojoje dabartyje taip pat tėra gerbiamas tik demagogiškai? Ka-
daise istorijos sociologo Vytauto Kavolio pasiūlyta Lietuvos visuomenės 
raidos versija, kuri išvystyta bent trijose knygose66, su didžiuliu entuziaz-
mu priminta V. Trumpos straipsnių rinkinyje Lietuva XIX amžiuje (ypač 
Leono Gudaičio knygų recenzijose) piršo siūlymą pradėti pasakojimą nuo 
psichologinio, savarankiško, moraliai atsakingo žmogaus atsiradimo. Ta-
čiau tas kilnaus individualizmo ir pilietinės dvasios istorijos siekis liko jų-
dviejų knygose. Pastangos grąžinti laisvam sąmoningam žmogui – tikram 
demokratijos apyaušrio herojui – istorinės svarbos dokumentus didesnių 
bangų Lietuvos XIX a. sampratoje iki šiolei nesukėlė. Nepaisant to, kad po 
1990-ųjų Lietuvos istorijos dirbtuvėse buvo parašyta daugiau biografinio 
pobūdžio knygų, bendras visuomenės atsiradimo kelias nebuvo susietas 
su savanoriškumo, psichologinio priežastingumo ir moralinio apsispren-
dimo reiškiniais. Žmogaus tautinio, patriotinio praregėjimo ir visuomenės 
inteligentiškos misijos kelio pasirinkimo pavyzdžiai liko lyg senoviniai ro-
mantinės istoriografijos stebuklai.

Ar gali būti taip nutikę, kad dabartis, kurioje lietuviško individualiz-
mo ir asmeninės pilietinės atsakomybės jausmo nepritekliai veikia mūsų 

66 K a v o l i s, V. Žmogaus genezė. Psichologinė Vinco Kudirkos studija, Chicago: Chica-
gos lietuvių literatūros draugija, 1963; Sąmoningumo trajektorijos. Lietuvių kultūros mo-
dernėjimo aspektai, Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidybos fondas, 1986; Epochų 
signatūros, Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1991. 
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praeities atvaizdą – XIX a. visuomenės naratyvą? Ar ne todėl gan tankiai 
aprašinėjant praeities draugijinį gyvenimą jis netampa tiesioginiu ir pa-
prastu pilietinės visuomenės pradmenų įrodymu? Galbūt mūsų atpažinto 
paradokso kilmė labai sudėtinga ir vienareikšmiai nepaaiškinama. Sovie-
tinėje šios krypties (visuomeninių organizacijų ir judėjimo istorijos) isto-
riografijoje laisvų žmonių pilietinio organizuotumo formos, draugijos ir 
partijos buvo pririštos prie bendrųjų socialinių, ekonominių dėsnių, ir as-
muo – išskyrus išsivaduojamų kovų tikrus ir susikurtus herojus – neturėjo 
jokios esminės reikšmės, o vakarietiško individualizmo bei su tuo susijusių 
psichologinių, moralinių veiksnių raida neįgijo tiriančiojo žvilgsnio vertų 
reiškinių statuso. Darsyk pabrėžtina: sovietmečiu išorinis ir visaapiman-
čiais dėsniais grįstas žmonių pasaulis turėjo būti vienaprasmiai paaiškinin-
tas, o asmens reikšmė kone sulyginta su žeme – nebent tai bus į komunistų 
įsivaizduotą rytojų žengiančių būrių vadai. 

Stalinistinis asmenybės kultas derėjo su beasmenių masių, paklūs-
tančių vadui ir socialinės, ekonominės formacijos dėsniams. Ne vienas 
socialinis teoretikas šiam pamėkliškam XX a. totalitarizmui skyrė savo 
veikalus, tačiau gerokai mažiau suprastas tokios žmogaus būties efektas 
funkcionavusiems didiesiems tautiniams naratyvams. Šiuo kampu žiūrint 
Lietuvos XIX a. draugijos ir partijos buvo (arba privalėjo pasidaryti) ben-
drųjų dėsnių padariniai, o savanoriško dalyvavimo ir asmens moralinių 
pasirinkimų plotmė likdavo nepastebima. Kaip ir istorikų gyvenamu laiku. 
Draugijų atsiradimas ir raida vienaip buvo įrašomi į sovietinį marksistinį 
istorijos pasakojimą. Laisvos asmenybės emancipacija ir apsisprendimas, 
kaip neabejotinas istorijos faktorius, individualus atsitiktinumas, niekad 
neišnykęs iš laisvų tautų pasakojimų, lyg miegantis pumpuras laukė savo 
pavasario. Vis dėlto teoriniai lūkesčiai ir tikrovės permainos dažnai yra 
sunkiai susitinkantys dalykai. Negana suprasti, kad vakarietiškas laisvo 
emancipuoto žmogaus ir psichologinio individualizmo reiškinys yra svar-
biausia pilietinės visuomenės gyvavimo sąlyga. Tą reikia repetuoti ne tik 
tekstuose, bet ir gyvenime.

Šios įžvalgos ir galima XIX a. Lietuvos visuomenės naratyvo interpre-
tacija yra labai spekuliatyvi: trūksta tyrinėjimų, paaiškinančių inertiškas 
priklausomybes tarp sovietinės marksistinės metodologijos ir pilietinės 
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visuomenės gyvasties tikrovėje bei refleksijų praeityje. Galime gan tvir-
tai teigti, kad po 1990 m. dainuojančios revoliucijos pilietinio dalyvavimo, 
atviros visuomenės kūrimo ir laisvės euforija truko taip trumpai, kad di-
desnės įtakos ilagalaikėms istorinės naracijos permainoms nepadarė. Ir 
čia, kaip lietuviško kapitalizmo lopšio atveju, neatsirado tokių permainų, 
kurios buvo labiausiai tikėtinos atgyjančiai Lietuvos tautai pareiškus, kad 
liberalioji demokratija ir laisvosios rinkos neokapitalizmas yra svarbiau-
sia konstituojanti siekiamybė. Valstybė, su ja besitapatinančio ir jos vardu 
kalbančio politinio ir biurokratinio elito diktuojamos sampratos ir viešojo 
gyvenimo politinė patirtis virš laisvės iškėlė, jei ir ne Damoklo kardą, tai 
bent naujosios biurokratinės virtualybės vėzdą. Tikėkimės, kad jis nors 
kiek priklausys nuo tautos valios, kuri vis dar, bent per rinkimus, yra iš-
reiškiama.

Išvados

1. Teorinės šiuolaikinės naratologijos nuostatos, kad kiekvienai kartai iš 
naujo perrašant savo didįjį pasakojimą, jis pasipildo vertybėmis, hero-
jais ir siužetais iš istoriją pasakojančių dabarties, jau nebekelia didelių 
ginčų. Vienaip tą supranta tradiciniai pozityvistiniai istorikai, kitaip – 
tautos atmintį politikos sfera laikantys veikėjai. Tačiau tuo pat metu, kai 
iš praeities atimama savarankiška galia save liudyti, o iš istorikų – tie-
sos paieškų ir sakymo apie praeitį monopolis, lieka labai daug neaišku-
mų dėl to, kaip šis ryšys veikia skirtingose istoriografijose, kultūrose ir 
atskirų epochų reprezentacijos pavyzdžiuose. Logiškai paprasta linijinė 
priklausomybė prašosi funkcionalaus ryšio: jei laisvos tautos laisvi žmo-
nės sutartinai sakosi kuriantys politinę bendruomenę (nation-state) – 
nepriklausomą arba laisvai pasirenkamą su kitais sandraugos nariais 
asociuojuotą valstybės formą, tai praeities faktų ir nutikimų aruode bus 
vaisingiausi tie vaizdai, kurie šį kelią pagrindžia, iki jo iš praeities miglų 
atveda gyvųjų vaizduotę ir atmintį. Jie yra funkcionalūs. Jei manifes-
tuojama, kad laisvosios rinkos ekonomika, laisvas žodis ir tikėjimas, jei 
esminės žmogaus teisės, individo emancipacija ir trečiasis sektorius – 
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pilietinė visuomenė, be kurios liberalioji demokratija nėra galima, yra 
aukščiausios siekiamybės, tuomet visi šias vertybes menantys praeities 
reiškiniai turį įgyti episteminę reikšmę, brautis į reprezentacinį praei-
ties paviršių. Kai dabarties deklaracijos prasilenkia su praeities repre-
zentacijomis, tuomet galima atpažinti disfunkciją.

2. Lietuvos XIX a. istoriografija ir dar labiau – anos epochos reprezenta-
cijos po 1990-ųjų išsivadavimo ir valstybės nepriklausomybės atgavimo 
patyrė ir viena, ir kita. Pirmiausia svarbių pasikeitimų įgijo Atgimimo – 
šiuolaikinės lietuvių tautos atsiradimo – pasakojimas. Jis natūraliai buvo 
susietas su valstybingumo tradicijos tąsos klausimais, laisvės kovomis, 
pasikartojusiomis per 1830–1838 m. ir 1863 m. sukilimus. Išsivadavimo 
iš carų valdžios motyvai atliepė lietuvių šuolį į laisvę 1990-aisiais. Vals-
tybės ir politinės tautos priskėlimo kelias istorijos pasakojime atgaivino 
XIX a. antrojoje pusėje susiformavusius ir Vasario 16-osios Respublikos 
laikais išpuoselėtus vaizdinius. 

Vasario 16-osios Lietuvos ir šiuolaikinės lietuvių tautos užgimimas 
neabejotinai buvo XIX a. vaisius. Didysis to amžiaus pasakojimas, arba 
tiksliau būtų sakyti, didieji ir dėl masinio dėmesio besivaržantys tos 
epochos pasakojimai neabejotinai susiję su dabartiniais lietuvių poli-
tinės sąmonės ir besikeičiančio tapatumo sunkenybėmis. Jomis paaiš-
kintinas labai supaprastintas požiūris į skirtingus – etnopolitinius ir 
entolingvistinius – lietuvių Atgimimo procesų aiškinimus. Tačiau po 
ideologijų mirties prasiveržiantys vertybiniai iššūkiai provokuoja cha-
otiškas reprezentacijas, o vienos tiesos ir valstybės politikos aiškumo 
ieškotojai neretai ignoruoja begalinį praėjusio laiko sudėtingumą ir vi-
siškai neaiškią ateitį.

3. Ryškaus XIX a. reprezentacijos disfunkcionalumo pavyzdžio reikia ieš-
koti socialinės ir ekonominės raidos aprašymuose. Lietuviško kapita-
lizmo kelias, kuris po 1990-ųjų turėjo būti pramintas istorinėje atmin-
tyje, nepatyrė tikėtinų permainų. Liaudiškojo tautiškumo ir sovietinio 
socializmo laikais sukurti tradiciniai vaizdiniai iš esmės nepasikeitė: 
turtingas žmogus, kapitalistas, pramonininkas netapo lietuviško isto-
rinių herojų panteono dalimi. Privačios nuosavybės subjektas neįgijo 
substancinės vertės, nors laisvos Kovo 11-osios Lietuvos Konstitucija to-
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kią teisę pavertė naujos valstybės santvarkos pamatu. Čia išlieka prieš-
taringos interpretacijos galimybė. Viena vertus, XIX a. Atgimimo metu 
nebuvo daug tokių kaip P. Vileišis, tad praeitis kovoja už teisę pačiai 
save liudyti, ir negalim pasiūlyti gausių pavyzdžių. Tačiau dar labiau ti-
kėtina, kad dabarties lietuvių sąmonė, kuri vis dar atspindi kapitalizmo 
be kapitalistų būseną (Z. Norkaus įtvirtinamas terminas), istoriniame 
naratyve ir populiarioje jo versijoje pasireiškia autentiškiau. Pasakoji-
mas apie praeitį daugiau pasako apie dabarties Lietuvos esmę nei poli-
tinės ir konstitucinės deklaracijos.

4. Po Katalikų bažnyčios persekiojimo, kuris, be jokios abejonės, buvo 
svarbiausias sovietinės ideologijos tikslas, ir po fiktyvios, imituojamos 
komunistinės pasaulėžiūros viešpatavimo į žodžio ir tikėjimo lais-
vę grįžusi istoriografija ir populiarūs pasakojimai labai ryškiai patyrė 
nuostatų perversmą. Lietuvos XIX a. istorijos rechristianizacija leidžia 
atpažinti gana unikalius bruožus. Šioje naratologijos srityje iš esmės 
nueita toli už Vasario 16-osios Lietuvos dvidešimtmetyje nusistovėju-
sių Katalikų bažnyčios istorinio vaidmens aiškinimo ribų. A. Šapokos 
redaguoto Lietuvos istorijos vadovėlio pasirodymo laikais ginčas tarp 
nacionalistinių tautininkiškų pažiūrų ir katalikiško sparno istorikų ne-
leido vienareikšmiai pristatyti net neabejotino XIX a. Lietuvos istorijos 
herojaus – Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus paveikslo. Sudėtingi 
procesai nebuvo supaprastinti bent jau dėl ideologinių priežasčių, nu-
lemtų A. Smetonos autoritarinio režimo santykių su Lietuvos katalikų 
bažnyčia. Tačiau po 1990-ųjų panašūs ginčai neatsikartojo, etnonacio-
nalistinė interpretacija susiliejo su katalikiška ir atvedė prie itin patetiš-
kų Motiejaus Valančiaus „kunigaikštystės“ vaizdinių. Labai tikėtina, kad 
šios tendencijos iš dalies reprezentuoja pokomunistinės, įvairiais būdais 
atgailaujančios lietuvių sąmonės padarinius. Čia į viena susimaišo ir 
nuoširdaus tikėjimo, ir tipiško formalaus prisitaikymo, ir buvusios ko-
laboratyvios sąmonės kompensacinės gijos. Šioje XIX a. Lietuvos istori-
jos reprezentacijos plotmėje praeities įvaizdinimo funkcionalumas yra 
labai aiškus.

5. Lietuvių laisvės ir pilietinės visuomenės naratyvas iš dalies primena 
disfunkcijos pavyzdį, kuris ryškėja lietuviško kapitalizmo reprezenta-
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cijoje. Tačiau, skirtingai nuo kapitalizmo be kapitalistų užsakyto na-
ratyvo, laisvo asmens ir savanoriškų asociacijų kultūros pasakojimas 
nėra visiškai marginalizuotas. Priešingai, XIX a. draugijos, dar dau-
giau – konspiratyvios organizacijos ir vėlesnės partijos, nuo seno ir tra-
diciškai yra patraukusios tyrinėtojų dėmesį. Tačiau iki pat pastarųjų 
metų ta draugijinė veikla nebuvo suvokta kaip vakarietiško visuome-
nės – savanoriškai susiorganizavusių ir bendro gėrio siekiančių žmonių 
klasės – istorija. Draugijos buvo aprašinėjamos ir sovietmečiu, ir po 
1990 m., tačiau jos taip ir liko veikiamos stiprios supaprastinto mark-
sizmo metodologinės įtakos, atspindėdamos visa lemiančių dėsnių ga-
lią, o ne laisvų, emancipuotų, apsišvietusių žmonių misijos padarinius. 
Individui taip ir nebuvo sugrąžinta kuriančioji galia ir atsakomybė už 
tautos likimą, o Vytauto Kavolio prieš trisdešimt metų paskelbti veika-
lai nepasidarė tas postūmis, kurio dabartiniai pilietinės, atviros lietuvių 
visuomenės šilkverpiai labiausiai galėjo tikėtis. Tad kaip ir kapitalizmo 
naratyvo disfunkcijos atvejis, taip ir lietuviško individualizmo bei pi-
lietinės visuomenės atsiradimo XIX a. klausimas lieka itin prieštaringas. 
Labiausiai tikėtina, kad ir šis neįvykęs pokytis yra dabartinės lietuvių 
demokratijos be demokratų valios padarinys.

Net jei visi dabar rašomi praeities pasakojimai yra nudažyti gyvųjų 
pasakotojų dabartimi, neatmestinas praeities gebėjimas liudyti pačiai 
save ir tradicinis istorikų pajėgumas rašyti apie tai, kas iš tikrųjų seno-
vėje darėsi. Ir net jei jų tekstai randa savo skaitytoją tik tuomet, kai tai-
kliai atsakom į gyviesiems rūpimus klausimus, tai nepanaikina profesi-
nio mokslininko statuso. XIX a. reprezentacijų tėkmė tradicijos vagoje 
yra suprantama ir paaiškinama. Lygiai taip – naratyvų funkcionalumo 
ir disfunkcijos tendencijos. Jos priklauso abipusiai ir nuo visuomeninės 
sąmonės skaidrumo (daryti tai, kas deklaruojama), ir nuo istorikų bei 
tų, kurie jų vietoje norėtų daryti politiką, išsilavinimo bei išminties. 
XIX a. istorijos pasakojimas ir jo per 25-erius metus Lietuvoje patirtos 
permainos pažeria daug racionalių argumentų.
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The Fate of the 19th Century Lithuania’s Narrative after 1990: 
Between Functionality and Inertia

Egidijus Aleksandravičius

Summary

The dominant contemporary narrative of Lithuanian history is strongly related to the 
19th century. The reasons of this situation can easily be explained. First, the present day 
Lithuanian nation and its historical self-awareness is a product of this controversial 
age which “happily ended” with the restauration of the state. The historical situation 
conditioned that the most important forms of the new Lithuanianism appeared under 
the Russian rule i.e., under oppressive conditions rather than during the revival of the 
nation. The new Lithuanian nation, which in Czesław Miłosz’s words during the 19th 
century transformed from the political civilization participant (the Grand Duchy of 
Lithuania) destroyed by Russia, Prussia and Austria into a “product of philology” (i.e., 
from the ethnopolitical into ethnolinguistic community), had to start the historical 
narrative anew. 

This study attempts to find out the changing directions of Lithuanian representation 
during the 19th century, the major arguments and attitudes by focusing on the issues of 
clearly understandable functionality (or more obscure dysfunctionality of the national 
narrative). Ways to find acceptable answers to these questions are rather speculative 
yet unavoidable in situations when instead of limiting analysis to the existing images 
it is necessary to explain why contrary to the expectations something is missing in our 
historical imagination. 

First, the changes of the narrative of the Lithuanian freedom and independent 
state after 1990 are analyzed aiming to find out what narrative of the past was required 
by the desirable visions of the future and how the passion for the new freedom 
influenced the reflection of the past. During the 20th century, Lithuanians repeatedly 
lost their freedom and repeatedly restored their statehood. Therefore, even three 
national holidays are associated with the beginnings of statehood. By undertaking 
the analysis of contemporary representations of the 19th century Lithuania (seen as 
the époque of fall, captivity and liberation) it is necessary to have in mind that the 
changes in representations might have been influenced not only by a quarter of a 
century elapsed from the new Lithuanian freedom and restoration of independent 
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state (after 1990) or by the present day political difficulties. During this time, the great 
19th century finally crossed the limits of the cognitive memory commonly associated 
with 3-4 generations. It distanced so much that remained exclusively in the realm of 
cultural and written memory. 

After 1990, the representation of the 19th century has been changing and new 
confronting directions of interpretation appeared. It is likely that the skills and 
happenings of the past which rescued Lithuanians in the conditions of fall and 
subjugation do not function or suit when it is necessary to create a state and community 
based on the civil identity. The commemoration of the millennium of Lithuania and 
the history of the old GDL better suited the new needs at least at the meta-narrative 
level and have been much more strongly represented. Attention to the 19th century 
diminished whereas more signs of thought inertia emerged. What is acquired by the 
nation during the long decades of oppression is not always suitable for the construction 
of the new state and the nurturing of political nation. 

The renewed narrative of freedom is certainly functional in the context of the 
present challenges as well as the rechristianization of the Lithuanian history of the 
19th century. The atheist indoctrination of the soviet times distorted the Lithuanian 
narrative even more than the Marxist internationalization. Thus Valančius’s 
apotheosis reached higher heights than the narrative cherished by the nationalists 
of the February 16th. 

25 years of freedom have shown that the national consciousness traumatized by 
captivity and occupations inevitably begins to excessively fetishize the statehood and 
state. An individual, individual’s privacy, quality of democracy, moral principles and law 
seem to be downgraded or at least underexplored. There is an evident lack of attempt to 
interweave these matters related with the historical heritage into the fabric of memory. 
Under these circumstances, even the question of what is more important, statehood 
or human rights, evoke if not an outrage, at least public annoyance. Thus besides the 
two fateful and functional directions of the national narrative, the study also seeks to 
analyze why the representation of capitalism, individualism and free civil society was 
not renewed. The declaration of the values of neo-capitalism and liberal democracy in 
the political reality did not affect the national narrative. This can be treated as a certain 
dysfunctionality between the current expectations and past narratives.

The changes of national narrative after 1990 revived an old debate. However, the 
distancing past and the process of national identity formation which ended before 
the Second World War have made the discussions more complex and involving more 
contradictory issues which were underexplored in earlier times and which should 
successfully develop in the positive climate of the European Union.
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Rūstis Kamuntavičius

Konfrontuojančios praeities reprezentacijos.
Baltarusijos istorija iki 1795 m.: 
suprasti pasakojimą

Problema ir metodas

Joks Lietuvos istorikas nėra publikavęs išsamios Baltarusijos istorijos sin-
tezės. Nėra net vertimų iš baltarusių, rusų, lenkų ar anglų kalbų, nors 

nuo XIII a. šiandieninių lietuvių ir baltarusių protėviai gyveno bendroje 
valstybėje – Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Kartu sudarydami ab-
soliučią gyventojų daugumą jie lėmė krašto pakilimus ir nuosmukius, tiek 
politinius, tiek kultūrinius. XVIII a. pabaigoje žlugus valstybei lietuviai 
ir baltarusiai beveik visą laiką iki 1990 m. gyveno caro arba sovietų do-
minuojami ir šitaip toliau išlikdami vientisoje erdvėje, neskiriami jokių 
politinių sienų. Pirmą kartą istorijoje griežta siena tarp abiejų tautų atsi-
rado tik po Pirmojo pasaulinio karo ir išliko iki Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos. Antrą kartą politinė atskirtis įvyko tik po 1990 m. ir tęsiasi iki 
mūsų dienų, o ypač sugriežtėjo po to, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjun-
gos Šengeno erdvę (2007 m. pab.). Žvelgiant iš šios perspektyvos jokia kita 
kaimyninė tauta – nei latviai, nei lenkai, nei rusai – neturėjo tokios ilgos 
bendros istorijos su lietuviais.

Kodėl iki šiol nėra lietuviškai parašytos Baltarusijos istorijos? Viena iš 
priežasčių galėtų būti ta, kad, atsiradus profesionaliai modernios Lietuvos 
istoriografijai (XX a. 3–4 dešimtmetis), Baltarusija kaip suvereni valstybė 
Europos politiniame žemėlapyje dar niekuomet nefigūravo, todėl nebuvo, 
apie ką rašyti. Sovietų laikais Baltarusijos Sovietų Respublika buvo viena iš 
penkiolikos, sąjunginės valstybės dominuojamos Rusijos, narių. Komunis-
tinė ideologija nesistengė propaguoti nacionalinių istorijų, tai galėjo lemti 
lietuvių istorikų sprendimą neaprašyti kaimynės praeities. Baltarusija kaip 
suvereni ir nepriklausoma valstybė atsirado tik po 1991 m., ir hipotetiškai 
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galima būtų teigti, kad Lietuvos istorikai tiesiog nespėjo parašyti jos isto-
rijos, nes praėjo per mažai laiko. Kita vertus, gana neįtikinamai skamba, 
kad 24 metai yra per mažai tokiam darbui atlikti. Sunku būtų įrodinėti, 
jog Lietuvos istorikai nežino Baltarusijos praeities – juk beveik visi Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės ar XIX–XX a. Lietuvos istorijos tyrinėtojai 
neišvengiamai vienaip ar kitaip susiduria su Baltarusija, absoliuti dauguma 
laisvai skaito slavų kalbomis.

Baltarusijos istorijos naratyvai: 
apžvalga ir galimybės

Dar viena priežastis, dėl ko lietuviai iki šiol neparašė Baltarusijos istorijos, 
galėtų būti tai, kad per pastaruosius du dešimtmečius patys baltarusiai iš-
gyveno daug transformacijų, nuolat keisdami naratyvą apie savo pačių pra-
eitį. Sovietų laikais persmelkti komunistinės ideologijos ir pasakojimų apie 
darbo žmonių kovas, 8–9 dešimtmečių sandūroje baltarusiai staiga pasu-
ko link radikaliai tautinio pasakojimo, tvirtindami, kad Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė buvo baltarusių arba bent jau baltarusių–lietuvių valsty-
bė. Atsiradusi nepriklausoma Baltarusija savo herbu pasirinko vytį ir bal-
tos–raudonos–baltos spalvų vėliavą. Atrodė, kad šitokio, į LDK orientuoto 
kelio, jau niekas nepakeis. 1994–1995 m. iškilus A. Lukašenkai, naratyvas 
iš esmės pasikeitė. Atsisakyta pretenzijų į Didžiąją Kunigaikštystę, grįžta 
prie sovietų laikais įtvirtintos nuomonės, kad valstybės istorija prasidėjo 
nuo 1918 m. Spalio revoliucijos, atstatyti sovietiniai simboliai. Maždaug apie 
2004–2005 m. stebime posūkį atgal su vėl atgimstančiomis idėjomis apie 
baltarusišką Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės prigimtį. Atstatinėjami 
Radvilų, Sapiegų ir kitų didikų rūmai, perpaišomi istoriniai žemėlapiai, 
statomi paminklai, perrašyti mokykliniai vadovėliai ir t. t.

Galima drąsiai teigti, kad šiandieninis baltarusių nacionalinis naraty-
vas yra daug prieštaringesnis ir nepalyginti menkiau artikuliuotas nei lie-
tuviškasis. Jis dar nenusistovėjęs, ir labai problemiška tiksliai formuluoti 
jo pagrindinius teiginius. Galbūt Lietuvos istorikus tai ir glumina labiau-
siai – kurį iš pasakojimų apie Baltarusiją palaikyti? Galima išskirti du pa-
grindinius.
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Pirmasis, prosovietinis, remiasi nuostata, kad lietuviai ir lenkai buvo 
baltarusių engėjai, o rusai – gelbėtojai. Šiame pasakojime Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė yra lenkų ir lietuvių dominuojamas kraštas, kuriame balta-
rusiai tebuvo baudžiauninkai. Čia iš esmės atsisakoma pretenzijų į senąją 
Lietuvą. Tik sovietų nuopelnas, kad pavyko įkurti Baltarusijos valstybę, 
nuo tada ir prasideda visavertė istorija, kuri savotišką kulminaciją pasiekia 
didvyriškoje kovoje su vokiečiais Antrojo pasaulinio karo metais. Šio pasa-
kojimo pasirinkimas iš esmės reikštų atsisakymą puoselėti bendrą lietuvių 
ir baltarusių praeitį bei galimą glaudesnę ateitį, be to, tai stumia baltaru-
sius nuo provakarietiškos Europos erdvės į prorusiškąją. 

Akivaizdu, kad prosovietinis naratyvas visiškai neatitinka laisvės ir de-
mokratijos principų, yra promaskvietiškas ir antilietuviškas (nepaisant to, 
kad nereiškia pretenzijų į LDK palikimą). Jis neigia baltarusių indėlį į ben-
dros su lietuviais valstybės funkcionavimą ir apskritai stengiasi nematyti 
lietuvių ir baltarusių glaudžios praeities sąsajų. Jis suartina baltarusius su 
rusais, stengiasi juos paskandinti didžiojo brolio šešėlyje, bet tuo pačiu ati-
tolina juos nuo lietuvių. Nepaisant to, kad Aleksandras Lukašenka jį bandė 
reanimuoti, šiandien šis pasakojimas yra pralaiminčio ir pasitraukiančiojo 
būsenoje, todėl jo gaivinimas atrodys anachronistiškai, o rezultatai – var-
giai prigyjantys.

Antrasis pasakojimas – tautinis baltarusiškas. Šio pasakojimo pradžia 
siejama su Polocko kunigaikštyste (IX–XIII a.), kuri laikoma pirmąja bal-
tarusių valstybe. Polocko ir kitų gudų žemių integravimasis su Lietuva, įvy-
kęs XIII–XIV a., žymi naujos baltarusių (arba baltarusių–lietuvių) valsty-
bės – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – atsiradimą. Toks pasakojimas 
pradėjo formuotis XIX a., o klasikine knyga laikoma Vaclavo Lastoŭskio 
Trumpoji Baltarusijos istorija, publikuota Vilniuje 1910 m.1 Sovietiniais 
laikais išgyvenęs nuosmukį, jis atgimė su Mikolos Jermalovičiaus darbais 
9–10 dešimtmečiais.2 Nors pastarasis autorius nėra laikomas profesionaliu 

1 Л а с т о ў с к і, В. Кароткая гісторыя Беларусі, Вільна, 1910.
2 Е р м о л о в и ч, Н. И. По следам одного мифа, Минск, 1989; Древняя Беларусь: 

Полоцкий и Новогородский периоды, Минск, 1990; Древняя Беларусь: Виленский пе-
риод, Минск, 1994; Белорусское государство Великое княжество Литовское, Минск, 
2000.
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istoriku net tarp savo pasekėjų, tačiau jo idėjos, pakoreguotos profesionalių 
tyrinėtojų, sudaro dabartinio baltarusių tautinio naratyvo pagrindą. 

Šis antrasis pasakojimas pastarąjį dešimtmetį skverbiasi į Baltarusijos 
viešąją erdvę, mokyklinius vadovėlius ir performuoja visuomenės istorinius 
horizontus. Viena vertus, jis orientuoja Baltarusiją į Vakarus, nes Lietuva ir 
Lenkija tampa istoriniais sąjungininkais, o Rusija (Maskva) – istoriniu prie-
šu. Kita vertus, jis kelia didelį lietuvių susierzinimą, nes Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė tampa ne vien lietuvių valstybe, o jos palikimas dalijamas 
su baltarusiais. Dar grėsmingiau yra tai, kad, žvelgiant paviršutiniškai, ši 
tautinė baltarusių istorija panaši į XIX a. antrojoje pusėje Rusijoje prasidėju-
sį vakarų rusizmo fenomeną.3 Jo ištakos buvo dar XVIII a., kai suformuluo-
tos pagrindinės idėjos, kuriomis Rusija reiškė savo pretenzijas į LDK žemes 
teigdama, kad senoji Lietuvos valstybė buvo tautiškai ir religiškai dominuo-
jama baltarusių ir ukrainiečių (kurie tapatinami su rusais), o jų priešas – ka-
talikai lietuviai ir lenkai. Kultūrine ir savimonės prasme slaviškai kalbantys 
ortodoksai buvę tokie patys ir Maskvoje, ir LDK, todėl tai buvusi vientisa 
erdvė, kurios vakarinę dalį (istorinę Lietuvą) teliko prijungti prie Maskvos 
XVIII a. pabaigoje. Dar ir dabar, XX–XXI a. sandūroje, neretai tokios min-
tys naudojamos didžiojo kaimyno propagandoje, nukreiptoje prieš Lietuvą. 
Baltarusių nacionalinis naratyvas susiformavo vėliau nei vakarų rusizmas, 
todėl stipriai pastarojo buvo veikiamas, kai kurie jo teiginiai buvo perimti: 
lenkiškų įtakų atmetimas, koncentravimasis ties valstietiškomis problemo-
mis, baltarusių tautos ribų apibrėžimas ir LDK traktavimas kaip baltarusių 
valstybės. Natūralu, kad tai gąsdina lietuvius, tačiau labai klaidinga būtų 
teigti, kad baltarusiškas nacionalinis pasakojimas yra vakarų rusizmo tąsa. 

3 Vakarų rusizmo fenomenas XX a. baltarusių tautinėje mintyje analizuojamas 
Andrzejaus Tichomirowo darbuose. Keletas naujausių publikacijų:. T i c h o m i r o w, A. 
Westrus’ism as a Research Problem, East and West. History and Contemporary State 
of Eastern Studies, ed. by Jan Malicki and Leszek Zasztowt, Centre for East European 
Studies, Warsaw University, Warsaw, 2009, p. 157–168; On the current “West-Russian” 
ideology in Belarus, Belarusian Review, 2013, vol. 25, no. 2; West-Rus’ism and the politics 
of memory in today’s Belarus, Belarusian Review, 2013, vol. 25, no. 4; Ц і х а м і р а ў, A. 

“заходнеруская ідэя” як даследчыцкая праблема: ці Была яна альтэрнатывай для 
Беларускай ідэі?“ Беларусь в европейском контексте: актуальные дискуссии о на-
циостроительстве, Вильнюс: ЕГУ, 2014, p. 89–104.
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Vakarų rusizmo pagrindinis tikslas – pateisinti agresiją Vakaruose, o bal-
tarusių tautinio naratyvo – konsoliduoti tautą. Pirmuoju atveju – išorėn 
nukreipta agresija, antruoju – vidun orientuotas, tautą telkiantis naraty-
vas. Dar daugiau, šiame antrajame pasakojime labai aiškiai atskiriami rusai 
(maskvėnai) nuo baltarusių. Politine, o dažnai ir religine, prasme jie aštriai 
priešinami vieni su kitais. Apibendrinant vienu sakiniu – baltarusiai, kartu 
su sąjungininkais lietuviais ir lenkais, kaunasi su maskvėnais Oršos mūšyje 
(1514) ir kovoja už savo religinę nepriklausomybę XVI–XVIII a. atsiversda-
mi į katalikybę, tapdami unitais ar protestantais. Baltarusių nacionalinis 
naratyvas vaizduoja baltarusius kaip savos valstybės kūrėjus ir gynėjus, o 
ne rusų gelbėtojų laukiančius lenkų ir lietuvių pavergtus valstiečius. Pabrėž-
damas baltarusių kalbos svarbumą ir kovodamas prieš rusinimą, atsižvelg-
damas į baltarusių daugiakonfesiškumą ir paneigdamas ortodoksijos virše-
nybę, siekdamas sukurti savo valstybę, o ne būti Rusijos imperijos dalimi, 
baltarusių nacionalinis naratyvas save atriboja nuo vakarų rusizmo ir kitų 
Rusijos teorijų, siekiančių pagrįsti ekspansiją į Vakarus.

Nesunku numatyti, kad su tokia nuostata parašyta ir lietuviškai išleista 
Baltarusijos istorija būtų visiškai ignoruojama, susilauktų milžiniškos kri-
tikos, o gal net persekiojimų. Taip įvyktų dėl specifinio istorijos vaidmens 
dabartinėje visuomenėje. Šiuolaikiniai mąstytojai pastebėjo, kad pasta-
raisiais dešimtmečiais susidomėjimas istorija ir jautrumas pasakojimams 
apie praeitį ypač padidėjo ir atrodo, kad tik stiprės. Akivaizdžiai stebi-
mas antplūdis į muziejus, pastatų restauravimo ir rekonstravimo vajaus, 
susidomėjimo istorine literatūra (ypač grožine), bendras kultūros ir net 
politikos orientavimasis į praeitį. Kita vertus, praeities pažinimas, apsis-
kaitymas, kritinis mąstymas ir supratimas, jog vienu metu gali egzistuoti 
keli paraleliniai vienas kitam prieštaraujantys pasakojimai, ne tik kad ne-
sivysto, bet netgi rodo degradavimo požymius.4 Tokios tendencijos matyti 
visame Vakarų pasaulyje, bet ypač ryškios Lietuvoje ir bendrai Vidurio 
Rytų Europoje. Dėl šios priežasties kitoks papasakojimas apie praeitį, apie 
kurią visa tiesa buvo žinoma nuo mokyklos suolo (kad ir tai, jog Mindau-
gas su Vytautu gali būti ir Baltarusijos praeities dalimi, o vytis – teisėtu 

4 L u k a c s,  J. The Future of History, Yale University Press, 2011.
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jų simboliu), gali sukelti šoko būseną. Tokias mintis iš esmės patvirtina 
pastaraisiais metais Lietuvoje ypač išpopuliarėję kolektyvinės atminties, is-
torinės sąmonės, nacionalinių naratyvų tyrimai, kurių nemaža dalis gvil-
dena lietuviškų, baltarusiškų ir lenkiškų pasakojimų sandūras.5

Šalia prosovietinio ir tautinio baltarusiško naratyvo gali atsirasti trečia-
sis, visai naujai sukonstruotas pasakojimas. Jo tikslas, pavyzdžiui, galėtų 
būti lietuviško ir baltarusiško pasakojimo sutaikymas, tam tikras kom-
promisas. Apie 1992 m. buvome labai arti tokio kompromiso sudarymo. 
Tuomet vyko įvairūs susitikimai ir diskusijos tarp lietuvių ir baltarusių is-
torikų. Per vieną jų iš esmės buvo nutarta Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę 
vadinti lietuvių–baltarusių, arba, atitinkamai, baltarusių–lietuvių valstybe.6 
Deja (ar laimei?) lietuvių pusė labai greitai pamiršo visus įsipareigojimus 
(jei tai iš viso galima pavadinti įsipareigojimais), ir viskas grįžo į tradicines 
vėžes. Veikiausiai pagrindinė to priežastis buvo netrukus įvykęs A. Lu-
kašenkos atėjimas į valdžią ir savo istorijos perrašymas, nepaliekant joje 
vietos savajai LDK. Tai lėmė tautinės baltarusių linijos susilpnėjimą ir kon-
servatyvios lietuvių pozicijos sustiprėjimą. Dera pastebėti, kad kompromi-
sinių interpretacijų ieškojimas tarp konfliktuojančių pasakojimų nebuvo 
lietuvių ir baltarusių išradimas. XX a. antrojoje pusėje savo pasakojimus 
derino Prancūzija ir Vokietija, o kiek vėliau – Lenkija ir Vokietija. Vis 
dėlto toks dirbtinis abiem pusėms tinkamų pasakojimų suformulavimas 
ir įdiegimas dažnai kritikuojamas kaip nenatūralus, be to, pritaikomas tik 
siauriems klausimams spręsti (pavyzdžiui, visuotinis holokausto pasmer-
kimas, susitarimas, kaip vertinti Lenkijos teritorijos perstūmimą iš rytų į 

5 Kelios naujausios pozicijos šiomis temomis: The Construction of National Narrtaives and 
Politics of Memory in the Central and Eastern European Region after 1989, sudarytojas 
E. Aleksandravičius, VDU, 2014; Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir 
Ribendtropo: Atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI amžiuje, sudarytojas 
A. Nikžentaitis, Vilnius, 2011; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir paveldo 
„dalybos“, Vilnius, 2008; Istorija kaip politinio mąstymo veiksnys, Vilnius, 2012; Lithuanian 
and Belarusian Identity in the Context of European Integration, Kaunas, 2013.

6 K r a w c e w i c z, A. Powstanie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Białystok, 2003, p. 57–58. 
Autorius duoda nuorodą į savo šaltinį: Беларусь у Вялікім Княстве Літоўскім: Стэ-
награма пасяджэнняў Міжнароднага круглага стала, якія адбыліся ў Менску 6–7 
красавіка 1992 г., Мінск, 1992, p. 121–124.
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vakarus, kad niekas neturėtų pretenzijų ir pan.). Pastebėta, kad tokie dirb-
tiniai, kompromisiniai istorijos pasakojimai niekada negali būti ir nebūna 
tobuli, todėl skatina kitų panašių pasakojimų kūrimą ir sykiu nulemia jų 
infliaciją, griūtį, o tai nepadeda spręsti jokių problemų, tik sukuria naujas.7 
Žymaus lenkų istoriko Jerzy Kłoczowskio iniciatyvos parašyti neutralias 
Vidurio Rytų Europos regiono istorijas, kurios būtų priimtinos visoms čia 
gyvenančioms tautoms, nepasiekė tikslo. Nors buvo prirašyta tomai knygų, 
tačiau norimo efekto nesulaukta – jos paprasčiausiai nebuvo pakankami 
plačiai skaitomos ir nepasiekė nei mokyklų, nei universitetų.8 Jacques le 
Goffas, kalbėdamas apie XX a. antrosios pusės bandymus parašyti uni-
versalią istoriją, teigė, kad visi jie buvo nesėkmingi. Be to, jis iškėlė mintį, 
jog ketinimas redukuoti ją į švelnią, saldžią ir visiems tinkamą ekumeninę 
istoriją galbūt nėra teisingas kelias. 

Kaip atrodys tikra visuotinė istorija, niekas nežino. Tikriausiai tai netgi 
bus kažkas visiškai kita, negu tai, ką mes vadiname istorija.9 

Nors šis prancūzų mokslininkas kalbėjo apie visuotinę istoriją, tačiau 
tos pačios problemos neabejotinai atsispindi ir žemesniuose – regiono ir 
kaimyninių kraštų – lygmenyse.

Tiesos ir objektyvumo paieškos

Kodėl kalbame apie tris skirtingas rašymo koncepcijas ir nieko – apie 
objektyvią istoriją? Ar įmanoma sukurti objektyvų istorinį pasakojimą? 
Idealiu atveju būtų parašyta viena objektyvi ir visapusiškai teisinga kokio 
nors įvykio, proceso ar fenomeno istorija ir ją galėtų naudoti dešimtis ir 
šimtus metų. Tačiau taip nėra. Istorikai jau seniai pastebėjo, kad istori-
ja kinta.10 Sakoma, jog kiekviena karta, gal net kiekvienas istorikas, turi 

7 Tokia mintis ne kartą pakartota 2010 m. paskutiniame Pasaulio istorikų suvažiavime 
Amsterdame, www.cish.org

8 J. Kłoczowskis yra gausybės publikacijų, skaičiuojamų šimtais, autorius. Bandymą 
parašyti bendrą Vidurio Rytų Europos regiono istoriją turbūt geriausiai iliustruoja 
knyga Historia Europy Środkowo–Wschodniej, t. 1 ir t. 2, Lublin,, 2000.

9 Le G o f f, J. History and Memory, Columbia University Press 1992, p. 209.
10 Turbūt garsiausias XX a. istorikas M. Blochas knygos The Historian’s Craft, Vintage 

Books: New York 1953 įvade, daug dėmesio skiria istorijos, kaip nuolat kintamo objekto, 
fenomenui analizuoti.
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teisę, realią galimybę, o gal net ir būtinybę perrašyti istoriją. Viena vertus, 
bėgant laikui plečiasi šaltinių bazė – atrandami nauji dokumentai, fak-
tai, pastebimi nauji procesai ir įvykiai. Kita vertus, nuolat atsiranda naujų 
interpretacijų, kurios leidžia kitaip įvertinti praeities įvykius.11 Visą laiką 
vyksta nuolatinis praeities peržiūrėjimas ir koregavimas. Vieni faktai už-
mirštami, kiti ištraukiami iš atminties, treti keičiami, adaptuojami, naujai 
aiškinami. Amerikiečių istorikas H. White’as savo garsiojoje Metaistorijoje 
tvirtino, kad visi istoriniai pasakojimai tėra literatūrinė fikcija. Tik pavie-
niai faktai gali būti objektyvūs, o kai rašomas istorinis kūrinys, vyksta jų 
selekcija ir interpretacija, t. y. praeities iškraipymas.12 

Situacija dar labiau komplikuojasi supratus, kad patys faktai yra pro-
blema. Vienas iš žymiausių Prancūzijos visų laikų istorikų, J. le Goffas 
antrina Edwardui Hallettui Carrui, Jerzy Topolskiui ir kitiems XX a. au-
toritetams teigdamas, kad patys faktai iš tiesų tėra istorikų konstrukcija. 
Jis cituoja Lucieno Febvre’o, vieno iš įtakingiausios XX a. istorijos moksle 
Analų mokyklos įkūrėjų, kalbą, pasakytą 1933 m.: 

Kažkas duota? Ne, kažkas sukurta istoriko, kiek kartų? Kažkas išrasta 
ir sukonstruota, hipotezių ir dedukcijų pagalba, delikataus ir jaudinančio 
darbo pasėkoje /…/. Detalizuoti faktą – tai jį sukurti. Trumpiau kalbant, 
atsakyti į klausimą. Jei nėra klausimo, tuomet nieko nėra.13 

Mąstytojas Paulas Ricœur’as atskleidžia turbūt giliausią istorijos esmę: 
Istorija yra istorija, tik kai ji neįgauna absoliutaus diskurso ir absoliutaus 

vienumo, tik, kai jos prasmė lieka neaiški, supainiota… Istorija iš esmės yra 
dviprasmė, ji yra įvykių istorija ir dėl to struktūriška. Istorija iš tiesų yra 
netikslumo karalija. Tai nėra tik tuščias atradimas; jis pateisina istoriko 
darbą. Tai pateisina istoriką visų jį užgriuvusių sunkumų akivaizdoje. Isto-
rinis metodas gali būti tik netikslus metodas… Istorija nori būti objektyvi, 
bet ji tokia negali būti. Ji nori atgaivinti, bet gali tik rekonstruoti. Ji nori 
padaryti dalykus dabartiniais, bet tuo pačiu metu ji nori atkurti atstumą ir 

11 Le G o f f, J., min. veik., p. 108.
12 W h i t e, H. Metaistorija: istorinė vaizduotė XIX a. Europoje, Vilnius: Baltos lankos, 

2003.
13 Le G o f f, J., min. veik., p. 113.
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istorinio laiko gylį, kurie tik atitolina nuo objekto… Šie sunkumai atsiranda 
ne dėl metodo trūkumų, o dėl įgimto istorijos dviprasmiškumo.14

Iš savo asmeninės patirties žinome, kad mokyklose mokėmės istorijos, 
kuri gerokai skiriasi nuo to, ko mokėsi mūsų tėvai. Skyrėsi temos, įvykiai, 
faktai, jų interpretacijos, iš dalies net pats objektas. Tarkime, kad prieš 
30 metų dar niekas nė nežinojo, kad Mindaugas buvo karūnuotas liepos 
6 d. Šis faktas buvo sukurtas, tiesiogine to žodžio prasme, apie 1990 m. 
Maždaug nuo to laiko jis tapo vienu svarbiausių įvykių, kuriuos turi įsi-
minti mokinukai. Tarpukariu ir sovietų laikais XVII–XVIII a. laikotarpis 
Lietuvos istorijoje buvo laikomas tamsiausiu periodu. Mūsų dienomis apie 
jį vis labiau kalbama kaip apie laikus, kai vyravo unikalios demokrati-
jos, teisės viršenybės ir laisvės dvasia. Akivaizdu, kad tokie pokyčiai buvo 
nulemti pirmiausia Lietuvos transformacijomis nuo autoritarinio Antano 
Smetonos ir totalitarinio sovietų režimo iki demokratinės laisvos valstybės 
1990 m. Tarpukariu apie Lenkiją buvo rašoma iš esmės tik neigiamai, nes 
tarp valstybių tvyrojo karo stovis. Šiandien Lenkija yra Lietuvos, NATO ir 
ES partnerė, todėl požiūris po truputį keičiasi ne tik Lenkijos valstybės, bet 
ir Lietuvos sulenkėjusios bajorijos atžvilgiu. Neabejotina, kad mūsų vaikai, 
o ypač anūkai, mokysis dar kitokį praeities istorijos variantą. Tai yra ne 
tik mūsų regiono, kuris išgyveno ypač audringą politinę istoriją XX a., bet 
ir viso Vakarų pasaulio realybė. 

Ar tai reiškia, jog objektyvios istorijos nėra? Profesionalūs istorikai tur-
būt visuomet jums atsakys, kad ji yra. XIX a. pirmojoje pusėje istorijos 
mokslo tėvas Leopoldas von Ranke nuoširdžiai tikėjo, kad praeitį galima 
atkurti ir sužinoti, kaip ten iš tikrųjų, arba kaip, šiek tiek koreguodamas 
vertimą, bet esmės nekeisdamas, tvirtina Georgas G. Iggersas15 – iš esmės – 
buvo (wie es eigentlich gewesen war). Šia linkme krypo visas XIX a. moks-
las, parašyta tūkstančiai objektyviai teising“ knygų. Tačiau XX a. istorikai 
jau nėra tokie ambicingi. Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai parodė, 
kad įtikėjimas galimybe atrasti absoliučią tiesą gali privesti prie didelių 

14 R i c œ u r, P. Histoire de la philosophie et historicité, L’histoire et ses interprétations: 
Entretiens autour d’Arnold Toynbee, Paris, 1961, p. 226.

15 Von R a n k e, L. The Theory and Pratice of History, edited with an introduction by 
Georg G. Iggers, Routledge, 2011.
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katastrofų ir pačios istorijos kaip mokslo kompromitavimo. Juk sovietai ar 
naciai savo pretenzijas į pasaulinę hegemoniją didžia dalimi grindė būtent 
istorija. Būta ir kitų kraštutinumų. XIX–XX a. sandūroje egzistavusi Graco 
mokykla, vadovaujama Alexius Meinongo, laikėsi nuostatos, kad tai, kas 
atsitiko istorijoje, – realu, tačiau tai, kas apie ją parašyta, – nerealu. Mes 
mąstome apie praeitį sukurdami neegzistuojančius objektus, kurie būtini 
mūsų visuomeniniam ir asmeniniam gyvenimui.16 Visiškas tiesos galimy-
bės neigimas sugriautų ir patį istorijos mokslą, todėl šiandien sutariama, 
kad praeities galutinai pažinti ir įvykių atkurti neįmanoma, tačiau tikima, 
jog kritiškas žvilgsnis ir analizė gali kuo maksimaliau priartinti prie tiesos. 
Istorija yra ne tik dviprasmybių, kaip teigė P. Ricouer, bet ir paradoksų 
sritis,17 todėl ne metodai, ne autoritetai, o tuo labiau ne tradicija, bet kri-
tiškumas ir atvirumas įvairovei tampa raktu. Nuolatinės diskusijos, gin-
čai, požiūrių įvairovė ir gera valia praeitį daro geriau pažįstamą. Būtent ta 
kryptimi ir vystosi šiandieninis istorijos mokslas.18 

J. le Goffo nuomone, istorija galėtų būti padalyta bent į dvi dalis – viena, 
kuri siekia objektyvumo ir tiesos, ir antra, kuriai būdingi kiti tikslai. Jis 
labai aiškiai atskiria profesionalų istorijos mokslą nuo kolektyvinės atmin-
ties.19 Kolektyvinė istorinė atmintis – kultūrinės tradicijos dalis. Tai stere-
otipai, įvykiai, herojai ir praeities interpretacijos, kurias puoselėja didžioji 
bendruomenės dalis. Tiesa ir kritiškumas čia svarbu, tačiau jie neužima 
pagrindinės vietos prioritetų hierarchijoje. Kiekvienas žmogus nuo gimi-
mo yra kažkokios kultūrinės tradicijos dalis, o vėliau pats ją veikia ir keičia 
atsižvelgdamas į savo ateities poreikius.20 Hansas Georgas Gadameris tvir-
tina, kad istorinė atmintis visuomet užpildyta balsų įvairove, kurioje girdėti 

16 The School of Alexius Meinong, eds. L. Albertazzi, D. Jacquette, R. Poli, Aldershot: 
Ashgate, 2001.

17 Le G o f f, J., min. veik., p. 106–127.
18 Tokios mintys aptinkamos daugelyje dabartinių žymiausių mąstytojų tekstuose. Jos 

išsakytos ir 2009 m. Klaipėdoje vykusiame antrajame Lietuvos istorikų suvažiavime, 
kur Vokietijos istorikas W. Paravicinis skaitė plenarinį pranešimą tema Istoriko tiesa.

19 Le G o f f, J., min. veik., p. 111.
20 M e i j e r, W. Plural selves, and living traditions: A hermeneutical view on identity and 

diversity, tradition and history, International handbook of the religious, moral and spiritual 
dimensions in education, Dordrecht: Springer Academic Publishers, 2006, p. 329.
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praeities aidas. Ji egzistuoja tik šių balsų visumoje, ir tai sudaro tradicijos, 
kuria norime dalintis ir kurioje norime gyventi, esmę.21 Tačiau galutinio 
šios tradicijos pažinimo niekada negali būti pasiekta. Būti istorijoje – tai 
reiškia, jog savęs pažinimas niekad nėra užbaigtas.22 Kolektyvinę atmin-
tį veikia įvairūs paraistoriniai darbai, mėgėjiškos istorijos kūriniai, savo 
ir priešiška propaganda, grožinė literatūra. Pastarieji, savo ruožtu, ją irgi 
veikia. Visa tai yra neobjektyvios, nemokslinės istorijos erdvė, kuriai ne 
vienas ir ne du mąstytojai priskiria ir nacionalinius naratyvus.

Nacionaliniai naratyvai – konflikto neišvengiamybė?

Kaip profesionalus istorijos mokslas su savo tiesios siekiu skiriasi nuo ko-
lektyvinės atminties, taip jis skiriasi ir nuo nacionalinių naratyvų. Abu 
pastarieji atlieka tautos vienijimo funkciją, tačiau, jei kolektyvinė istorinė 
atmintis gali būti pažinta tik atliekant socialines apklausas, bendravimą 
su tos bendruomenės nariais ar savirefleksiją, o nacionalinis naratyvas 
pirmiausia yra rašytinis tekstas. Tai mokykliniai vadovėliai23, oficialios 
valstybės ir tautos istorijos, t. y. tekstai ir juose išsakytos nuostatos, ku-
rios daro didžiausią įtaką visuomenei jos praeities sampratoje. Sunku pri-
taikyti kokią nors konkretesnę metodiką atrenkant šiuos tekstus. Panašu, 
kad XX a. Lietuvoje arčiausiai nacionalinio naratyvo kanono buvo Adol-
fo Šapokos redaguota Lietuvos istorija, išleista 1936 m. Didžioji dalis jos 
teiginių atliko nacionalinio naratyvo funkciją Antrojo pasaulinio karo iš-
vakarėse ir XX a. pabaigoje. Tiesa, išskirti vieną ar kelias knygas, kurios 
galėtų vadintis nacionaliniu naratyvu, tikriausiai neįmanoma. Taigi, naci-
onalinių naratyvų tyrimas nėra tiesiog istoriografijos tyrimas. Veikiausiai 
reikia pasikliauti kritiškumu ir tuo, ką Marcas Blochas pavadino istoriko 
pajauta arba įsijautimu į istoriją.24 Dėl šios priežasties, įvairūs tyrinėtojai 
gali atrinkti skirtingus nacionalinio naratyvo fragmentus, tačiau mažai 
tikėtina, kad tie pasirinktieji fragmentai iš esmės skirsis ir lems priešingas 

21 G a d a m e r, Truth and method, New York: Continuum, 2006, p. 285.
22 Ten pat, p. 301.
23 J. Le Goffas atkreipė dėmesį, kad mokykliniai vadovėliai yra bene geriausias šaltinis 

istoriniam mentalitetui tyrinėti: Le G o f f , J., min. veik., p. 152.
24 B l o c h, M., min. veik. 
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išvadas. Nacionalinis naratyvas nėra konkretus juodu ant balto surašytas 
tekstas. Tai tekstų visuma, kuri kinta laike ir erdvėje. Bandymas užfiksuoti 
ir užrašyti nacionalinio naratyvo teiginius paveikia ir keičia patį naratyvą. 
Čia dera pastebėti, kad, remiantis tokia nacionalinio naratyvo samprata, 
tai, kas šiame darbe bus vadinama lietuvišku ar baltarusišku nacionaliniu 
naratyvu, nebūtinai gali ir turi atitikti pavienių visuomenės grupių ar tarp 
visų istorikų vyraujančių tokių naratyvų apibrėžimus.

Tiesos pažinimas niekuomet nebuvo svarbiausias nacionalinių naratyvų 
siekinys. Vienas žymiausių nacionalizmo ir tautinio identiteto tyrinėtojų 
Ernestas Renanas dar 1882 m. pastebėjo, kad užmaršumas ir net istorinės 
klaidos yra esminiai faktoriai kuriant tautą ir pasakojimus apie ją.25 Jam 
antrina XXI a. pradžios istorikai: nacionaliniai naratyvai stengiasi susieti 
praeitį, dabartį ir ateitį, padarydami naciją pagrindiniu veikėju. Tokiuose 
pasakojimuose istorijos, kurios yra papasakojamos ir taip kaip yra papasa-
kojamos, tampa tokiomis pat svarbiomis kaip ir istorijos, kurios turi būti 
pamirštos.26 Istorikai sukuria tautų istorijas, sukonstruoja įsivaizduojamas 
bendruomenes27, taip nacionalizuodami praeitį28 arba ją apiplėšdami, – pa-
leisdami į pasaulį pasakojimus, kurie pateisina priespaudą arba aukština 
laisvę, reabilituoja paklydimus arba gydo žaizdas, skatina sukilimus ir re-
voliucijas, ugdo patriotus arba išdavikus. 

Praeitis – istorijos mokslo objektas. Ta pati praeitis yra nacionalinių 
naratyvų, kolektyvinės ar individualios atminties objektas. Nė vienu iš šių 
atvejų praeitis nėra galutinai rekonstruojama.29 Skirtumas tik tas, kad, is-
torijos mokslo atveju, tai pripažįstama ir abejonė niekuomet nedingsta, o 

25 R e n a n, E. Qu’est-ce qu’une nation?, conference faite en Sorbonne, le 11 Mars 1882, 
http://fr.wikisource.org/wiki/Qu%E2%80%99est-ce_qu%E2%80%99une_nation_%3F. 

26 C a r r e t e r o, M., L o p e z, C., G o n z á l e z  and R o d r í g u e z-M o n e o, M. 
Students historical narratives and concepts about the nation, History education and the 
construction of national identities, IAP, 2012, p. 154 M. Blochas teigė, kad Vadovėliai yra 
nuostabus sklerozės įrankis. B l o c h., min. veik.

27 A n d e r s o n, B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism, London, New York: Verso, 2006.

28 Nationalizing the Past. Historians as NAtion Builders in Modern Europe, edited by Stefan 
Berger and Chris Lorenz, Palgrave, 2010.

29 Le G o f f, J., min. veik., p., 129.
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visais kitais atvejais išlieka pretenzijos į absoliučią tiesą. Paprastai kalbant, 
visa tai reiškia, kad istorikai ir nacionalistai nėra vienas kitam patogūs 
partneriai. Nacionaliniai naratyvai nesuderinami su kritine moksline is-
torija. Žymus britų istorikas Anthony F. Uptonas30 tiksliai suformulavo 
konflikto esmę. Anot profesoriaus, istorinis mitas ir fikcija nuo kritinio 
požiūrio skiriasi tuo, kad mokslininkų išvados visuomet yra laikinos ir iš 
principo visuomet lieka atviros peržiūrai. Deja, tokia istorija nepriimtina 
kuriant nacionalinius identitetus, kuriems būtina tikra praeitis, galinti už-
tikrinti tautos įvaizdžio išsaugojimą. Tautinio istoriko funkcija – sukurti 
ir išlaikyti ikoną. Tačiau kritiškas istorikas prigimtimi yra ikonoklastas, jo 
pareiga – abejoti bet kuriomis tiesomis. A. F. Uptonas retoriškai klausia, 
gal tautiniams ir kritiniams istorikams reiktų draugiškai išsiskirti ir pa-
sukti skirtingais keliais? Tikras mokslininkas neturi tėvynės. Jo nuomone, 
kad visos visuomenės iš esmės yra vienodos, o skirtumai nulemti atsitikti-
numų, bet ne įgimtų žmonių, kurie tas visuomenes sudaro, savybių. Tau-
tinis istorikas mano, kad kiekviena visuomenė yra savita ir aplinka nedaro 
įtakos tautiniam charakteriui, bet atvirkščiai, jos pačios keičia ir veikia 
aplinką. A. F. Uptonas apibendrindamas teigė, kad kritiškas istorikas yra 
kliuvinys kuriant ir palaikant nacionalinį identitetą, tuo pačiu – ir nacio-
nalinį naratyvą.

Nacionaliniai naratyvai iškreipia istoriją, skatina konfliktus tarp tautų 
ir neretai stabdo profesionalios istorijos vystymąsi. Matome, kad iš princi-
po jie negali būti nei objektyvūs, nei moksliškai pagrįsti. Tiesa, pavieniai 
faktai, įvykiai ar procesai, kurie juose aprašomi, dažniausiai būna kritiškai 
pagrindžiami, tačiau visuma (o visuma ir yra svarbiausias elementas pasa-
kojime apie tautą) ir pretenzija į vieną tiesą yra labai problemiški. Tačiau, 
kol egzistuoja valstybės ir tautos, mažai tikėtina, kad nacionaliniai nara-
tyvai gali būti kažkuo pakeisti. Jokia visavertė tauta negali nei susikurti, 
nei gyvuoti be savo istorinio pasakojimo. Jis palaiko kolektyvinį identite-

30 U p t o n, History and National Identity: Some Finish Examples, National History and 
Identity: Approaches to the Writing of National History in the North-East Baltic Region. 
Nineteenth and Twentieth Centuries, edited by M. Branch, Helsinki, 1999, p. 164.
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tą, kuris kuria solidarumo saitus.31 Istorinis pasakojimas suteikia praeities 
įvykiams, procesams ir epochoms prasmę, antraip jie liktų tik abstrakčia 
ir neįvardijama praeitimi arba paprasčiausia būtų užmiršti.32

Kolektyvinės tapatybės palaikymas ir atminties išsaugojimas – svarbūs 
nacionalinių naratyvų bruožai, kurie tampa esmine istorinių pasakojimų 
neišvengiamybės priežastimi. Nepaisant ilgametės kritikos ir nenuilstamų 
siekių tautinius pasakojimus pakeisti į kritiško pilietiškumo ugdymą, da-
bartiniu metu yra tik dvi šalys, kurios neturi unifikuoto ir siaurai į tau-
tą orientuoto istorijos pasakojimo mokykloje – tai Jungtinė Karalystė ir 
Švedija. Visur kitur, anot tyrinėtojo Stuarto Fosterio, istorija yra atvirai 
nacionalistinė ir siūlo vieną istorijos interpretavimo galimybę; ji virsta pro-
pagandos įrankiu, skirtu ideologiškai sukonstruotam nacionaliniam iden-
titetui stiprinti ir einamosioms socialinėms bei politinėms problemoms 
spręsti.33 Nors daugelis mąstytojų XX a. antrojoje pusėje pranašavo tautų 
nykimą ir nacionalizmo silpnėjimą, kaip priežastį nurodydami globalizaci-
jos plitimą, pasirodė, kad teisus buvo Samuelis P. Huntingtonas, kuris prieš 
du dešimtmečius pranašavo, jog tautos ir nacionalizmas ateityje tik stiprės, 
nes gerėjančios komunikacijos ir pasaulio mažėjimas skatins išskirtinumo 
siekį ir tapatybės paieškas bei jos stiprinimą.34 Po Antrojo pasaulinio karo 
susilpnėjusi nacionalinė istorija visuotinai atgimė 10-ajame dešimtmetyje,35 
įskaitant ir mūsų Vidurio Šiaurės Rytų Europos regioną.36 Pastarųjų de-

31 R o s h w al d, A. The Endurance of Nationalism: Ancient Roots and Modern Dilemmas, 
Cambridge University Press, 2006.

32 A n k e r s m i t h, Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian’s Language, the 
Hague, 1983.

33 F o s t e r, S. Re-thinking history textbooks in a globalised world, History education and 
the construction of national identities, IAP, 2012, p. 49.

34 H u n t i n g t o n, S. P. The Clash of Civilizations and Remaking of World Order, Simon 
and Schuster: New York, 1996.

35 B e r g e r, S. Rising Like a Phoenix… The Renaissance of National History Writing 
in Germany and Britain since the 1980s, Nationalizing the Past. Historians as Nation 
Builders in Modern Europe, edited by Stefan Berger and Chris Lorenz, Palgrave, 2010, 
p. 426–451.

36 S c h ö p f l i n, G. The Politics of National identities, National History and Identity: 
Approaches to the Writing of National History in the North-East Baltic Region. Nineteenth 
and Twentieth Centuries, edited by M. Branch, Helsinki 1999, p. 48–62.
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šimtmečių įvykiai Azijoje (tiek tolimojoje, tiek artimojoje), Europoje (tiek 
vakarų, tiek Vidurio Rytų) ir šiaurės Afrikoje akivaizdžiai tai patvirtina. 
Balkanų kraštų istorijos tyrimai parodo, kad kiekviena iš konfliktuojan-
čių pusių turi savo istorijos vaizdinį ir nematyti jokių prošvaisčių, kurios 
rodytų, kad net po alinamų karų įvyktų bent koks nors susitvarkymas su 
istorija.37 Istorijos denacionalizacija visiškai neįsivaizduojama artimiausio-
je ateityje. Sustiprinant tokią perspektyvą galima pakartoti, kad demokra-
tinis pasaulis be valstybių, tautų, bendruomenių, turinčių savą identitetą, 
praeitį ir vizijas, nėra įsivaizduojamas. Tik totalitarizmo sistemoje nėra 
įvairovės. Tikriausiai vieno su kitu persidengiančių ir konfliktuojančių 
tautinių naratyvų egzistavimas užkoduotas pačioje žmonių prigimtyje ir 
laisvų bendruomenių gyvavimo logikoje.

Nekonfliktinio naratyvo pavyzdys: 
Šveicarijos italai ir vokiečiai

Gintauto Bertašiaus, Lietuvos garbės konsulo Tičino kantone, įvairiapusė 
pagalba ir Tičino istoriko prof. Edoardo Agustonio konsultacijos padėjo pa-
rašyti šį skyrių

Dažniausiai kaimyninių bendruomenių istoriniai pasakojimai konfliktuoja 
tarpusavyje. Pavyzdžių apstu net tarp tokių civilizuotų tautų kaip Belgijos 
valonai ir flamandai, Didžiosios Britanijos anglai, airiai ir škotai, Ispanijos 
katalonai, baskai ir kastiliečiai. Pridėti galima klasikinius tarpvalstybinius 
tautinius konfliktus, tokius kaip Prancūzijos ir Vokietijos (iki Antrojo pa-
saulinio karo), Vengrijos ir Slovakijos, Graikijos ir Makedonijos, Lietuvos 
ir Lenkijos, Lietuvos ir Baltarusijos. Šiais, o ir daugeliu kitų, atvejais, ne tik 
Europoje, bet ir visame pasaulyje, vienu iš svarbiausių konflikto priežasčių 
dažniausiai būna skirtingas praeities interpretavimas, kuris pateisina ne 
tik persekiojimus, bet ir žudymus.

Laimei, egzistuoja nemažai pavyzdžių, kai net ilgą bendrą istoriją tu-
rėjusios tautos nėra sukūrusios tarpusavyje konfliktuojančių pasakojimų. 
Galbūt tai būtų čekai ir slovakai, bendroje valstybėje gyvenę beveik visą 

37 (Re)Writing History. Historiography in Southeast Europe after Socialism, U. Brunnbauer 
(ed.), Lit Verlag 2004, p. 6–7.
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XX a., arba latviai ir estai, kurie, dominuojami vokiečių mažumos, dalijosi 
bendra istorija nuo XIII–XIV a. iki XX a. Išraiškingas pavyzdys galėtų būti 
Šveicarijos Konfederacija. Nuo viduramžių pabaigos čia dominavo keturios 
tautos: vokiečiai (visuomet sudarę kiek daugiau nei pusę šalies gyventojų, 
bet išsiskaidę į skirtingus dialektus ir tapatybes turinčius miestus ir kalnų 
slėnius), prancūzai (kiek mažiau nei trečdalis gyventojų; kultūriškai glau-
džiai susieti su Prancūzija), italai (keliolika procentų, dabartiniu metu iš 
viso apie 350 000 žmonių; nuo likusios Šveicarijos dalies atskirti aukšto-
mis kalnų perėjomis, bet glaudžiai persipynę su italakalbėmis Lombardijos, 
Veneto ir Pjemonto žemėmis) ir retoromanai (egzotiška maža tauta, gyve-
nanti keliuose Graubiundeno kantono slėniuose). Atrodo, kad kultūriniai 
skirtumai, kalbų įvairumas ir silpna centrinė valdžia turėjo jau seniai su-
skaldyti šią valstybę, tačiau taip neįvyko. Atvirkščiai, Šveicarija yra vienas 
tobuliausių daugelio tautų sugyvenimo pavyzdžių.

Šveicarijos istorija ilga ir sudėtinga, iliustruojanti sunkų mažos laisvų 
bendruomenių sąjungos kelią į nepriklausomybę. Retų, lepontinų ir įvai-
rių keltų genčių, kurių didžiausia buvo helvetai, apgyventa teritorija nuo 
I a. prieš Kristų, priklausė Romos imperijai. Ekonomiškai ir kultūriškai 
klestinčias žemes, žlugus imperijai, užvaldė burgundai (vakarinė dalis), 
alemanai (šiaurinė ir centrinė dalis) ir ostrogotai (pietrytinė dalis; nuo 
VI a. šias žemes valdė lombardai). Apie 800 m. kraštas tapo Karolio Di-
džiojo valdų dalimi, o nuo 1033 m. visa šiandieninės Šveicarijos teritorija 
pateko Šventosios Romos imperijos valdovo įtakon. XII–XIII a. atidarius 
svarbius Alpių perėjimo kelius (pirmiausia – Šv. Gotardą), jungusius svar-
bų ekonomikos ir kultūros centrą Šiaurės Italijoje su vokiškomis žemėmis, 
padidėjo šio krašto svarba. Siekdami išsaugoti savo nepriklausomybę trijų 
žemių, išsidėsčiusių aplink Keturių kantonų ežerą – Urio, Untervaldeno ir 
Švico – gyventojai 1291 m. pasirašė tarpusavio paramos aktą, kuris laiko-
mas Šveicarijos valstybės pradžia. XIV a. konfederatai tris kartus sumu-
šė Habsburgus, siekusius dominuoti strategiškai svarbiose Alpių perėjose. 
Tuo laikotarpiu penki kiti kantonai (šių dienų terminais) prisijungė prie 
pirmųjų trijų. Teritorija buvo nuolat plečiama, Konfederacija stiprėjo, ir 
1499 m. imperatorius pripažino formalią nepriklausomybę. 1515 m. Pran-
cūzija ir Venecija sustabdė konfederatų ekspansiją, ir nuo to laiko teritorija 
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nedidėjo, liko 13 kantonų su bendrai valdomomis teritorijomis ir periodiš-
kai šaukiamais bendrais susirinkimais sprendžiant pagrindinius valstybės 
klausimus. Didžiausias iššūkis buvo XVI–XVII a. Europą siaubę religiniai 
karai, kurie Šveicariją padalijo į katalikišką ir protestantišką. Nepaisant an-
tagonizmų, pavyko išsaugoti vienybę ir nesuskilti. Nors neišvengta karinių 
susidūrimų (užsienio valstybių įsiveržimai į Graubiundeną 30-mečio karo 
metu, 1653 m. valstiečių karas, 1656 m. ir 1712 m. – religiniai karai), dideli 
ir alinami konfliktai krašto nevargino. Dar daugiau, 1648 m. šalis buvo 
pripažinta visaverte Europos politinio gyvenimo dalyve. XVIII a. Šveicari-
ja su savo demokratine santvarka, be galo silpna centrine valdžia, maža ir 
silpna kariuomene ir užsienio valstybių dominavimu (pirmiausia, Prancū-
zijos) buvo panaši į Lenkijos–Lietuvos valstybę ir atrodė, kad jos lauks toks 
pat likimas. Grėsmė iškilo 1797–1798 m., kai Napoleonui pavyko užimti 
didžiąją Šveicarijos dalį ir sukurti unitarinę valstybę, tačiau tai netruko, 
ir 1815 m. buvo atkurta senoji Konfederacija. 1848 m. (1874 m. papildy-
ta) buvo paskelbta dabartinė konstitucija, nustačiusi iki šiol egzistuojančią 
konfederacinę tvarką su milžiniška kantonų, kurių yra 27, autonomija ir 
plačiai taikomais referendumais. Nuo viduramžių egzistavusi šveicarų tra-
dicija tarnauti samdomais kariais didžiausiose Europos italų, prancūzų ir 
vokiečių kariuomenėse, didžia dalimi prisidėjo prie neutraliteto politikos 
stiprinimo, nes ir menkiausias karas su kaimynu būtų lėmęs brolžudišką 
konfliktą. XX a. tokia specifinė Šveicarijos politika pradėjo duoti apčiuo-
piamų rezultatų valstybės kultūrai, visuomenei ir ypač ekonomikai. 

Kaip atrodė itališkų žemių istorija šiame bendrame Šveicarijos istorijos 
kontekste? Italai koncentravosi dviejuose Šveicarijos kantonuose – Tičine 
(it. Ticino) ir Graubiundene (it. Grigioni). Ankstyvaisiais viduramžiais, iki 
šv. Gotardo perėjos įrengimo, Tičino teritorija tebuvo gilus Lombardijos 
užkampis, priklausęs Milano politinių įtakų sferai. Vos įrengus perėją 
dėl jos prieigų kontrolės su Milanu kurį laiką nesėkmingai varžėsi kitas 
Lombardijos miestas – Komas. XII–XIV a. dabartinė Tičino teritorija pa-
sidalinta tarp Komo ir Milano, pastarajam priklausė tik šiaurinė dalis, bet 
netrukus Komą iš viso Tičino išstūmė Milanas. XIV a. Milane įsigalėjo 
Viskončių giminė, po kurios, XV a. antrojoje pusėje, lyderiais tapo Sfor-
cai. Šie keli šimtai metų buvo Milano ir visos Lombardijos ekonominio ir 
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kultūrinio pakilimo laikai. Nors nuo XV a. pradžios į Tičino žemes nuolat 
bandė skverbtis šveicarai iš Urio kantono, jiems pavykdavo pasiekti tik lai-
kinas ir nežymias pergales. Iki pat amžiaus pabaigos šv. Gotardo perėja in-
tensyviai tarnavo klestinčiai Milano gamybai ir prekybai vystyti. Siekdami 
sutvirtinti savo valdžią Sforcai pastatė galingus įtvirtinimus strategiškai 
svarbiame Belinconos mieste, šiandieninėje Tičino sostinėje.

Politinis ir ekonominis Milano ir visos Lombardijos nuosmukis prasidė-
jo 1494 m., kai į šalį įsiveržė ir visą ją užėmė Prancūzijos karaliaus Karolio 
VIII (1483–1498) kariuomenė. Taip prasidėjo svetimųjų valdymo Lombardi-
joje laikotarpis, trukęs apie 300 metų. Kita vertus, prancūzams nelabai se-
kėsi. 1512 m. Pavijos mūšyje juos sutriuškino šveicarų konfederatai. Nors jau 
1515 m. Marinjano mūšyje patys buvo skaudžiai sumušti, tačiau pagal 1521 m. 
sudarytą taikos sutartį jiems išliko Tičino kontrolė. Nuo to laiko šis regionas, 
kartu su šv. Gotardo perėja, visą laiką priklauso Šveicarijai. Kalbant apie Mi-
lano ir likusios Lombardijos likimą tenka pažymėti, kad 1535 m. prancūzus 
iš čia išstūmė ispanai, kurių valdymas, trukęs iki 1715 m., laikomas pačiu 
tamsiausiu visoje Milano istorijoje. Vėliau ispanus pakeitė austrai, o XVIII a. 
pabaigoje Lombardiją atėjo vaduoti Napoleonas. Į šį kraštą buvo nukreipta 
pirmoji jo didelė kampanija, kuri jį išgarsino. Apibendrinant galima pasaky-
ti, kad tičiniečiams nebuvo didelio pasirinkimo – jie galėjo priklausyti arba 
nuo vienų, arba nuo kitų užkariautojų. Galbūt todėl per visą XVI–XVIII a. 
jie iš esmės nesipriešino tolumoje už kalnų esančių vokiškakalbių šveica-
rų atsiustų administratorių valdymui, kultūriškai ir ekonomiškai likdami 
susieti su šalia esančiu Milanu ir šiaurės Lombardija. Dar daugiau: kai Na-
poleonas pabandė juos prijungti prie Šiaurės Italijoje sudarytos Cizalpinės 
Respublikos, tičiniečiai pradėjo bruzdėti pasirinkę šūkį Liberi e Svizzeri! 
(Laisvi ir šveicarai!), dėl to jie buvo gražinti į Šveicarijos sudėtį ir 1803 m. 
tapo lygiaverčiu ir visateisiu Konfederacijos kantonu. 

Palyginus su Lietuva Tičinas pagal to meto standartus buvo skurdi šalis. 
Ekonominis klestėjimas, kurį matome šiandien, tėra XX a. antrosios pusės 
fenomenas, kaip žaibas blykstelėjęs palyginti niūrioje padangėje. Čia ne-
buvo tokių milžiniškų gamtos turtų, kuriais stebėjosi į LDK atvykę užsie-
niečiai – didžiulių miškų, kuriuose bėgiojo, šliaužiojo, skraidė ir plaukiojo 
neįsivaizduojama gausybė įvairiausių gyvūnų, kuriuos panaudojus galima 



635Konfrontuojančios praeities reprezentacijos. Baltarusijos istorija iki 1795 m.: 
suprasti pasakojimą 

buvo įgyti statyboms ir ūkiui būtinų žaliavų. Tičine nebuvo tokių derlingų 
ir gausių dirbamų žemių. Be to, žmonių tankis – vienas didžiausių Euro-
poje. Išeitį gyventojai rasdavo emigracijoje. Nors tų emigrantų būta labai 
įvairių – nuo samdomų karių iki valkatų, tačiau didžiąją dalį sudarė labai 
specifinė grupė: architektai, skulptoriai, meistrai, tapytojai, stiuko lipdyto-
jai, t. y. plačiausia prasme – menininkai. Apskaičiuota, kad XVI–XVIII a. 
trumpesniems arba ilgesniems laiko tarpsniams iš krašto išvažiuodavo 
apie 25 procentus visų suaugusių vyrų. Dažniausiai jie namo grįždavo per 
Kalėdas, peržiemoti, nes šaltuoju metų laiku Vidurio Europoje buvo neį-
manomos jokios statybos. Dėl to net vaikai Tičino kantone tais šimtme-
čiais gimdavo dažniausiai nuo rugsėjo iki lapkričio mėnesio, tai aiškiai 
užfiksuota bažnytinėse metrikų knygose.

Kita itališkos Šveicarijos dalis – Graubiundeno kantonas. Tai ypač eks-
tremali Europos vieta, kurią sudaro aukštuose kalnuose plytintys apgyventi 
slėniai, sujungti didžiąją metų dalį pusnyse paskendusių perėjų. XIV–XV a. 
šie slėniai susijungė į Tris lygas (it. Tre leghe), kurios 1497 m. tapo vie-
nu iš visateisių Šveicarijos Konfederacijos narių. Toje kultūriškai margoje 
teritorijoje didžiąją dalį sudaro vokiškai kalbantys gyventojai, vieni nuo 
kitų ryškiai besiskiriantys dialektais. Antrieji pagal gausumą – retoroma-
nai. Treti, sudarantys apie 10 % kantono gyventojų, yra italakalbiai, kurie 
gyvena su Lombardija besiribojančiuose Mezoko (it. Mesocco), Bregaljos 
(it. Bregaglia) ir Poskjavo (it. Poschiavo) slėniuose. 1512 m. graubiundenie-
čiai nukariavo turtingus Kjavenos (it. Chiavenna), Valtelinos (it. Valtellina) 
ir Bormijaus (it. Bormio) italų apgyventus slėnius ir bendrai administravo 
beveik tris šimtmečius. 1797 m. šių žemių gyventojai, paskatinti Napoleono, 
nubalsavo už atsiskyrimą nuo Šveicarijos ir prisijungimą prie Cizalpinės 
Respublikos. Jos niekuomet nebegrįžo Konfederacijos sudėtin.

Itališkos Šveicarijos istorija pradėta rašyti gana neseniai. Pirmieji iš-
samūs ir įtakingi darbai pasirodė tik XIX a. pabaigoje. Tuomet, praėjus 
šimtmečiui nuo nepriklausomybės paskelbimo, įtakingiausias ir produk-
tyviausias istorikas Emilio Motta38 rašė, kad XVI–XVIII a. laikotarpis 

38 Tarp daugelio šio autorių knygų galima paminėti šias svarbesnes: M o t t a, E. Nel Primo 
Centenario della Independenza del Ticino. Una pagina di storia patria, Bellinzona, 1898; 
Le tre effemeridi ticinesi di Emilio Motta, Bellinzona, 1994.
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buvo liūdnas: valdžia korumpuota, mažai rūpinasi vietos reikalais, nėra 
investicijų, keliai nyksta, tiltai griūva, nesaugu, plėšikai šėlsta. Iš vokiš-
kų žemių atsiųsti valdytojai nemokėjo itališkai, nežinojo vietos kultūros, 
be to, vyko jų rotacija, kai tik apsiprasdavo, turėdavo išvykti… Klestėjo 
kontrabanda. Skirtingos italų apgyventos teritorijos liko nepriklausomos 
viena nuo kitos, nebuvo bendrumo sampratos. Mažai mokyklų, nors pasi-
taikydavo baigusiųjų Italijos ar Vokietijos universitetus. Nebuvo kuriama 
grožinė literatūra (su kai kuriomis išimtimis), pirma spaustuvė įsteigta vos 
1746 m. Tiesa, Valtelinoje iš Graubiundeno atsiųsti vietininkai buvo nepa-
lyginti tironiškesni nei Tičine. Vėliau, po E. Mottos rašę istorikai taip pat 
pateikė niūrų XVI–XVIII a. aprašymą, tačiau tai nevirto antagonistinu ir 
vokiečiams priešišku pasakojimu. Atvirkščiai, artėjant XX a. į pabaigą vis 
didesnis akcentas buvo skiriamas ne varganai būsimo kantono būklei, bet 
laisvės siekiui, ekonominiam liberalizmui ir savivaldai. Tai jau buvo mato-
ma tarpukariu leistoje Giulio Rossio ir Eligio Pomettos Tičino istorijoje39, 
kur, beje, vis dar tvirtinta, kad ilgą laiką tikėta, jog Tičinas neturi savo 
istorijos. Amžiaus antrojoje pusėje jau dingo tokia nuostata, pasipylė vis 
daug tyrimų ir sintezių. XX a. pabaigoje pasirodė kelios Raffaello Ceschio 
rūpesčiu parengtos sintezės,40 o pastaruoju metu Tičino nacionalinį pasa-
kojimą formuoja ir atspindi vidurinių mokyklų ekspertų vadovėliai41. 

Nors didžioji itališkų žemių dalis Šveicarijoje nuo XVI a. pradžios iki 
XIX a. pradžios turėjo okupuotų žemių statusą ir jas valdė iš vokiškųjų da-
lių atsiųsti administratoriai, priešiškumas užkariautojams nesusiformavo 
arba bent jau neišliko iki XX a. pabaigos. Tam galėtų būti kelios priežastys. 
Vokiečiai nesistengė asimiliuoti ar apgyventi valdomų teritorijų. Jie paliko 

39 R o s s i, G. e P o m e t t a, E. Storia del Canatone Ticino, Locarno: Armando Dadò 
editore, 1980.

40 C e s c h i, R. Contrade Cisalpine. Momenti di storia della Svizzera italiana dai tempi 
remoti al 1803, Locarno: Armando Dadò editore, 1980; Storia della Svizzera italiana dal 
Cinquecento al Settecento, a cura di R. Ceschi, Bellinzona: Edizioni Casagrande, 2000; 
Ottocento ticinese, Locarno: Armando Dadò editore, 1986.

41 La Svizzera nella storia. Dalla preistoria al XVI secolo, 2013. Ši knyga aprobuota 
kantono, labai plačiai naudojama vidurinėse mokyklose. A i r o l d i, , T a l a r i c o, R., 
T a v a r i n i, G. Il Cantone Ticino nella Confederazione elvetica. Una raccolta di docu-
menti, Centro didattico cantonale, 2003.
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galioti senąją tvarką, nesunaikino vietos aristokratų giminių, o mokesčių 
našta čia buvo viena lengviausių Europoje. Itališkos teritorijos buvo maži 
autonominiai pasaulėliai su savo įstatymais, parlamentais ir net svorio ir 
mato vienetais. Vienintelis didelis sukilimas įvyko 1755 m. Leventinos slė-
nyje (šiaurinė Tičino dalis, nuo 1403 m. valdoma konfederatų), kai šias 
žemes valdęs Uris pabandė sugriežtinti savo valdžią. Žiauriai numalšintas 
sukilimas tapo išimtine, o ne kasdiene, vietos gyventojų ir okupantų prak-
tika. Kita vertus, apie tris šimtmečius trukęs okupacinis laikotarpis var-
gu ar beatsimenamas šiandien, turint galvoje, kad Tičinas tapo visaverčiu 
Konfederacijos kantonu prieš daugiau nei du šimtmečius. 

Situacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje gali būti lygintina su 
Konfederacijos. Pradiniu kūrimosi laikotarpiu, XIII–XIV a., stebime lie-
tuviškų dinastijų kėlimąsi į baltarusių žemes. Tačiau ta migracija nebuvo 
masinė, o atvykėliai prisitaikydavo prie vietos sąlygų, palikdami kultūrinę 
ir socialinę sąrangą po senovei. Ilgainiui gudų bajorų įtaka valstybėje didė-
jo ir laikotarpio pabaigoje (XVIII a.) jie valdė valstybę kartu su lietuviais, 
nors vienų ir kitų proporcijos – istoriografinių ir nacionalinių ginčų objek-
tas. Galima drąsiai sakyti, kad lietuvių ir baltarusių integraciniai procesai, 
ypač valstybės valdymo lygmeniu, buvo daug intensyvesni nei Tičino že-
mėse. XVIII a. labai aiškiai, tiek politiškai, tiek kultūriškai, galima buvo 
atskirti tičinietį italą nuo jį administravusio Šveicarijos vokiečio. O LDK 
skirtumas tarp bajorų – etninio lietuvio ir gudo – buvo beveik išnykęs. 
Tiek vienas, tiek kitas, su menkomis išimtimis, kalbėjo lenkų kalba ir laikė 
save lietuviais ne etnine, bet pilietine, šio žodžio prasme. Lietuvių ir bal-
tarusių valstietija, suprantama, labai stipriai kontrastavo. Kultūra, kalba 
ir papročiai buvo iš esmės skirtingi. Nors ir vyko asimiliacijos procesai 
slavų naudai, abi tautybės kultūriškai iš esmės liko izoliuotos viena nuo 
kitos. Tačiau šių žmonių palyginimas su Tičinu sunkiai įmanomas, nes 
tokios baudžiavos kaip LDK, kai valstiečiai buvo netekę asmeninių teisių, 
pririšti prie žemės ir atiduoti bajorams, Tičine nebuvo. Čia žmonės turėjo 
judėjimo ir laisvo disponavimo turtu teises.

XVI–XVIII a. Tičino italams Šveicarija buvo užkariautoja ir valdytoja. 
Aukščiausia valdžia buvo deleguojama iš vokiškakalbių žemių, todėl jie ne-
galėjo šios valstybės laikyti sava. XVIII–XIX a. sandūroje tokia situacija iš 
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esmės pasikeitė. Pripažinus Tičino savarankiškumą ir visateisiškumą Kon-
federacija tapo sava. LDK atveju situacija buvo daug sudėtingesnė. Nors 
stačiatikiai baltarusiai įvairiais laikotarpiais būdavo diskriminuojami ir 
jiems trukdoma pakliūti į aukščiausius valstybės valdymo sluoksnius, vis 
dėlto LDK buvo jų valstybė, ir ją kartu su lietuviais, kurių iš esmės niekada 
nelaikė okupantais, valdė ir gynė. Tik XIX a. ir XX a., dėl Rusijos inter-
vencijos, LDK pradėta vaizduoti kaip baltarusių engėja, kaip nenatūralus 
gudų apvalkalas, kurio reikia atsikratyti grįžtant į natūralią visų slavų vie-
nytojos Rusijos imperiją. 

Lygindami su Lietuva ir Baltarusija Šveicarijos italų istoriją galime pa-
vadinti betraumine. Nuo XVI a. pradžios Šveicarija nekariavo didelių karų. 
Nors kartkartėmis kildavo vietinių neramumų (ypač religinių karų laiko-
tarpiu, XVI–XVII a.), tačiau nei vietinės, nei užsienio kariuomenės nepa-
liko neigiamo gilaus įspaudo gyventojų atmintyje. Atminkime, kad XIX a. 
ir XX a. Šveicarijoje tapo išskirtiniais visos Europos mastu – svarbiausi 
kariniai konfliktai ją aplenkė. Klestėjo referendumai, kuriais buvo spren-
džiami įvairaus svarbumo valstybės klausimai. Italakalbė Šveicarija netapo 
išimtimi. Tokiu keliu einant Tičinas liko šveicariškas, o trys Graubiundeno 
valdyti slėniai (Valtelina, Bormijus ir Kjavena) savo noru paliko Konfe-
deraciją. Šis atskilėlių pasirinkimas iki šiol slegia tų slėnių gyventojus ir 
didina tičiniečių patriotizmą ir lojalumą Šveicarijai. 

Lietuvos ir Baltarusijos istorijos tuo požiūriu buvo diametraliai priešin-
gos. Karai šį regioną alino nuo viduramžių, o XVII a. Tvanas ir XX a. kri-
zės paliko labai gilų atspaudą gyventojų istorinėje atmintyje. Šiandieninei 
situacijai, tautiniams naratyvams ypač svarbūs XX a. pokyčiai – Pirmasis 
pasaulinis karas, Sovietų Rusijos sukūrimas ir Pirmoji Lietuvos Respubli-
ka, Antrasis pasaulinis karas, Sovietų valdymas ir nepriklausomybė. Visi 
šie įvykiai iš esmės keitė politinę, visuomeninę, kultūrinę situaciją Lietuvo-
je ir, atitinkamai, Baltarusijoje. Šveicarijoje nieko panašaus nevyko. Labai 
svarbu tai, kad dėl visų šių politinių kataklizmų Lietuvos ir Baltarusijos 
praeities pasakojimas net kelis kartus XX a. buvo perrašomas. XIX a. ir 
XX a. pradžioje sukurtas ir išplėtotas, Sovietų okupacijos laikais jis buvo 
modifikuotas ir adaptuotas socialistinei tikrovei, o po 1990 m. naujai for-
muojamas, atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją. Lietuvos po-
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žiūriu – tai Lenkijos kaip sąjungininkės, o ne kaip priešo, statuso kaita, 
Rusijos – kaip grėsmių šaltinio iškilimas ir t. t.; Baltarusijos atveju – sudė-
tingos kompromiso paieškos tarp primestų Rusijos įtakų ir lietuviškai–len-
kiško–europietiško pasirinkimo. Matome, kad Šveicarijos italams tokios 
problemos svetimos ir tikriausiai sunkiai suvokiamos. Turėdami tokių pa-
tirčių lietuviai daug geriau už šveicarus supranta frazes praeitis kinta arba 
istorijos perrašymas. 

Tičino italai išvengė dar vienos trauminės patirties. Jiems nereikėjo at-
gimti arba naujai užgimti taip kaip lietuviams ar baltarusiams. Niekada 
nepersekioti religiniu ir tautiniu pagrindu tičiniečiai, pakrikštyti dar Ro-
mos imperijos laikais, sunkiai gali įsivaizduoti, ką lietuviams ir baltaru-
siams reiškė nuo XIV–XV a. vykusios religinės reformos, kai iš pradžių 
buvo diegiama katalikybė, po to – unitarizmas (baltarusių žemėse), o 
XIX a. atėję rusų okupantai bruko stačiatikybę. Sunkiai suprantamos ir 
XIX–XX a. permainos, kai reikėjo savo tautiškumą ginti nuo lenkų ir rusų. 
Du šimtai metų gynimosi negalėjo nepalikti pėdsako istoriniame mąsty-
me. Net keli XX a. 4–5 dešimtmečiais įvykę baltarusių inteligentijos valy-
mai gerokai pristabdė savarankiškos tautinės minties vystymąsi. Lietuvoje 
labai panašiai buvo nualintas kultūrinis ir politinis elitas 5-ojo ir 6-ojo 
dešimtmečių pradžios trėmimų, partizaninio karo ir emigracijos, nors čia 
nuostoliai buvo mažesni nei Baltarusijoje, kur jo paprasčiausiai neliko. Lie-
tuvoje apgultos tvirtovės vaizdinys stipriai įsišaknijo mentalitete ir veikia 
ne tik kalbą, kultūrą, politiką, bet ir pasakojimus apie praeitį nepalyginti 
intensyviau nei Šveicarijoje.

Atskiro komentaro reikalauja demokratinė apsisprendimo laisvė, kuria 
garsėja Šveicarija. Tičino piliečiai pastaruosius du šimtus metų mėgauja-
si labai plačiomis teisėmis spręsti savo krašto politinius, ekonominius ir 
kultūrinius reikalus. Šiuo požiūriu Lietuvos ir Baltarusijos situacija yra 
priešinga. Bajorų demokratijos fenomenas, egzistavęs Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje XVI–XVIII a., kraštui buvo pelnęs vietą tarp laisviausių 
ir demokratiškiausių Europos valstybių. Nors valstietija buvo visiškai izo-
liuota, tačiau iki 10 % visuomenės sudaranti save reguliuojanti ir valstybę 
valdanti bajorija tam laikui buvo labai didelis skaičius. Lietuvos Statutai, 
publikuoti XVI a. ir laikomi vienu svarbiausių ne tik Lietuvos, bet ir Bal-
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tarusijos intelekto kūrinių, tapo šio fenomeno paminklais. Kaip tik tuo 
metu, kai Tičinas pasidarė laisvas ir demokratiškas, Lietuva ir Baltarusija 
pakliuvo į autoritarizmo, diktatūros ir netgi totalitarizmo pinkles, kurios 
senąją laisvės ir demokratijos tradiciją rovė ir išrovė su šaknimis per XIX a. 
ir didžiąją XX a. dalį.

Šiuokart peršasi dar viena Tičino ir LDK istorijos paralelė. Istorikas 
Bernardino Croci-Maspolis komfortišką situaciją tarp įvairių Šveicarijos 
tautų aiškina tuo, kad faktiškai visos jos yra mažumos. Net vokiečiai, ku-
rie sudaro didžiąją daugumą gyventojų, tarpusavyje kultūriškai taip susi-
skaldę, kad vos supranta vieni kitų dialektus, o politinė kantonų autonomi-
ja dar labiau didina lokalumo, bet ne vienijimosi, tendencijas. Kaip vienas 
svarbiausių Didžiosios Kunigaikštystės bruožų išskiriamas dominuojančio 
etnoso nebuvimas. Skirtingos tautos ir religijos rado savitą sugyvenimo 
būdą, kurį mes šiandien dažnai vadiname tolerancija ar bajoriška demo-
kratija, panašiai kaip tai įvyko Šveicarijoje.

Daugiau nei du šimtus metų gyvuojanti plati ekonominė, kultūrinė ir 
politinė autonomija nesudarė jokio akstino Tičino gyventojams neigiamai 
žiūrėti į centrinę valdžią. Tai ryškiai sumažino trintis nacionaliniu pa-
grindu. Tradiciškai pilietiniu, o ne tautiniu, pagrindu sukurta Konfedera-
cija nulėmė, kad tautybė nėra esminis kriterijus sprendžiant apie žmones. 
Faktiškai šiandien Tičino italus kur kas labiau erzina iš šiaurinės Italijos 
kas dieną šimtai tūkstančių darbo migrantų, kertančių sieną, nei iš Ciuri-
cho atvažiuojantys paatostogauti vokiečiai. Dar pridėkime tai, kad Tičinas, 
Šveicarijos vokiečių akimis, yra jų valstybės sudedamoji dalis, o kantono 
gyventojams tai jų tėvynė, nors ir esanti bendroje Konfederacijoje. Taigi 
Tičinas priklauso ir vieniems, ir kitiems. Toks dalijimasis LDK praeitimi, 
kaip matome Lietuvoje XX a. ir ypač pastaraisiais metais, sunkiai įsivaiz-
duojamas tiek su Lenkija, tiek su Baltarusija. Tičino pilietiškumo tradicija 
nulėmė ir istorijos dėstymą mokyklose. Vadovaudamiesi decentralizacijos, 
laisvo pasirinkimo logika ir autonomija vidurinių mokyklų mokytojai pa-
tys pasirenka, kaip ir ką dėstys mokinukams, jau nekalbant apie centra-
lizuotas istorijos mokymų programas, be kurių nesuprantama Lietuvos ir 
Baltarusijos švietimo sistema. Visuotinių baigiamųjų ir stojamųjų istorijos 
egzaminų Šveicarijoje iš viso nėra, taip eliminuojant masinį vienos tiesos 
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skiepijimo ir indoktrinavimo procesą, tuo pačiu skatinant kritinės ir lo-
kalios istorijos propagavimą. Iškalbingi Giuseppes Buffio, Tičino Švietimo 
departamento direktoriaus, žodžiai vieno iš istorijos vadovėlių įvade, kurių 
esmė ta, kad globaliame pasaulyje tičiniečiai neturi pamiršti savo krašto, iš 
kurio kilo, istorijos.42 Lokali gimtųjų vietų istorija ir kultūra visada lieka 
svarbios net ir (o gal – ypač) tokiose pilietiškai suformuotose valstybėse 
kaip Šveicarija.

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo kuriama ir palaikoma pilietiš-
kumo, o ne tautiniu pagrindu. Tautinių ir religinių persekiojimų čia būta 
daug mažiau nei kitose Europos valstybėse. Taigi LDK stovėjo ant tų pa-
čių pagrindų kaip Konfederacija per visą jos gyvavimo laikotarpį. Vėliau, 
Czesławo Miłoszo žodžiais tariant, XIX a. ir ypač XX a. Lietuva virto fi-
lologine, o ne pilietine tauta. Daug svarbesnis dalykas nei pilietiškumas 
pasidarė kalba, papročiai ir kultūra. Kitų kultūrų atstovai lietuviams tapo 
svetimi arba net priešai. Ilgaamžiai sąjungininkai lenkai mirtinais prie-
šais liko beveik per visą XX a., o ilgaamžiai bendrapiliečiai baltarusiai – 
ignoruojami, tačiau XX–XXI a. sandūroje supriešinti su lietuviais. Čia jau 
nekalbama apie kitas artimesnes ir tolimesnes tautas – rusus, vokiečius, 
latvius, estus – kurie arba laikomi svetimais, arba ignoruojami, nepaisant 
ilgesnių ar trumpesnių bendros istorijos, o kai kada net valstybingumo, 
patirčių. Žvelgiant iš šios perspektyvos regisi paradoksalu, bet logiška, kad 
lietuviai šiandien smerkia lenkus ir baltarusius už bandymus pagrobti is-
toriją. Tai, kas anksčiau buvo bendra pilietiškoje valstybėje, tapo atskirta 
tautiniuose dariniuose. Tičine – atvirkščiai: Šveicarijos italai pyksta ne ant 
kraštiečių vokiečių, bet ant Italijos, kad ši savinasi jų istoriją, nepaisant 
to, kad ir vieni, ir kiti kalba ta pačia kalba ir iš esmės priklauso tai pačiai 
kultūrai. Svarbiausia čia darosi ne kultūra, o tai, kad gyvena skirtinguose 
politiniuose dariniuose su savo ilgaamžėmis tradicijomis.

Vienas geriausių lietuviško ir tičinietiško susierzinimo pavyzdžių – ofi-
cialios Tičino delegacijos nusistebėjimas 2014 m. vizito į Lietuvą metu prie 
Valdovų rūmų pamačius lentelę, kurioje Kostantė Tenkala, kilęs iš nedide-
lio Tičino miestelio Bisonės (it. Bissone), įvardytas kaip italas, o ne kaip 

42 Storia della Svizzera, Locarno, 1989, p. 5.
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Šveicarijos italas. Panašų nemalonų poskonį burnoje pajunta lietuviai, kai 
Melidėje (it. Melide), kitame Tičino miestelyje, esančiame priešingoje Lu-
gano ežero pusėje nei minėta Bisonė, ant Šv. Nukryžiuotojo (S. Crocefisso) 
koplytėlės sienos pamato memorialinę lentą, kurioje parašyta, kad jos sta-
tytojas buvo Mateo Kastelis (apie 1560–1632), Lenkijos karaliaus architektas. 
Nuo mokyklos laikų žinoma, kad tuo metu valdęs Zigmantas Vaza buvo 
ne tik Lenkijos, bet ir Lietuvos valdovas, be to, Mateo Kastelį kai kurie 
tyrinėtojai laiko43 svarbiausiu vieno žymiausių Lietuvos architektūros pa-
minklų – Šv. Kazimiero koplyčios Vilniaus katedroje – architektu.

Lietuvos nacionaliniai naratyvai – 
ar tikrai esame „pasiklydę laisvėje“?

Baltarusijos istorija glaudžiai susijusi su Lietuvos, ir papasakoti ją igno-
ruojant lietuviškuosius istorijos vadovėlius paprasčiausiai neįmanoma. 
Lietuviai ir baltarusiai šimtmečius neturėjo rimtos politinės sienos, kuri 
juos skirtų. Valstybinė siena su vizomis ir patikros punktais atsirado tik 
po Pirmojo pasaulinio karo, kai Lietuvai pavyko sukurti nepriklausomą 
respubliką, o baltarusiai pateko sovietų įtakon. Valstybės istorijos požiū-
riu, XIII–XVIII a. Lietuvos istorija iš esmės atitinka Baltarusijos istoriją ir 
atvirkščiai. Taigi abiejų naratyvų objektas yra tas pats – Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė, tačiau jie taip nutolo vienas nuo kito, kad virto konflikti-
niais. Lietuviams ir baltarusiams nepavyko sukurti kažko panašaus, kaip 
yra Šveicarijoje, kur praeitis tapo skirtingų tautinių bendruomenių jung-
ties, o ne skirties, faktoriumi.

Lietuvos tautinis praeities pasakojimas pradėjo formuotis XIX a. pradžio-
je. Simonas Daukantas dažnai laikomas pirmuoju tokių tekstų autoriumi. 
Jis parašė pirmąją Lietuvos istoriją lietuvių kalba.44 XIX–XX a. sandūroje 
ši kryptis buvo intensyviai plėtojama kitų Lietuvos šviesuolių. Po Pirmojo 
pasaulinio karo įvyko tikras tautinės istoriografijos sprogimas. Profesiona-

43 K a r p o w i c z, M. Matteo Castello l’architetto del primo barocco a Roma e in Polonia, 
Ticino, 2003.

44 D a u k a n t a s, S. Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių (1822 m.); Istorija žemaitiška 
(1838 m.); Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių (1845 m.); Pasakojimas apie 
veikalus lietuvių tautos senovėje (1850 m.).
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lumu ir apimtimi du nepriklausomybės dešimtmečiai toli pralenkė visą iki 
tol buvusį laikotarpį. Vienareikšmiai svarbiausias rezultatas – A. Šapokos 
redaguota Lietuvos istorija (1936). Ji profesionaliai susintetino lietuvių isto-
rikų mokslinius tyrimus ir sukūrė tautinės istorijos variantą, kuris išliko 
vyraujantis iki pat XXI a. pradžios. 

A. Šapokos Lietuvos istorija baltarusiams skyrė minimaliai dėmesio. 
Ankstyvuoju istorijos laikotarpiu kovos su kryžiuočiais, o vėliau – su Mas-
kva, buvo nepalyginti svarbesnės. Baltarusių žemės buvo traktuojamos 
kaip lietuvių valdovų užgrobtos arba taikiai prisijungtos teritorijos. Skver-
bimasis į šias žemes aiškinamas tuo, kad jos buvo nusilpusios po mon-
golų–totorių puldinėjimų, ieškojo apsaugos ir lietuviai jiems pasiūlę patį 
priimtiniausią variantą – gynybą mainais į politinį lojalumą, nekeičiant 
ligi tol egzistavusios socialinės, religinės ir kultūrinės sąrangos. Jas valdyti 
paskirti lietuviškųjų dinastijų atstovai, todėl politiškai jos buvo visiškai 
pajungtos lietuviams. Kultūrinis šių žemių gyvenimas Lietuvos istorikų 
nelabai domino, nes ten beveik nebūta lietuvių, o ir tie, kurie nuvykda-
vo valdyti, gana greitai asimiliuodavosi. Tautiniu požiūriu tokie sugudėję 
lietuviai buvo laikomi atitrūkusiais nuo tautos kamieno, todėl istorinėse 
knygose jiems skirta minimaliai dėmesio. Vėlesniais laikotarpiais (XVI–
XVIII a.), smunkant lietuviškiesiems Gediminaičiams ir kitoms baltiškoms 
dinastijoms ir didėjant daugiatautės LDK bajorijos įtakoms, baltarusiai ir 
vėl nesulaukė deramo dėmesio. Lietuvos istorikus šiuo laikotarpiu labiau 
domino lietuvių ir lenkų santykiai, nes ši tema buvo be galo aktuali Vil-
niaus krašto konflikto tarp Lenkijos ir Lietuvos kontekste XX a. 3–4 dešim-
tmečiais. Nepalyginti daugiau dėmesio skirta lietuvių bajorų lenkėjimui, 
lenkiškosios kultūros skverbimuisi Lietuvoje, politiniams abiejų kraštų 
santykiams nei lietuvių ir baltarusių kultūriniam, socialiniam ir politi-
niam bendradarbiavimui. Taigi A. Šapokos Lietuvos istorija labai aiškiai at-
skyrė lietuvius nuo baltarusių, pastaruosius ignoruodama ir užmiršdama. 
Tuo būdu, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė vienareikšmiai buvo priskirta 
vien lietuviams.

Po 1990 m., atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir suklestėjus istorio-
grafijai, pasipylė įvairiausios Lietuvos praeities interpretacijos, dažnai ne-
sutariančios ir konfliktuojančios viena su kita, taip pat ir su A. Šapokos 
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pasiūlytuoju pasakojimu. Kaip labiausiai išsiskiriančius kraštutinumus 
tenka paminėti Zenono Norkaus istoriją, kur įrodinėjama, kad LDK buvo 
lietuviškosios dinastijos valdoma imperija,45 ir Dariaus Kuolio knygą, ku-
rioje Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė pristatoma kaip laisvų ir demokra-
tiškų piliečių bendrija.46 Išlieka nemažai Adolfo Šapokos stiliaus pasekėjų, 
įsitikinusių LDK lietuviškumu (taip orientuoti iš esmės visi mokykliniai 
istorijos vadovėliai). Klesti paraistoriniai veikalai, kuriuose įrodinėjamas 
lietuvių dominavimo ilgaamžiškumas nuo neatmenamų laikų.47 Paraleliai 
atsiranda daug tokių, kurie puoselėja ir aprašinėja daugiatautę valstybę su 
lietuviška, lenkiška, žydiška, baltarusiška ir kitomis dedamosiomis politi-
koje, kultūroje ir visuomenės gyvenime. Tam skirtos populiariu stiliumi 
parašytos profesoriaus Alfredo Bumblausko istorijos,48 verčiamos ir į kitas 
kalbas. Demokratija ir autoritarizmas, laisvė ir dominavimas, pasirinkimo 
laisvė ir prievarta, lenkiškumas ir lietuviškumas, baltarusiškumas ir lietu-
viškumas – tarp šių ir daugelio kitų LDK dualizmų svyruojanti lietuvių 
istoriografija pateikė neaprėpiamą daugybę požiūrio taškų.

Profesorius Egidijus Aleksandravičius, aptardamas po 1990 m. Lietuvos 
istorijos moksle įvykusius pokyčius,49 pastebėjo, kad galiausiai įsivyravusi 
laisvė istorijos mokslui ir visai humanistikai reiškė nuomonių skirtingumą 
ir akademinės saviraiškos ribų praplėtimą. Po vienos, privalomos, lietu-
viams iš viršaus sovietų okupantų primestos didžiojo pasakojimo versi-
jos į kultūrinės atminties erdvę prasiveržė nauji pasakojimai, kurie ėmė 
tarpusavyje konkuruoti. Tačiau akademinių istorikų ir kultūros tyrinėtojų 
liberalėjimas neretai prasilenkė su platesnių masių ir politinio sluoksnio 
nacionaliniais interesais. Pradėjo išsiskirti akademinis ir populiarusis dis-

45 N o r k u s, Z. Nepasiskelbusioji imperija: Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lyginamosios 
istorinės imperijų sociologijos požiūriu, Vilnius: Aidai, 2009.

46 K u o l y s, D. Res Lituana. Kunigaikštystės bendrija. Pirmoji knyga: Respublikos steigimas, 
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.

47 Čia išsiskiria Jūratės Statkutės de Rosales Senasis Aisčių giminės metraštis (Kaunas, 
2009) ir kitos jos knygos.

48 B u m b l a u s k a s, A. Senosios Lietuvos istorija 1009–1795, Vilnius: R. Paknio leidykla, 
2005; Lietuvos istorija, Vilnius, 2013 (su bendraautoriais).

49 A l e k s a n d r a v i č i u s, E. Lost in Freedom: Competing Historical Grand Narratives 
in Post-Soviet Lithuania, Darbai ir Dienos, t. 60, p. 319–338.
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kursas, o politinė valdžia ėmėsi pamažu didinti savo galias, kontroliuoti 
lietuvių atminties slinktį. Į procesą įsikišo politikai, įvairios institucijos, o 
pavyzdines istorijos knygas ėmėsi rašyti Lietuvos kariuomenė. 

E. Aleksandravičius visas tas permainas pavadino fraze pasiklydę lais-
vėje. Staiga tapę laisvi lietuviai nesusitvarko, nesugeba suvaldyti tos įvairo-
vės, kuri staiga užgriuvo. Siūlyčiau šį teiginį papildantį terminą – išsigandę 
laisvės. Bijoma to, kas nežinoma, kas svetima. Visuomenei, kuri tiek laiko 
išbuvo okupuota ir valdoma, pliuralistinė įvairovė dar ilgai išliks svetima 
ir bauginanti. Demokratinės ir laisvos bendruomenės tuo ir skiriasi nuo 
autoritarinių, totalitarinių ir nelaisvų, kad turi daug pasakojimų tiek apie 
dabartį, tiek apie praeitį. Tokie skirtingi ir įvairūs pasakojimai net skati-
nami. Visi jie laisvai ir netrukdomi konkuruoja viešojoje erdvėje. Laisvės 
tikslas nėra surasti vieną teisingą naratyvą, kuris patenkintų absoliučiai 
visus (arba, tiksliau, valdančiuosius). Greičiau jos tikslas yra išmokyti žmo-
nes ne tik gerbti, bet ir puoselėti įvairias nuomones, tikriausiai panašiai, 
kaip tai įvyko Šveicarijoje. Vieno teisingo ir nepajudinamo atsakymo ieš-
kojimas – nesusipratimas laisvės ir demokratijos siekiančiai visuomenei.

Pastaruoju metu susidaro įspūdis, kad Lietuva vis dar gyvena su tuo 
pasakojimu, kuris buvo užrašytas Lietuvos metraščiuose XV a. Šio roman-
tinio pasakojimo esmė buvo ta, kad lietuviškasis elitas XIII–XIV a. sukū-
rė milžinišką valstybę, kurioje dominavo. Gudai tame pasakojime užėmė 
periferinę vietą, greičiau buvo pilka masė, negu aktyvūs veikėjai. Lietuvių 
santykis su jais veikiau antagonistinis, nei simpatizuojantis. Tokius pa-
stebėjimus išreiškė žymus lenkų tyrinėtojas Janas Jurkiewiczius, neseniai 
publikavęs tyrimą apie Lietuvos metraščius.50 Būtina pastebėti, kad priešiš-
kumo tarp gudų ir lietuvių skatinimas ir palaikymas visuomet buvo svar-
bus Rusijos tikslas. Siekdami valdyti regioną jie naudojo ir vis dar naudoja 
skaldyk ir valdyk strategiją. D. Kuolys retoriškai klausė, kodėl mes viduri-
nėse mokyklose vis dar mokome istorijos, kuri buvo surašyta caro dvare 
ir propaguojama nuo XVIII a. pabaigos.51 Sunku atsakyti, kodėl lietuvių 

50 J u r k i e w i c z, J. Od Palemona do Giedymina. Wczesnonowożytne wyobrażenia o 
początkach Litwy, Poznań, 2013.

51 K u o l y s, D. Res Lituana. Kunigaikštystės bendrija. Pirmoji knyga: Respublikos steigimas, 
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
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tautinis pasakojimas toks inertiškas, konservatyvus ir net, kaip matome, 
prorusiškas, matyt, reiktų platesnio antropologinio tyrimo. Atkreiptinas 
dėmesys į tai, kad lietuvių įtikėjimas į vieną istorijos variantą šiandien 
yra daug intensyvesnis negu baltarusių. Iš vienos ir iš kitos pusės nuolat 
pasigirsta balsų, jog kažkas nori pavogti jų istoriją. Tačiau, jei Lietuvoje tai 
virsta valstybės saugumo ir tautos egzistencine problema, tai Baltarusijoje 
apsiribojama (bent kol kas) didikų dvarų, pilių atstatymais ir Statuto gar-
binimu.

Metodas: supratimas

Turėdami galvoje glaudų Lietuvos ir Baltarusijos ryšį nuo XIII a. ir per-
sipynusią bendrą istoriją klausiame: ar įmanoma prasmingai ir paveikiai 
papasakoti Baltarusijos istoriją neinat į konfliktą nei su baltarusišku, nei su 
lietuvišku dabar egzistuojančiu tautiniu naratyvu? Jei pasirinktume post-
sovietinį pasakojimą, jis lyg ir nesipyktų su lietuviškuoju, bet konfliktuotų 
su besibaigiančiu formuotis tautiniu baltarusiškuoju, jei rinksimės pastarą-
jį, jis konfliktuotų su lietuviškuoju, o jei pasirinktume bet kurį trečią kelią, 
jis neišvengiamai prieštarautų ir lietuviškajam, ir baltarusiškajam. Galima 
būtų bandyti kurti visai naujo tipo pasakojimą, kaip iš dalies N. Davie-
sas pasielgė su Lenkijos istorija,52 tačiau Lietuva ir Baltarusija nelygintinos 
su Lenkija, kurioje bendras požiūris į istoriją gerokai skiriasi. Abi tautos, 
lietuviai ir baltarusiai, savaip atrenka ir rūšiuoja istorinius faktus, kreipia 
pasakojimą ta linkme, kuris joms yra teisingiausias. Be to, abiem atvejais 
istorija yra labai svarbus tautinio identiteto dėmuo, ir bet kurios jo modi-
fikacijos suvirpina visą naciją. Tą puikiai aprašė E. Aleksandravičius.53

Jei neįmanoma papasakoti Baltarusijos istorijos neišvengiant konflikto, 
lieka vienintelis kelias – bandyti suprasti pastaruoju laiku Baltarusijoje eg-
zistuojantį istorinį pasakojimą. Tyrimo objektu pasirinkti šiuo metu funk-
cionuojantys lietuvių ir baltarusių tautiniai naratyvai. Tiesa, didelė dalis 
baltarusiškojo pasakojimo teiginių ne taip griežtai ir tiksliai formuluojami 
kaip lietuviškojo. Jis yra kiek ankstesnės formavimosi stadijos nei lietu-
viškasis (dėl politinių ir kultūrinių XX a. trukdžių), todėl jo aprašymas 

52 D a v i e s, N. Dievo žaislas: Lenkijos istorija, Vilnius, t. 1 (1998), t. 2 (2002). 
53 A l e k s a n d r a v i č i u s, E., ten, pat.



647Konfrontuojančios praeities reprezentacijos. Baltarusijos istorija iki 1795 m.: 
suprasti pasakojimą 

problemiškesnis. Vis dėlto tai nekliudo bent apytiksliai įvardyti pagrindi-
nių jo nuostatų, kurios suteiktų medžiagos analizei ir bandymui suprasti. 
Daugiau nei prieš pusšimtį metų M. Blochas tvirtino, kad būtent supra-
timas, o ne žinojimas, ne įvykių ar pasakojimų sąvadas yra svarbiausias 
žmogaus intelekto siekinys.54 Suprasti, kad istorija nėra duota, kad ji tik 
sukonstruota, ir suprasti, kaip ji buvo sukurta, reiškia ją pažinti. Naratyvo 
dekonstravimas galėtų būti raktas supratimui. Tačiau ką šiuo atveju reiškia 
žodžiai suprasti ir dekonstruoti, kaip gali atrodyti metodas, sukurtas šių 
žodžių pagrindu? 

Pasirinktasis metodas turi dvi pagrindines dedamąsias – naratyvų prie-
šinimas ir aspektai, pagal kuriuos tas lyginimas atliekamas. Kodėl pasirink-
ta lyginti ir priešpriešinti naratyvus, o ne analizuoti konkretų Baltarusijos 
pavyzdį? Manau, kad įmanoma suprasti, kai menkiau žinomas fenomenas, 
interpretacijų visuma ar faktai yra sugretinami su geriau žinomais. Taigi, 
norint suprasti baltarusišką tautinį pasakojimą, reikia jį lyginti su lietu-
viškuoju, kuris lietuvių skaitytoją lydi nuo pradinės mokyklos laikų. Dar 
prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo pripažinta, kad tik lyginamasis metodas 
gali sumažinti rasinius, politinius ir tautinius prietarus tarp istorikų ir kad 
lyginamasis metodas suteikia galimybę istoriją pamatyti tikroje šviesoje.55 
Nors vienas autoritetingiausių XX a. lyginamojo metodo šalininkų M. Blo-
chas nenorėjo šio metodo sieti su skirtingų tautų sutaikymu, tačiau jis tikė-
josi, kad tai padės transformuoti dialogą tarp žmonių su sutrikusia klausa 
į realų dialogą.56 Šiuolaikiniai istorikai akcentuoja istorinių pasakojimų 
ir istoriografijų lyginimo svarbą pabrėždami, kad tik priešinant skirtingų 
tautų istorijas galima jas geriau pažinti, ir netgi teigiama, jog šiais laikais 
tautų istorijų tyrimuose neįmanoma išvengti lyginamojo metodo.57 

54 B l o c h, M., min. veik.
55 P i r e n n e, H. What are historians trying to do? The Philosophy of History in Our Time, 

An Anthology, New York, 1959, p. 87–101 (originalas, 1931 m.).
56 B l o c h, M. Aus der Werkstatt des Historikers. Zur Theorie und Praxis der Geschichts-

wissenschaft, Frankfurt, 1995, p. 158–159.
57 L o r e n z, Ch. Double Trouble: A Comparison of the Politics of National History in 

Germany and Quebec, Nationalizing the Past. Historians as Nation Builders in Modern 
Europe, edited by Stefan Berger and Chris Lorenz, Palgrave, 2010, p. 50–53.
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Aspektai, kurių pagrindu abu naratyvai dekonstruojami ir priešinami, 
parinkti pagal svarbiausius tautinių naratyvų požymius, formuluojamus 
mokslininkų:58 

• Romantizmas. Visi nacionaliniai naratyvai yra romantiniai ta prasme, 
kad numato, jog tautos egzistavo visais laikais ir turi savyje amžinybės 
bruožų. Kiekvienas nacionalinis naratyvas siekia aprašyti pradžią, nukel-
dami ją į kuo tolimesnius laikus. Praeitis mitologizuojama. Tai iš karto 
užkoduoja net kelias problemas: tautos, kurių istorija rašoma, dar neegzis-
tavo tais senais laikais (dabartinė moderni tauta yra XIX–XX a. fenome-
nas), kita vertus, kuo giliau einama į praeitį, ypač priešistorinę, tuo mažiau 
patikimų šaltinių, o tai lemia interpretacijų, iškraipymų ir nesusipratimų 
pliūpsnį. M. Blochas tokį istorikų siekį atrasti ištakas pavadino viena iš di-
džiausių istorijos mokslo pagundų ir bėdų, su kuria ypač dažnai susiduria 
tautinių istorijų konstruotojai.59

• Herojai. Nacionaliniai naratyvai pilni herojų ir herojinių motyvų. Rea-
liai egzistavusių asmenybių (valdovų, karžygių, kovotojų, revoliucionierių) 
pavertimas herojais taip pat yra vienas svarbiausių nacionalinių naratyvų 
bruožų. Čia svarbu suprasti, kad herojais dažniausiai jie būdavo ne savo 
laikais, bet tokie tapo sukurti kitos epochos kartų, kurios jų asmeniškai 
nepažinojo.

• Kova už laisvę. Polinkis pozityvius aspektus visuomet susieti su mes, 
o negatyvius su kiti. Ši priešstata dažnai koduoja priešiškumą kitoms tau-
toms, ir tai neretai perauga į įsivaizdavimą, kad per amžius esame puola-
mi išorinių priešų, prisideda prie ksenofobijos ugdymo, prievartos, karų, 
etninių valymų ir genocido.60 Tai puikiai iliustruoja susidūrimai Šiaurės 
Airijoje, buvusioje Jugoslavijoje, taip pat, pavyzdžiui, lenkų ir lietuvių gin-
čai dėl Vilniaus. Bendra tautinių pasakojimų tema yra kova už laisvę arba 

58 Tautinių naratyvų požymiai formuluojami ne viename tekste. Čia daugiausia remtasi: 
C a r r e t e r o, M. L o p e z, C., G o n z á l e z and R o d r í g u e z-M o n e o, M. 
Students historical narratives and concepts about the nation, History education and the 
construction of national identities, IAP, 2012, p. 157.

59 B l o c h, M. The Historian’s Craft, Vintage Books: New York, 1953.
60 I r i y e, A. The Internationalization of History, American Historical Review, 1996, 94(1), 

p. 1–10; B e r g e r, S. History and National Identity: Why they should remain divorced, 
History and Policy, 2007, p. 66.
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už tam tikrą teritoriją. Tai kovai sustruktūrinti atrenkami arba naujai su-
konstruojami įvykiai ir jų interpretacijos. Taip gimsta didieji mūšiai, svar-
biausios istorinės datos, kurių mokomasi nuo pradinių klasių, ir teisingos 
svarbiausių įvykių ir praeities fenomenų interpretacijos. Pastebėta, kad 
nacionaliniai naratyvai pririšami ne prie kadaise buvusių teritorijų (nėra 
per amžių amžius nekitusių politinių darinių ribos), bet prie dabartinės, 
aktualiai egzistuojančios valstybės žemių. Tai susiję su dar XX a. pradžioje 
B. Croce’s ir R. G. Collingwoodo išsakyta mintimi, kad visa istorija yra 
dabarties istorija. Čia turima galvoje, kad praeitis aprašoma iš šiandienos 
perspektyvų, atsižvelgiant į esamas kultūrines ir politines realijas. Istori-
kas negali atsiriboti nuo savo kultūrinės, politinės ir socialinės aplinkos, 
todėl praeitį pritaiko prie šiandienos – gvildena temas, kelia klausimus, 
atrenka faktus ir kuria interpretacijas, kurios yra aktualios.

Šiuo tekstu apie tautinių naratyvų konfrontacijas ir Baltarusijos istoriją 
neturima tikslo papasakoti, kaip iš tikrųjų buvo. Lietuviai, baltarusiai, len-
kai, rusai ir kitų tautų istorikai yra parašę begales knygų ir straipsnių vienu 
ar kitu Gudijos istorijos klausimu, kur moksliškai rekonstruojama praeitis. 
Interpretacijų ir nuomonių labai daug, todėl verta skirti ypatingą dėmesį 
būtent jų, o ne pačios praeities, analizei. Tiesa, istoriografijos tyrimų per 
pastaruosius kelis dešimtmečius irgi buvo parašyta neaprėpiama daugybė. 
Šio tyrimo išskirtinumas tas, kad nesistengiama įrodyti vieno (lietuviško) 
ar kito (baltarusiško) pasakojimo teisingumo ar tikslumo. Siekiant supra-
timo laikomasi nuomonės, kad abu jie lygiaverčiai. Tiesos požiūriu jie tik 
atstovauja įvairioms kultūrinėms tradicijoms, todėl yra skirtingi. Darbo 
tikslas – papasakoti Baltarusijos istoriją priešinant lietuvišką ir gudiškąjį 
pasakojimus, siekiant suprasti iš esmės prieštaringus naratyvus.

Aukščiau išvardytos trys nacionalinių naratyvų požymių grupės perša 
palyginimą su dar XVIII a. pradžioje Giovanio Battistos Vico suformuluo-
tais tautų istorijos vystymosi etapais.61 Šis mąstytojas laikomas pirmuoju 
klasikinės istorijos filosofijos atstovu. Kitaip nei jo racionalieji amžinin-
kai – Imanuelis Kantas, Johnas Locke’as, Davidas Hume’as ir daugelis švie-
tėjų – jis netikėjo, kad tiksliųjų mokslų metodus galima pritaikyti žmogaus 

61 V i c o, G. B. New Science, Penguin Classics, 2001.
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veiklos pažinimui. Kosmosą sukūrė Dievas, todėl jis tik jam pažinus, o 
žmogiškuosius (t. y. socialinius ir humanitarinius, tarp jų ir istoriją) da-
lykus sukūrė žmogus, todėl pats juos ir gali pažinti. Žmogaus prigimtis 
nėra statiška ir nekintama. Bandymai pažinti pasaulį, kuriame gyvena 
ir prie kurio mėgina prisitaikyti, nuolat keičia ir patį pasaulį, ir žmones. 
G. B. Vico buvo vienas pirmųjų kultūrų lygintojų. Analizuodamas senovės 
Egipto, Graikijos, Babilono ir net Kinijos kultūras jis tikėjo, kad visos kul-
tūros yra individualios ir turinčios išskirtinius bruožus, kurie jas persmel-
kia visuomenės, ekonomikos, politikos ir kt. srityse. Antra vertus, visos jos 
turi panašias vystymosi stadijas, o žmogiškąją veiklą reguliuoja apvaizda, 
be kurios nebūtų nei mokslo, nei dorybių. Be to, jis pasiūlė, kad mitai, 
pasakojimai, dainos, papročiai ir ritualai gali būti šaltiniai rekonstruojant 
ir paaiškinant praeitį, tačiau, norint juos suprasti, reikia įsijausti į to laiko 
žmonių mąstyseną. Toks įsijautimas į kitų kultūrų mentalitetą, į begalinę 
gausybę požiūrių ir gyvenimo stilių, yra įmanomas tik pasitelkus fanta-
sia, t. y. vaizduotę. G. B. Vico stilius barokinis, nedisciplinuotas ir tamsus. 
Anot Isaiaho Berlino, Naujasis mokslas – protingų dalykų ir visiškų nesą-
monių mišinys, nevykusiai suorganizuotų idėjų rinkinys. Vienos jų žavios 
ir įspūdingos, kitos beformės, tamsios ir naivios. Stiprios naujoviškos min-
tys dažnai lydimos trivialių pasenusios scholastinės tradicijos fragmentų. 
Visa tai chaotiškai sujungta neįtikėtinai vaisingame darbe, kuris, nepaisant 
visko, yra genialus.62 G. B. Vico padarė milžinišką įtaką XIX–XX a. mąsty-
tojams, pakeitusiems istorijos mokslą: prancūzų romantinės istorinės tra-
dicijos milžinui Jules Michelet’ui, vokiečių istorikui Wilhelmui Dilthey’ui, 
italų mąstytojui B. Crocei ir britų filosofui R. G. Collingwoodui.

G. B. Vico, sekdamas senovės egiptiečiais,63 suformulavo tris tautų evo-
liucijos etapus. Tiek pat etapų iš esmės atsikartoja XX a. nacionalinių na-
ratyvų struktūroje ir tuo, kaip skiriasi kiekvienos iš šių trijų epochų ver-
tinimai. Taigi čia kalbama apie ilgalaikes mentalines paradigmas, kurios 
nekinta šimtus metų. G. B. Vico teigė, kad pirmoji tautų vystymosi pakopa 
yra Dievų epocha. Tuomet atsiranda nacijos, ir šis procesas apipinamas 

62 B e r l i n, I. Vico and Herder. Two Studies in the History of Ideas, London, 1976, 3, 
p. 67–68.

63 V i c o, G. B., min. veik., p. 395.
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mitais, turinčiais užkoduotas prasmes. Čia gimsta religijos, o tarp žmonių 
vyrauja jausmai ir emocijos, bet ne racionalus protas. Šis laikotarpis neabe-
jotinai atliepia Romantizmo grupę ir sietinas su seniausia Lietuvos ir Bal-
tarusijos istorija iki Mindaugo. Antrasis tautų vystymosi laikotarpis, anot 
G. B. Vico, yra Herojų epocha. Tiems laikams būdingas garbės, galios ir ne-
mirtingumo siekimas, dažnai – bet kuria kaina. Tai laikotarpis, kai vyksta 
skaidymasis į luomus, didėja visuomenės supriešinimas ir atskirtis. Karai 
paremti religija, o ne protu ir racionalumu, todėl ypač nuožmūs. Tai galėtų 
atitikti X–XV a. laikus, kai kultūros ir ypač politikos srityse vyko esminės 
permainos ir kai gimė didžioji dalis svarbiausių Lietuvos bei Baltarusijos 
istorinių herojų. Trečiasis laikotarpis vadinamas Žmonių epocha. Tai per-
ėjimas prie santykinės ramybės, teisės viršenybės, racionalumo, mokslo ir 
kultūros laiko. Herojų, tokių kaip ankstesniame laikotarpyje, čia nėra ir 
negali būti. Šiuo laiko tarpsniu susiformuoja daugelis iki pat šiuolaikinių 
laikų egzistuojančių nuostatų, tokių kaip sava teritorija, priešai ir draugai 
ir kitos. Tai atitinka XVI–XVIII a. laikus.

G. B. Vico aprašė tris istorijos laikotarpius. Jam atrodė, kad būtent taip 
vystosi tautų istorija. Suprasdami, jog praeities vaizdinius konstruoja is-
torikai, mes sakome, kad tuos tris laikotarpius sukūrė patys tyrinėtojai, 
kad tai konstruktas, padedantis suvaldyti praeitį, ją suprasti. G. B. Vico 
tikėjo, jog kultūrų raidą veikia apvaizda. Tęsiant analogijas galima teigti, 
kad apvaizda daro įtaką istorikams, kurie sukuria mitus, herojus, epochas 
ir kitus nacionalinių naratyvų konstruktus. Matėme, jog visi nacionaliniai 
naratyvai turi panašių bruožų, tad kodėl negalima G. B. Vico apvaizdos 
perkelti į nacionalinių naratyvų lauką?

Ši Baltarusijos istorija bus skirstoma į laikotarpius remiantis išvardy-
tomis paralelėmis tarp G. B. Vico ir XX a. mokslininkų formuluotais na-
cionalinių naratyvų bruožų. Toks skirstymas nėra ir negali būti griežtas, 
o paralelės tarp XVIII a. pradžios mąstytojo ir XX a. nacionalinių na-
ratyvų – negali būti neabejotinos. G. B. Vico pasirinktas buvo ne dėl to, 
kad vienintelis parašė apie tautų vystymosi etapus. Tai grynai subjektyvus 
sprendimas. Šis filosofas imponuoja tuo, jog, savo laikais nepripažintas 
ir ilgą laiką užmirštas, iš naujo atgimė XIX a., o dėl jo įtakos pastarojo 
šimto metų filosofijai niekas neabejoja; arba tuo, jog gyveno ir kūrė tais 
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laikais kaip egzistavo Abiejų Tautų Respublika; arba tuo, kad, būdamas 
septynerių metų, nukrito nuo kopėčių galva žemyn, ir tai paliko žymę ne 
tik fiziniam, bet, regis, ir intelektiniam kūnui… Vienas žymiausių XX a. 
naratyvų tyrinėtojų P. Ricœur taip pat išskiria tris svarbiausias plačių is-
torinių pasakojimų, ypač tautinių naratyvų, dalis: pradžią, vidurį ir pa-
baigą, kurios gilumine prasme atitinka Dievų, Herojų ir Žmonių epochas. 
Anot šio prancūzų mąstytojo, realybėje tos epochos neegzistavo, visas jas 
sukūrė istorikų poetinė fantazija,64 o juk būtent ši poetinė fantazija buvo 
G. B. Vico aršiausios kritikos ir didžiausios stiprybės objektas.

Metodo problemos ir iššūkiai

Nacionalinių naratyvų tyrinėtojas A. F. Uptonas teigė: jei istoriko darbas 
kelia grėsmę destabilizuoti vyraujantį nacionalinį pasakojimą, jis gali pa-
kliūti į bėdą, nes atsiduria tarp piliečio, kurio pareiga stiprinti savo šalį, ir 
profesionalo, siekiančio aprašyti praeitį tokią, kokia jam atrodo buvusi.65 
Šis tyrimas skiriamas gilintis į Baltarusijos istoriją, tačiau metodo logika 
reikalauja lietuviškojo pasakojimo dekonstrukcijos, tam tikro išardymo, ir 
dėl to kyla problemų, nes gali būti klaidingai palaikyta siekiu sunaikinti 
lietuvišką nacionalinį pasakojimą. Į tai galima reaguoti keturiomis pasta-
bomis.

Pirma, priešindami baltarusių pasakojimą su lietuviškuoju geriau pa-
žinsime dabartinę baltarusių tautą ir tuo pačiu save. Bendra lietuvių ir bal-
tarusių istorija, trukusi tiek šimtmečių, paliko žymes vieniems ir kitiems. 
Žvelgdami į baltarusius galime pamatyti patys save, ir atvirkščiai. Tyrimai 
parodė, kad net įtampų persotintoje Šiaurės Arijoje vidurinių mokyklų 
moksleiviai, tyrinėdami skirtingus požiūrius į praeitį, ėmė labiau domė-
tis savo pačių politinėmis ir religinėmis bendruomenėmis, labiau identi-
fikuodamiesi su jomis.66 Neprarasdami savasties ir likdami tuo, kas buvo, 

64 R i c œ u r , P. La Métaphor vive, Paris, 1975, p. 67.
65 U p t o n, History and National Identity: Some Finish Examples, National History and 

Identity: Approaches to the Writing of National History in the North-East Baltic Region. 
Nineteenth and Twentieth Centuries, edited by M. Branch, Helsink,i 1999, p. 160.

66 B a r t o n, Implications of Research from the United States, Northern Ireland, and New 
Zealand, History education and the construction of national identities, IAP, 2012, p. 99.
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jie tapo tolerantiškesni ir mažiau fanatiški kitų atžvilgiu.67 Taigi kritiškas 
domėjimasis konkuruojančiais ar net priešingais naratyvais padidina, o ne 
sumažina, geresnį kaimyninės, taip pat savosios bendruomenės praeities 
pažinimą, savirefleksiją ir tapatybę.

Antra, kadangi istorija kuriama, skirtingų interpretacijų apie praeitį eg-
zistavimas neišvengiamas, ir noras to nematyti – anachronizmas. Vokiečių 
istorijos pasakojimas apie Merovingus kaip apie savo istorijos laikotarpį 
nėra nei geresnis ar blogesnis, nei teisingesnis ar klaidingesnis už prancūzų 
pasakojimą apie tą pačią dinastiją kaip apie Prancūzijos praeities dalį. Tai 
būdinga lietuvių ir baltarusių ar lenkų požiūriams į LDK. Tiesos, objek-
tyvumo ir pačios praeities akivaizdoje tiek vieni, tiek kiti yra vienodos 
vertės. Dar sykį pakartosime, kad nėra nė vienos tautos, kuri neturėtų savo 
istorinio pasakojimo, ir tik pavergtos tautos turi kitų primestuosius. Skir-
tingų pasakojimų apie tuos pačius istorinius įvykius gausybė sukuria vieną 
unikalią galimybę. Žymi dabarties medievistė Régine Pernoud, cituodama 
XIX–XX a. sandūros anglų intelektualą Gilbertą Keithą Chestertoną pri-
mena, kad žmogus tik tada tampa tikru žmogumi, kai į pasaulį pažvelgia 
stovėdamas žemyn galva.68 Vienas požiūrio taškas niekada neatskleidžia 
realybės, kuo daugiau požiūrio kampų naudojama, tuo visavertiškiau is-
torija matoma.69 Taigi kritiškas gilinimasis į baltarusių ir lietuvių istorijos 
vizijas apie LDK istoriją gali pasakyti daugiau, nei gyvenimas tik su vienu 
iš šių pasakojimų. Ilgamečiai tyrimai su jaunimu įvairiose pasaulio šalyse 
parodė, kad tuomet, kai istoriniai faktai yra diskutuojami iš kelių – konku-
ruojančių ar priešingų – pozicijų, generuojama daugiau aiškumo ir formuo-
jasi geresnis istorinės realybės supratimas.70 Tame pačiame kontekste pada-
roma išvada, kad nacionalinės istorijos turėtų būti labiau savirefleksiškos, 
atviresnės savo pačių perspektyvoms ir reliatyvizmui, suteikiančios galimybę 

67 B a r t o n, M c C u l l y, „You can form your own point of view“: Internally persuasive 
discourse in Northern Ireland students’ encounters with history, Teachers College 
Record, 2010, p. 112, 142–181.

68 P e r n o u d, R. Inaczej o średnowieczu,Gdańsk-Warszawa: Marabut, Volumen, 2002, 
p. 165.

69 B l o c h, M., min. veik.
70 G r e v e r, M. Reflections on History Education and Heritage in a Globalizing World, 

History education and the construction of national identities, IAP, 2012, p. 86.
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įvairių perspektyvų atsiskleidimui. Tautinė istorija galėtų būti įsivaizduo-
jama kaip suskilęs veidrodis – jame matomas ne vienas vaizdas, bet daug 
skirtingų vaizdų šukėse, priklausomai nuo istorijos pasakotojų padėties 
ir perspektyvos71, o viena iš tų šukių lietuviškame pasakojime galėtų būti 
baltarusiškos kilmės…

Trečia, naratyvų, ypač tokių prieštaringų kaip baltarusių ir lietuvių, 
kritiškas dekonstravimas ir priešinimas turėtų mažinti agresijos ir priešiš-
kos propagandos galimybes. Propagandos tyrinėtojas profesorius Gintau-
tas Mažeikis propagandą apibrėžia kaip viešą, instituciškai reglamentuotą, 
tinklinį, pasikartojantį masių ar socialinių grupių įtikinėjimą.72 Jei propa-
gandą suprastume plačiausia reikšme, tuomet abu istoriniai pasakojimai – 
ir lietuvių, ir baltarusių – būtų propagandiniai, nes siekia įdiegti tam tikrą 
praeities viziją. Tačiau būtina suprasti ir atskirti, kas yra į tautos telkimą ir 
brandinimą orientuotas nacionalinis naratyvas ir kas yra išorėn nukreip-
ta agresyvi veikla, paremta emocijomis, instinktais ir siekianti suskaldy-
ti, susilpninti ir pajungti kaimynines teritorijas. Kol kas nematyti jokių 
ženklų, kad baltarusiai siektų propagandiniais metodais įtikinti lietuvius 
savo tiesomis. Nevyksta ir atvirkštiniai procesai. Abi tautos gyvena su savo 
pasakojimais, kurie nėra vienodi. Tik labai paviršutiniškai žvelgiant tas 
skirtingumas tampa neišvengiamo konflikto priežastimi. Tos pačios is-
torijos tyrimas iš skirtingų perspektyvų transformuoja pasaulį (istoriją) į 
bendrą pasaulį (bendrą istoriją),73 o tai savo ruožtu daro jį draugiškesnį 
ir tolerantiškesnį. Tai jau yra laisvo ir demokratinio pasaulio sugyvenimo 
principas. Tačiau tam reikia proto pastangų. Kritinis gilinimasis į kitokią 
istorijos interpretaciją tikrai negali sugriauti nei lietuvių, nei bet kurios 
kitos tautos nacionalinio identiteto. Atvirkščiai, tai sustiprina tautą ir daro 
ją brandesnę. Be to, šioje Lietuvos vystymosi stadijoje tikrai nereiktų bijoti 
dvasinio tautos sunykimo. Galima iš naujo paskaityti Aleksandro Štromo, 
intelektualo ir teisininko, kovotojo už žmogaus teises ir prieš sovietų re-

71 B e r g e r, S. Some Reflections On How to Defuse the Negative Potential of National(ist) 
History Teaching, History education and the construction of national identities, IAP, 
2012, p. 43. 

72 M a ž e i k i s, G. Propaganda ir simbolinis mąstymas, Kaunas, 2010, p. 19.
73 G r e v e r, M., ten pat.
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žimą, tekstą apie Tautiškumą ir universalumą, kuriame dar 1991 m. rašė: 
Atsiribojimo tendencijos gali būti pateisinamos tautos formavimosi stadijoje. 
Aš manau, kad lietuviai šioje stadijoje per ilgai užtruko psichologiškai. Mes 
užmiršome, o gal nepakankamai įsisąmoninome, kad tauta jau yra senokai 
ir tvirtai susiformavusi. Tik tiesioginis fizinis genocidas gali panaikinti lie-
tuviškumą Lietuvoje…74 

Ketvirta, pripažindami faktą, jog kiekviena tauta turi savo istorinį pa-
sakojimą ir be jo paprasčiausiai negalėtų egzistuoti, mes suprantame du 
dalykus. Viena, kad tautos su bendra istorija visuomet neišvengiamai konf-
liktuos, nes kiekviena savaip, pagal savo nacijos interesus, ją interpretuos. 
Antra, supratimas, kad skirtingumas yra neišvengiamas, turėtų skatinti 
išeičių ieškojimą. Pasidavimas nuomonei, jog mes visi skirtingi, todėl ne-
išvengiamai konfliktuojantys, reiškia tik mūsų žmogiškąją silpnybę. Pasi-
davimas jausmams, fanatiškas įtikėjimas determinizmu ir lemtimi sukėlė 
didžiausias XX a. katastrofas ir nužudė milijonus žmonių. G. B. Vico, ci-
tuodamas Platoną, rašo: žvėris yra savo aistrų vergas; žmogus, esantis vi-
duryje, kovoja su savo aistromis; herojus valdo savo aistras taip, kaip nori.75 
Susivaldymas ir pusiausvyros suradimas tarp to, kas neišvengiama, ir to, 
kas žmoniška, žmogų daro civilizuota būtybe.

Dievų epocha

G. B. Vico buvo įsitikinęs, kad pirmieji žmonės buvo poetinės prigimties. 
Vaizduotė ir iliuzijos, o ne racionalus protas, stipriai veikė jų pasaulio ma-
tymą ir įsivaizdavimą. Mistika ir mitinis mąstymas dominavo jų protuose. 
Šiuo laikotarpiu atsirado religijos, nes žmonės fiziniams objektams suteik-
davo dieviškumo. Vaizduotės sukurti stabai keldavo siaubingą baimę juos 
pagimdžiusiems žmonėms. Religija virto vieninteliu pakankamai galingu 
ginklu, galinčiu suvaldyti laukinius žmones. Pirmoji prigimtinė teisė buvo 
dieviškoji. Žmonės tikėjo, kad jų gyvenimai ir reikalai priklauso nuo die-
vų, kurie buvo už viską atsakingi. Pirmieji valdovai buvo dieviški, arba, 
kaip graikai būtų pavadinę, teokratiniai. Žmonės tikėjo, kad jų gyvenimus 

74 Š t r o m a s, A. Tautiškumas ir universalumas, Aleksandras Štromas. Laisvės horizontai, 
Vilnius: Baltos lankos, 2001, p. 316–319.

75 V i c o, , min. veik., p. 213.
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valdo dievai. Tai buvo orakulų amžius. Kalba ir simboliai išreiškiami ne-
byliais religiniais aktais arba per dieviškas ceremonijas. Tokio tipo kalba 
buvo būtina laikais, kai žmonės dar negebėjo bendrauti artikuliuodami. 
Naudoti dieviški simboliai, t. y. hieroglifai arba šventi ženklai. Žmonės 
nesugebėjo artikuliuoti mąstydami, todėl jie kūrė ženklus naudodamiesi 
vaizduote. Visus reiškinius jie buvo linkę redukuoti į atskiras kategorijas. 
Taip Jupiteriui jie priskyrė viską, kas susiję su jo globojamais dalykais, Ju-
nonai – kas susiję su vedybomis ir t. t.

Vargu ar yra prasmė ginčytis su G. B. Vico. Jis laikomas pirmuoju mąs-
tytoju, pradėjusiu kultūrų lyginimo studijas, jo teiginiuose daug netikslu-
mų ir naivumo, tačiau atkreiptinas dėmesys į keletą novatoriškų ir mūsų 
tyrimui vertingų minčių.

Pirma, tai, kad G. B. Vico sureikšmino dievus, yra gana taiklu. Religi-
ja svarbi kiekvienam nacionaliniam naratyvui. Nėra tautinio pasakojimo, 
kuriame nefigūruotų konfesinė priklausomybė, jos įtaka kultūrai, valsty-
bingumui bei sukelti konfliktai. Ne išimtis Baltarusijos istorija. 

Antra, G. B. Vico tvirtino, kad tai, ko žmonės nesupranta ar nežino, yra 
linkę perdėtai išdidinti, ir kaip tik dėl to daugelis tautų savo praeitį laikė 
daug didingesne, nei ji iš tikrųjų buvo.76 Galbūt sudievindamas pirmuosius 
žmones G. B. Vico pats pakliuvo į šiuos žabangus, tačiau tai puikiai tin-
ka ir mūsų laikų tautiniams naratyvams. Kaip jau buvo pastebėta įvade, 
tautiniuose pasakojimuose siekiama aprašyti pradžią, nukeliant ją į kuo 
tolimesnius laikus. Tai iš karto užkoduoja net kelias problemas: aprašo-
ma modernių tautų pradžia priešistoriniais laikais, nors tuo metu jos dar 
neegzistavo, kita vertus, kalbėti apie labai tolimą praeitį, kuri nepalikusi 
rašytinių ir žodinių paminklų, o tik palyginus negausius archeologinius 
šaltinius, yra labai problemiška. Priešistoriniai laikai, apie kuriuos labai 
mažai žinoma ir kurie taip svetimi mūsų laikų mąstysenai, nacionaliniuo-
se pasakojimuose dažnai įvardijami ir aprašomi kaip tautos pradžios laikai, 
taip juos sureikšminant, romantizuojant ir mitologizuojant.

76 V i c o, , min. veik., p. 42–43.
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Janas Ifversenas pastebi77, kad praeities mitologizavimas skiriasi nuo is-
torijos rašymo. Kritinė istorija – tai faktų sujungimas į chronologinę seką, 
o mitai pasakoja apie fenomenus už istorijos ribų. Kita vertus, toks mitų 
kūrimas yra būtina sąlyga istorijai papasakoti, ypač tuomet, kai pradžios 
aktas yra už istorijos ribų, kai nepakanka duomenų jam moksliškai pagrįs-
ti. Mitai sukuriami retrospektyviai, t. y. praeitis papasakojama žvelgiant 
iš šiandienos perspektyvų. Vis dėlto jų svarbos negalima pervertinti – jie 
padeda tautai išlikti kritiškose situacijose, sukuria ir palaiko dvasinį stubu-
rą. Suprantama, mitai nėra susiję tik su pirmuoju tautos istorijos skyriumi, 
su seniausia jos praeities atkarpa. Nors jie koncentruojasi ties tautos pri-
gimties klausimais, tačiau yra belaikiai ir gali įtraukti bet kuriuos tautos 
istorijos faktus. Matysime, jog kai kurie mitai susiję su herojiniu ir žmonių 
amžiais. Prisidėdamas prie mitų reabilitacijos, Miroslavas Hrochas pastebi, 
kad vis dėlto tokie istoriniai mitai nėra vien tautos ir jos vaizdinių kūrėjų 
fantazijos vaisius, juose esama nemažo kritinės istorijos poveikio, ir visi 
tautiniai pasakojimai, kurių dalį sudaro mitai, yra šio racionalaus ir nera-
cionalaus prado mišiniai.78

Pradžios paieškos: religija 

Lietuviškame istoriniame pasakojime dievai ir herojai buvo pagonys. Vi-
sas priešistorinis laikotarpis ir didieji valdovai – Mindaugas, Gediminas, 
Algirdas, Kęstutis, Vytautas – pažymėti šia žyme. Taigi lietuvių šaknys 
yra čia. Tiesa, apie šią religiją nėra išlikę daug duomenų. Žinoma, kad 
buvo garbinami dangaus kūnai, gamtiniai objektai. Būta daug įvairiausių 
dievų, ilgainiui net susiformavo jų hierarchija, kurios olimpe buvo Per-
kūnas. XIII–XIV a. pagonys degino mirusiuosius, tikriausiai būta vieno 
vyriausiojo žynio, tačiau panašu, kad nebuvo akivaizdžios religinės or-
ganizacijos ir šventyklų pastatų.

77 I f v e r s e n, J. Myth in the Writing of European History, Nationalizing the Past. 
Historians as Nation Builders in Modern Europe, edited by Stefan Berger and Chris 
Lorenz, Palgrave, 2010, p. 452–463.

78 H r o c h, M. Historical belles-lettres as a vehicle of the image of national history, 
National History and Identity, Helsinki, 1999, p. 99.
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1387 m. Lietuva buvo pakrikštyta. Tai įvyko labai vėlai – herojinio laiko-
tarpio pabaigoje – todėl krikščionybė netapo pirmąja ir vienareikšmiškai 
svarbiausia tautos religija. Jos pozityvų įsitvirtinimą naratyve sunkino tai, 
kad atėjo per Lenkiją ir ją lydėjo polonizacija. Vis dėlto krikštas atliktas 
savų valdovų iš Gediminaičių dinastijos (Jogaila ir Vytautas), be to, jis reiš-
kė Lietuvos įsiliejimą į Vakarų civilizaciją, todėl negalėjo ir niekad nacio-
naliniame pasakojime nebuvo vertinamas vien neigiamai, tuo labiau kad 
to pasakojimo energingiausio formavimosi metu, t. y. XIX–XX a. lietuviai 
buvo labai religinga katalikiška tauta. Smunkant religingumui XX a. antro-
joje pusėje ir ypač pabaigoje natūraliai aktyvėjo pagoniški judėjimai, tačiau 
esminių poslinkių nacionaliniame naratyve nevyko: lietuviai paradoksa-
liai iki mūsų dienų didžiuojasi būdami paskutiniais Europos pagonimis 
ir tuo pačiu – toliausiai į rytus nutolusiais katalikais, Vakarų civilizacijos 
gynėjais nuo Rytų barbarybės.

Baltarusių protėviai taip pat buvo pagonys. Panašiai kaip lietuviai jie 
garbino dangaus kūnus ir gamtinius objektus (medžius, akmenis), turėjo 
daug dievų, kurių svarbiausias – Perkūnas. Archeologai randa pagoniškų 
šventovių, statytų ant kalnelių, salose, ežerų ir upių pakrantėse, kuriose vi-
suomet degdavo ugnis. Iš pagonybės laikų perimta Kalėdų ir Rasos šventė, 
baltarusiškoje tradicijoje pastaroji vadinama kupala ir aktyviai švenčiama 
iki mūsų dienų.

Pagonybė baltarusių istoriniame pasakojime niekada nebuvo laikoma 
svarbia tapatybės dalimi ir šiandien beveik užmiršta, nes krikštas įvyko 
daug anksčiau nei Lietuvoje, t. y. 988 m. Tiesa, tai atsitiko pačioje heroji-
nės epochos pradžioje, kai Kijevo Rusios, kuriai tuo metu priklausė gudų 
žemės, valdovas Vladimiras Sviatoslavičius (980–1015) per kelis dešimtme-
čius pakrikštijo visas baltarusių žemes. Pirmoji vyskupija paskutiniame 
X a. dešimtmetyje įkurta Polocke, o po maždaug dešimtmečio – Turove. 
Panašiai kaip ir Lietuvoje tai dažniausiai vykdavo smurto keliu. Tačiau 
baltarusių pasakojime akcentuojama, kad liaudyje išliko daug pagoniškų 
papročių, ir už tai nebuvo žiauriai persekiojama. Taip buvo padėtas pa-
grindas tolerancijai, vėliau pagelbėjusiai baltarusiams sugyventi su lietu-
viais pagonimis ir su katalikais.
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Krikščionybė įsitvirtino baltarusių žemėse ir pradėjo auginti vaisius. 
Nuo XI a. dabartinės Baltarusijos miestuose prasideda slaviška raštija – re-
liginiai tekstai ir kronikos, – kurią baltarusiai laiko sava. Krikščionys buvo 
X–XII a. herojai, padėję pagrindą baltarusių tautiniam pasakojimui: legen-
dinė kunigaikštytė Ragneda, galingiausias Polocko valdovas Vseslavas Bur-
tininkas, pirmoji Rytų slavų pasaulio šventoji Eufrosinija.

Stačiatikių kultūros klestėjimui ir tolimesniam plitimui ilgainiui ėmė 
kilti grėsmė iš katalikybės pusės. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, kurios 
sudėtin visos baltarusių žemės pateko XIV a., niekuomet nebuvo viena-
lytė religijos požiūriu. Situaciją komplikavo tai, kad 1387 m. jos elitas ir 
visa lietuviškoji dalis tapo katalikais. Nors stačiatikiai užėmė didžiąją dalį 
šalies ir dalijosi valdžia su katalikais, tačiau jie niekuomet nedominavo. 
Nuo XV a. vis intensyvėjant karams su stačiatikiška Maskva buvo visaip 
stengtasi spręsti religijos klausimą (baltarusiai ir Maskva buvo stačiatikiai). 
Siekiant integruoti vyko polonizacijos ir katalikizacijos procesai, kurie, 
kaip ir Lietuvos atveju, nėra vertinami vienareikšmiai. Gudų bajorija nuo 
XVI a. lėtai, bet nuosekliai ėmė pereidinėti į katalikybę. 1596 m. rastas dar 
vienas kelias – sudaryta Bresto unija, kurioje numatyta, kad bus išlaikomi 
senieji stačiatikių ritualai, tačiau pati bažnyčia priklausys ne nuo Maskvos, 
bet nuo Romos. Taip sukurta unitų bažnyčia. Ilgainiui, per XVII–XVIII a., 
absoliuti dauguma baltarusių tapo unitais ir atrodė, kad religijos klausi-
mas išspręstas visiems laikams, sukūrus savitą gudams pritaikytą bažnyčią. 
Tačiau caro Rusijos okupacija panaikino unitus, padalydama baltarusius, 
labai apibendrintai kalbant, į provakarietiškus katalikus ir prorusiškus 
stačiatikius. Mūsų dienomis baltarusių nacionalinis naratyvas neturi galu-
tinio sprendimo, kuri religija yra tikroji baltarusiška. Labai svarbi stačiati-
kiška tradicija, tačiau katalikybė, ir ypač unitai, ilgą laiką marginalizuoti 
ir laikyti priešiškais, vis labiau sureikšminami ir ieško savo vietos naujuose 
pasakojimuose.

Pagonybė ir stačiatikybė lietuvių ir baltarusių nacionaliniuose nara-
tyvuose – pirmosios šių tautų religijos. Jos atsirado ir buvo įsigalėjusios 
mitiniais laikais: kai kūrėsi ir tvirtinosi kalbos, pagrindiniai kultūros ir 
identiteto bruožai, formavosi ir tvirtėjo savi politiniai dariniai. Tiesa, sta-
čiatikybė į baltarusių pasaulį įsiveržė palyginti vėlai, dievų ir Herojų epochų 
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sandūroje, tačiau tai įvyko pakankamai anksti, kad ji taptų sava, lyginant 
su keliais šimtmečiais vėliau atėjusia katalikybe. Jeigu mitais laikysime pa-
sakojimus apie tolimą praeitį, pradžias ir dievus, tai galima sakyti, kad šios 
dvi religijos yra tokių pasakojimų, persikeliančių į nacionalinius naratyvus, 
ašis. Vėliau, jau Herojų epochoje, pradėjusi skverbtis katalikybė tapo kon-
kurente, kuri gana sėkmingai išstūmė pagonybę Lietuvos pasakojime, bet 
iki šiol galynėjasi nerasdama nuolatinės vietos baltarusiškajame. Skirtingų 
pirmųjų religijų egzistavimas nulemia tai, kad abu naratyvai konstruojami 
ant nevienodų pamatų, kurie šiuo pradiniu etapu neturi nei sąlyčio taškų, 
nei konflikto užuomazgų.

Pradžios paieškos: teritorija ir tauta

Visuose nacionaliniuose naratyvuose kalbant apie pradžių pradžias neiš-
vengiamai apsibrėžiamos teritorijos. Lietuviško pasakojimo pradžia labai 
glaudžiai susijusi su baltų genčių geneze ir transformacijomis. Maždaug 
III–II a. prieš Kristų susiformavęs etnosas buvo išplitęs labai dideliame 
Vidurio Rytų Europos regione ir apėmė teritorijas nuo Vyslos iki Volgos 
ir nuo Dauguvos iki Pripetės. Visa dabartinė Lietuvos ir Baltarusijos 
teritorija, taip pat Latvija, dalis Rusijos, Ukrainos ir Lenkijos, pateko į 
šį arealą. Tokie žemėlapiai spausdinami lietuviškuose istorijos atlasuose 
ir mokykliniuose vadovėliuose. Baltų apgyventos žemės pradėjo trauk-
tis maždaug nuo V a. po Kristaus, kai į jas pradėjo keltis dabartinės 
Ukrainos šiaurėje susiformavę slavai. Per beveik pusantro tūkstančio 
metų trukusią ekspansiją jie asimiliavo didžiąją dalį baltų genčių, ir galų 
gale liko tik lietuviai, žemaičiai ir latviai. Tiesa, prūsai, jotvingiai ir kai 
kurios kitos Vakarų baltų gentys išnyko ne dėl slavų, bet dėl vokiečių 
ekspansijos, tačiau šios asimiliacijos mastelis buvo daug mažesnis nei 
slaviškosios. 

Nors lietuviai sudarė tik dalį baltų etnoso, jis laikomas savu, todėl šie 
praradimai nėra vertinami neutraliai, o greičiau kaip kaimynų agresija. Sa-
vos žemės, kadaise buvusios tokios plačios, pamažu mažėjo, ir tas procesas 
truko iki pat XX a. pradžios. Toks įsivaizdavimas, kad šimtus ir tūkstan-
čius metų gyvybinė erdvė traukiasi, negali nepalikti pėdsakų, todėl kaimy-
nai, natūralu, vertinami iš antagonistinių pozicijų.
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Kitaip nei lietuvių, baltarusių nacionaliniame naratyve nėra įsivaizdavi-
mo apie milžiniškas kadaise buvusias teritorijas ir vėliau vykusį jų praradi-
mą. Žvelgdami retrospektyviai jie priešistorę vaizduojančiuose istoriniuose 
žemėlapiuose braižo teritoriją, daugmaž atitinkančią dabartinės Baltarusi-
jos ribas. Nors jų kalba slaviška, tačiau nelaiko savęs grynakraujais slavais 
kaip lietuviai save – baltais. Anot tautinio pasakojimo, baltarusiai susidarė 
baltams susimaišius su atvykusiais slavais. Taigi slavų migracija į baltų 
žemes nėra vertinama kaip katastrofa, o kaip tautos susidarymo priežastis. 
Toks požiūris nekelia antagonistinių nuotaikų, bet kuria etniškai ir kultū-
riškai artimų kaimynų – tiek baltų lietuvių, tiek slavų lenkų ir rusų – vaiz-
dinius. Šiuo aspektu lietuviškasis pasakojimas daug piktesnis ir konfliktiš-
kesnis kaimynų atžvilgiu nei baltarusiškasis.

Dabartinės tautos yra susidariusios žemėse, kuriose kadaise gyveno gen-
tys, todėl nacionaliniuose naratyvuose visuomet stengiamasi jas identifikuoti 
ir aprašyti. Dažniausiai tai irgi daroma retrospektyviai – t. y. fokusuojantis 
į dabartines valstybių teritorijas, įsivaizduojant, kad egzistuoja tęstinumas 
tarp šiandieninės modernios tautos ir priešistorinių gentinių bendruome-
nių, gyvenusių izoliuotose, pelkėtose ir miškingose vietovėse, bendravusių 
panašiomis, bet tikrai ne tokiomis kaip dabartinė, kalbomis, ir turėjusių 
sunkiai rekonstruojamą dvasinį ir materialų pasaulį. Lietuvių pasakojime 
akcentuojami žemaičiai ir aukštaičiai. Šios baltų gentys asimiliavo kitas, 
konsolidavosi, transformavosi ir taip atsirado lietuvių tauta. Labai panašiai 
baltarusių pasakojime akcentuojamos trys gentys – krivičiai, dregovičiai ir 
radimičiai. Krivičiai gyveno šiaurinėje Baltarusijos dalyje, jų žemėse buvo 
svarbūs prekybos ir amatų centrai Polockas ir Smolenskas, taip pat kiti 
miestai – Vitebskas, Orša, Zaslavlis, Braslavas. Dregovičiai užėmė pietines 
Baltarusijos žemes, Polesės kraštą. Prekybos ir amatų centrai buvo Turovas, 
Pinskas, Sluckas, Brestas. Ten, kur dregovičiai lietėsi su krivičiais, atsirado 
svarbūs šiandieninės Baltarusijos centrai – Minskas, Lagojskas, Barysavas. 
Į rytus nuo Dniepro buvo radimičių žemės. Svarbiausias miestas – Gome-
lis, tarp seniausių miestų yra Čačerskas ir Prapošaskas (dabar Slavgaradas). 
Baltarusiai formavosi šių trijų slavų genčių pagrindu, į kurį kiek vėliau įsi-
liejo asimiliuota baltų jotvingių dalis (vienas svarbiausių miestų jų žemėse – 
Gardinas) ir asimiliuoti rytų Lietuvos baltai – dalis lietuvių ir aukštaičių.
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Iš esmės priešistorinė tautos erdvė lietuviškame ir baltarusiškame pa-
sakojimuose skiriasi, todėl ryškesnės konfrontacijos tautiniuose pasa-
kojimuose šiuo klausimu nėra. Taip atsitinka pirmiausia dėl to, kad šios 
teritorijos apibrėžiamos retrospektyviai, t. y. praeityje sukuriama tai, ko 
realiai nebuvo: dabartinių tautų (aprėmintų XX a. susiformavusiose vals-
tybėse) teritorijose gyvenusios priešistorinių genčių grupės pavadinamos 
protėviais ir tampa ta baze, kurios pagrindu vystysis visa tolimesnė tautos 
istorija.

Herojų epocha (X–XV a.)

Herojų laikai G. B. Vico raštuose – labai intensyvių ir dramatiškų įvykių 
laikotarpis. Herojai buvo įtikėję savo dieviška prigimtimi, todėl laikė save 
Jupiterio sūnumis. Nors buvo mirtingi, tačiau herojaus statusas suteikė jiems 
kilmingumą, kuris pateisino pretenzijas valdyti žmonių rasę. Šis natūralus 
kilmingumas skatino jų įsivaizdavimą, kad yra aukštesni už kitus žmones, 
likusius pasigailėtiname ir gyvuliškame mišrume. Kalbėdamas apie sociali-
nę sąrangą G. B. Vico pastebėjo, kad žmonės bėgo pas herojus prašydami 
juos apsaugoti nuo konfliktų, kuriuos patys sukeldavo dėl negrynakraujės 
savo prigimties. Herojai juos laikė gyvuliais, nes šie atvykdavo be dievų. 
Herojinė teisė, anot mąstytojo, tai jėgos teisė. Ji buvo užgrūdinta religijos, 
nes tik religija galėjo pažaboti jėgą ir įsprausti ją į pareigos rėmus. Dėl to 
Apvaizda buvo taip sureguliavusi, kad iš prigimties aršūs žmonės paklus-
davo religijai. Tai, kas teisinga ir kas ne, nulemdavo jėga ir turtai. Herojų 
laikais egzistavo ypač žiaurios bausmės nusikaltėliams. Paprasti žmonės 
neturėjo jokių galių valstybės valdyme, tai buvo herojų arba aristokratų 
valdžios laikai, t. y. tų, kurie galingiausi. Herojų laikais egzistavo nedidelė 
grupė žmonių, kurie žinojo ir suprato, kas būtina žmonių bendruomenei 
išsaugoti. Herojinės valstybės buvo aristokratinės. Kilmingųjų šeimos tu-
rėjo didelę dalį viešojo intereso ir tai buvo ginama valstybės. Siekdami 
privačių interesų ir būdami kilnūs aristokratai gynė bendrus valstybės 
reikalus. Herojinei kalbai būdingos ir herojinės emblemos, kuriose ypač 
svarbūs ginklai. Ši simbolinė kalba išliko iki mūsų dienų karo disciplinose. 
Herojai kūrė vaizdingus universalius ženklus, kuriems priskirdavo daug 
jiems patiems būdingų požymių.
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G. B. Vico kalbėjimas ekscentriškas, bet tuo pat metu metaforiškas. Jei-
gu būtent taip prisiartintume prie didžiojo mąstytojo, nesunkiai įžvelgtu-
me paraleles tarp aprašytojo Herojų amžiaus ir XIII–XV a. Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės vaizdavimo tautiniuose naratyvuose.

Pirma, to laiko valdovai – Mindaugas, Gediminas, Algirdas, Kęstutis, 
Vytautas – akivaizdžiai suherojinti. Vytautas yra vienintelis didysis ku-
nigaikštis, o Jogaila – žymiausias antiherojus (lietuviškame naratyve tai 
matyti akivaizdžiai, baltarusiškame – ne, nes konfliktas su lenkais XX a. 
jiems nebuvo toks aktualus kaip lietuviams). Tas procesas prasidėjo XIX a., 
kartu su nacionalinių naratyvų atsiradimu, ir ypač sustiprėjo XX a. Lie-
tuvos tautiniame pasakojime niekuomet nebuvo didesnių herojų nei šie, o 
baltarusiškasis nedaug atsilieka. Būtent tie žmonės sukūrė ir palaikė LDK 
didybę, kovojo žymiausiuose mūšiuose, o jų gyvenimai ir darbai apipinti 
legendomis.

Antra, panašiai kaip ir G. B. Vico, nacionaliniuose pasakojimuose hero-
jų laikai vaizduojami kaip žiaurių ir bekompromisių karų laikotarpis, kai 
visos dramatiškiausios įtampos buvo susijusios su religija. Visuomenės kul-
tūra, teisė ir visa kasdienybė buvo pajungta kovai su kaimynais slavais, su 
vokiečiais vakaruose ir su mongolais–totoriais rytuose. Kalbant G. B. Vico 
terminais, valstybė buvo aristokratų – Gediminaičių dinastijos – nuosa-
vybė ir, nors šie eidavo į kompromisus su lokalia bajorija, tačiau valdė ne-
palyginti griežčiau ir autoritariškiau nei Žmonių amžiaus demokratijoje. 
Dinastija į valstybę žiūrėjo kaip į savo ir savo tėvų nuosavybę, kovojo už 
savo, tuo pačiu ir savo šalies, laisvę, o paprastieji gyventojai tebuvo valdi-
niai, toli gražu neturėję tokių teisių kaip valdantysis elitas.

Trečia, telieka sutikti su G. B. Vico, kad herojų laikai pagimdė svarbiau-
sius valstybingumo simbolius, kurie visi buvo susiję su karu ir valdančia 
dinastija. Savaip modifikuotas vytis naudojamas ir lietuvių, ir baltarusių. 
Gediminaičių stulpai ir jogailaičių dvigubas kryžius irgi to paties laiko-
tarpio kūriniai. Pirmąjį naudoja ir modernieji baltarusiai, ir lietuviai, bet 
antrasis, kaip katalikybės simbolis, nelabai prigijo Baltarusijoje, kuri di-
džia dalimi yra stačiatikiška, čia jis pakeičiamas šv. Eufrosinijos kryžiumi. 
Baltos–raudonos–baltos spalvų vėliava, naudojama baltarusių tautinio ju-
dėjimo, taip pat siejama su herojų laikais.
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Herojų gimimas: 
valstybės kūrėjai ir stiprintojai

Polockas

Pirmąja baltarusių valstybe laikoma Polocko kunigaikštystė, gyvavusi da-
bartinės Baltarusijos centrinėje ir šiaurinėje dalyje IX–XII a. Situaciją kiek 
komplikuoja faktas, kad tuo pačiu laikotarpiu visoje dabartinėje Baltaru-
sijos ir Ukrainos teritorijoje ir didelėje vakarinės Rusijos dalyje gyvavo 
Kijevo Rusia, kuriai priklausė ir Polockas. Baltarusių nacionaliniame na-
ratyve labai aiškiai atskirtas ir pabrėžtinai atribotas Polockas nuo Kijevo 
aiškinant, jog centrinė Kijevo valdžia buvo per silpna, kad kontroliuotų 
toli šiaurėje buvusį Polocką, kad Kijevo valdovai ne kartą formaliai pri-
pažindavę Polocko suverenitetą ir kad tarp dviejų centrų nuolat vykdavo 
kariniai konfliktai, kurie tik sustiprindavo Polocko atskirumą. Toks sie-
kis gerai suprantamas – jis puikiai iliustruoja norą tautiniu pasakojimu 
parodyti, jog šiandieninių baltarusių protėviai nebuvo integrali Rusijos ar 
Ukrainos dalis, mat abi šios valstybės, ypač Rusija, Kijevo Rusią integravo 
į savo praeitį ir uzurpuoja jos istoriją reikšdamos pretenzijas į šios kadaise 
egzistavusios valstybės palikimą.

Polocko valdovas Ragvolodas (apie 920–978) laikomas pirmuoju žinomu 
baltarusių kunigaikščiu, o jo duktė Ragneda (m. 1000) – legendinė kuni-
gaikštytė, pirmoji Polocko krikščionė. Polocko kunigaikštystės laikai tai 
intensyvių ir žiaurių kovų laikotarpis, turintis visus klasikinius herojinio 
laikotarpio bruožus. Kovos tarp trijų pagrindinių Rusios centrų – Kijevo, 
Naugardo ir Polocko – nesiliaudavo. Ragvolodą nužudė ir Polocko miestą 
sugriovė Naugardo valdovas, kuris prieš tai išprievartavo jo akivaizdoje du-
krą Ragnedą ir paėmė ją į žmonas. Kiek vėliau pastaroji pabandė miegantį 
nužudyti Vladimirą Sviatoslavičių, tačiau buvo pagauta. Motina kartu su ja 
užstojusiu mažamečiu sūnumi ištremti – jiems pastatytas Zaslavlis, šiandien 
tai Minsko priemiestis, vienas seniausių Baltarusijos miestų, pavadintas jos 
sūnaus Izaslavo, religingo ir išsilavinusio, krikščionio garbei. Ragneda davė 
pradžią rytų slavų dinastijoms, valdžiusioms svarbias kunigaikštystes. Mi-
nėtasis Izaslavas ir jo sūnus Bračyslavas liko Polocke ir valdė kunigaikštystę 
kovodami su Naugardu ir Kijevu, taip pat sėkmingai plėsdami teritorijas.
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Polocko valstybė baltarusių nacionaliniame pasakojime vaizduojama 
kaip viena stipriausių rytų slavų kunigaikštysčių. X a. net kelis kartus sy-
kiu su kaimyninėmis slavų valstybėmis organizavo žygius į tolimąjį Kons-
tantinopolį. Po pergalių polockiečiai gavo duoklę iš Bizantijos. Savo galybę 
Polockas pasiekė Vseslavo Bračyslavičiaus (Burtininko, 1044–1101) valdymo 
laikais, kuris herojiškose kovose su Kijevu klastingai buvo paimtas į ne-
laisvę, kalėjo požemiuose, kol, žmonėms nuvertus vietinį kunigaikštį, tapo 
Kijevo valdovu. Nepaisydamas naujai įgautos valdžios Vseslavas grįžo į Po-
locką, kur toliau stiprino valstybę. Šis valdovas garsėjo nežmoniška jėga ir 
ištverme, taip pat dieviškais ženklais ant kūno. XI–XII a. sandūroje Po-
lockui priklausė apie trečdalis dabartinės Baltarusijos teritorijos, pietuo-
se siekiančios Minską, o šiaurėje – net Baltijos jūrą (ties būsima Ryga). 
Polockiečiai kontroliavo svarbius prekybos kelius: Dauguvą ir Nemuno 
bei Dniepro aukštupius. Vseslavo palikuonys, kaip ir būdinga herojiškoms 
visuomenėms, negyveno ramybėje. Kovodami tarpusavyje ir su išorės prie-
šais jie silpnino ir skaldė valstybę. Kijevo valdovas Mscislavas už polockie-
čių nepaklusnumą net penkis kunigaikščius, Ragvolodo palikuonis, suėmė 
ir 1129 m. ištrėmė į Konstantinopolį.

Centrinė valdžia Kijeve nebuvo labai stipri, tad dabartinėje Baltarusijos 
teritorijoje tai susilpnėdavo, tai sustiprėdavo kitos kunigaikštystės. Tarp jų 
svarbesnės ir stipresnėms buvo Turovas ir Smolenskas. Turovas, pietrytinė-
je dalyje esantis miestas, kronikose žinomas nuo X a. Susijungęs su Pinsku 
ir kitomis aplinkinėmis teritorijomis XII–XIII a. jis turėjo savarankiškos 
kunigaikštystės statusą, kontroliavusios svarbius prekybos kelius. Dniepro 
aukštupyje, ant svarbaus kelio į Rusijos gilumą stovintis Smolenskas kro-
nikose buvo minimas nuo IX a. Atsikratęs Naugardo ir Polocko priklau-
somybių jis XII–XIII a. irgi buvo žinomas kaip nepriklausoma ir turtinga 
kunigaikštystė.

Lietuva

XII–XIII a. sandūra tiek lietuviškame, tiek baltarusiškame pasakojimuose 
žymi esminių pokyčių laikotarpį. Lietuviai iki to laiko neturėjo savo vals-
tybinių darinių, žymių valdovų, nebuvo apsikrikštiję ir todėl neįsiliejo į 
Europos civilizaciją. Neturėdami rašto ir gyvendami palyginti izoliuotai 
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nesudarė galimybių, kad jų gyvenimas būtų išsamiau užfiksuotas tekstuo-
se – savuose ar užsieniečių. Lietuviškasis pasakojimas neturi nieko pana-
šaus į aukščiau aprašytą baltarusiškąja – apie Ragvolodą, Vseslavą Bur-
tininką, Ragnetą ir kitus herojus, apie šventuosius ir net pastatus, tokius 
kaip Polocko Sofijos soboras. Paprastai kalbant, Lietuva gyveno priešisto-
riniu laikotarpiu, apie kurį archeologai gali pasakyti daugiau nei senųjų 
kalbų žinovai. Taigi XII–XIII a. lietuviams – išėjimas iš skurdžiai aprašyto 
ir menkai žinomo gentinio laikotarpio, priešistorės, į valstybės susikūrimą 
ir visaverčio istorinio laiko pradžią. Tai išėjimas iš tamsaus ir menkai ži-
nomo laiko tarpsnio į daugmaž geriau apšviestą, intensyvių įvykių epochą. 
Tuo laiku baltarusiai jau kelis šimtus metų turėjo savo valstybes, valdovus, 
miestus, raštą ir kultūrą. Jie buvo apsikrikštiję ir įsilieję į krikščionišką 
pasaulį, iš viršaus žiūrintį į pagonis. Į šią naują epochą jie žvelgia kaip į 
dar vieną savo istorijos etapą, kuris buvo kuriamas ne izoliuotai, bet inte-
gruotai su ankstesniu laikotarpiu.

Mindaugo epocha (1240–1263) ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
susikūrimas abiem – ir lietuviams, ir baltarusiams – yra savos valstybės 
susikūrimo laikai. Iki tol susiskaldę atskiromis gentimis aukštaičiai ir že-
maičiai susijungė į vieną politinį darinį, ir tai žymėjo savojo valstybin-
gumo pradžią. Baltarusių požiūriu, LDK buvo pirmasis kūnas, kuris per 
ateinantį – XIV – šimtmetį suvienijo visas šiandienines baltarusių žemes 
į vieną valstybę ir, skirtingai nuo kažkada tą pačią funkciją atlikusios Ki-
jevo Rusios, čia baltarusių žemės akivaizdžiai teritoriškai dominavo. Dar 
daugiau, išskyrus nedidelį šiaurės vakarų kampą, kuriame gyveno etniniai 
lietuviai, LDK teritorija faktiškai atitiko dabartines Baltarusijos ribas.

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo daugiatautė ir daugiakonfesinė 
valstybė. Amžiams bėgant ši įvairovė tik didėjo, kulminaciją pasiekdama 
paskutiniuoju savo gyvavimo šimtmečiu. Kaimuose dominavo lietuviai 
(šiaurės vakarai) ir gudai (likusi valstybės dalis), į miestus sparčiai kėlėsi 
vokiečiai, žydai, škotai, italai ir kitų tautybių gyventojai. Vilniaus apy-
linkėse nuo viduramžių pabaigos gyveno totoriai ir karaimai. Miestuose 
maišėsi įvairiausios religijos: šalia katalikų bažnyčių stovėjo stačiatikių 
cerkvės (nuo XVI a. pab. – ir unitų), liuteronų ir kalvinistų maldos na-
mai, totorių mečetės. Šiuo požiūriu Lietuva buvo viena iš spalvingiau-
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sių Europos valstybių, kurioje nusistovėjo specifiniai tautų sugyvenimo 
principai, tolerancija.

Tautiniuose naratyvuose neužtenka pasakyti, kad valstybė buvo ku-
pina įvairovės, jais siekiama aiškiai apibrėžti, kam ji priklausė. Lietuviai 
šia kryptimi yra toliausiai pažengę. Tam pasitelkiama literatūra, istorijos 
pamokos, medijos ir pan. Pirmieji du šiandieninės Konstitucijos straips-
niai aiškiai nurodo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kūrėjus ir savi-
ninkus – lietuvius, o pagrindiniai valstybės simboliai – vytis ir istorinė 
vėliava – sutampa su LDK. Baltarusiai drąsiausiems žingsniams ryžosi 
1991–1994 m., kai sukūrę savo valstybę herbu pasirinko vytį ir pradėjo per-
rašinėti istorijos vadovėlius.

Diskusija ir savotiška drama sukasi aplink Lietuvos, siaurąja prasme, 
klausimą. Kur buvo ta Lietuvos žemė, davusi pradžią visam LDK pava-
dinimui? Problema ta, kad kronikose ir kituose šaltiniuose, kaip dažnai 
nutinka viduramžiais, nenurodyta tikslių ribų. Nuo XX a. pradžios lie-
tuviškajame pasakojime akcentuota, kad XIII a. išvakarėse Lietuva buvo 
baltų apgyventa žemė, ir lokalizavo ją tarp Vilniaus ir Kauno, apimant 
Trakus ir Kernavę, t. y. svarbiausius būsimos LDK politinius centrus. To-
kia vizija puikiai atitinka LDK kaip lietuviškos valstybės koncepciją, ta-
čiau mažai ką bendra turi su baltarusių siekiais. Pastarieji logiškai Lietuvą, 
siaurąja prasme, lokalizuoja kitur. Šiuolaikinis gudų tautinis pasakojimas 
ją nurodo esant į rytus nuo Vilniaus, apytiksliai tarp Vilniaus ir Minsko, 
t. y. maišytose gudų ir lietuvių žemėse, kuriose dabartiniu metu absoliučiai 
dominuoja baltarusiai. Svarbu pabrėžti, kad baltarusiai tokias LDK bran-
duolio teritorijas noriai žymi savo istoriniuose žemėlapiuose, taip siekda-
mi įtvirtinti baltarusišką valstybės prigimtį. Reikia pastebėti, kad Lietuvos, 
siaurąja prasme, lokalizacija dar nėra galutinai nusistovėjusi nei viename, 
nei kitame pasakojime. Pastarąjį dešimtmetį Lietuvos istorikų braižomi 
istoriniai žemėlapiai Lietuvą, siaurąja prasme, pradėjo lokalizuoti ne į va-
karus, bet į rytus nuo Vilniaus, o svarbiausias akcentas tas, kad tuomet, 
apie XII–XIII a., tos žemės buvo lietuviškos ir tik vėliau suslavėjo.

Kovose dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės priklausomybės labai 
svarbus klausimas – kas buvo jos įkūrėjai? Atsakius į jį, daugiau nekiltų 
arba kiti būtų neesminiai. Galbūt dėl šios priežasties, lyg būtų norima 
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pateikti teisingą atsakymą sau ir visam pasauliui, pirmasis Lietuvos Kons-
titucijos sakinys tiesiai skelbia: Lietuvių tauta – prieš daugelį amžių sukū-
rusi Lietuvos valstybę. Lietuviškame tautiniame pasakojime kalbama apie 
lietuvį Mindaugą, kuris suvienijo aukštaičių ir žemaičių žemes, išstumda-
mas kitus kunigaikštukus. Vėliau prie šio išimtinai lietuviško branduolio 
jungė kitas teritorijas, kurios dažniausiai buvo gudiškos. LDK kūrėjai ir 
jos galybės stiprintojai buvo pagonys arba katalikai (trumpai – Mindau-
gas, po to – Vytautas Didysis ir kiti valdovai), o ne stačiatikiai kaip gu-
dai. Iš čia logiška išvada – valstybės politinis elitas buvo lietuviškas, o 
tai reiškia, kad ir valstybė tokia buvo, nepaisant fakto, jog, jai plečiantis, 
lietuviškai kalbantys po kurio laiko sudarė tik nedidelę mažumą, o eli-
tas – nutautėjo.

Baltarusiai nesutinka nei su tiesmuka pirmojo Lietuvos Konstitucijos 
sakinio, nei su visa šia lietuviška interpretacija, kurios esmė, anot gudų, – 
lietuvių iškėlimas baltarusių sąskaita. Jų pasakojime, taip pat ir istoriniuo-
se žemėlapiuose, vaizduojančiuose LDK pradžią, valstybės šerdimi laikoma 
dabartinės Lietuvos pietrytinė dalis (maždaug atitinkanti Dzūkijos teri-
toriją) ir į pietus nuo jos esanti Naugarduko žemė. Anot šaltinių inter-
pretacijų, Naugardukas priklausė Mindaugui nuo maždaug 1247 m. Tai 
reiškia, kad baltarusiai LDK pradžia laiko apytikriai dešimtmečiu vėlesnį 
laikotarpį nei lietuviai, kurie braižo laikotarpį maždaug apie 1240 m., kai 
Mindaugui priklausė tik lietuviškai kalbančios teritorijos. Ši etniškai mišri 
teritorija, apgyventa ir lietuvių, ir gudų, buvo ta pradžia, nuo kurios pra-
sidėjo valstybės istorija ir aplink kurią jungėsi kitos žemės – lietuviškai 
kalbanti Žemaitija ir gudiškai kalbančios, daug didesnes teritorijas uži-
mančios dabartinės Baltarusijos erdvės. Čia svarbu įterpti pastabą, kad 
baltarusių nacionaliniame naratyve visuomet stengiamasi pabrėžti, jog 
Žemaitija iki pat XVIII a. pabaigos nebuvo integrali LDK dalis. Ji turėjo 
specifinį seniūnijos arba kunigaikštystės statusą, tam tikrą politinę auto-
nomiją, kuri išskyrė ją iš visų kitų žemių, nuo XV a. pradžios padalytų į 
vaivadijas. Taigi Žemaitija, kurioje vyravo lietuviškai kalbantys gyventojai, 
ir su kuo niekas nesiginčija, administraciškai buvo atskirta nuo likusios 
LDK teritorijos, kurioje absoliučiai vyravo gudai, o lietuviškai kalbantieji 
užėmė tik labai siaurą ruožą palei Nemuną ir Nevėžį.
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Nors baltarusių nacionalistai radikalai (su M. Jermalovičiumi prieša-
kyje) skelbė tekstus, aiškinusius, kad pats Mindaugas buvo gudas, o kai 
kurie XIV a. LDK valdovai atsivertė į stačiatikybę, tačiau pagrindiniame 
pasakojime tokios tendencijos nepalaikomos. Kiek dažniau atsimenamas 
Mindaugo sūnus, stačiatikiu tapęs Vaišvilkas, kurį laiką buvęs LDK val-
dovu, tačiau pasitraukęs į vienuolyną (stačiatikių). Iš esmės baltarusiai ne-
neigia lietuvių indėlio, tačiau akcentuoja, kad lietuviai veikė kartu su bal-
tarusiais. Dar daugiau, aiškinama, jog plėtimasis į baltarusių žemes buvo 
taikus, dažniausiai siejamas su vedybomis arba gudų bajorams pasikvietus 
lietuvių kilmės kunigaikščius. Teigiama, kad antagonizmo tarp lietuvių ir 
gudų nebuvę, kad jungimasis buvo naudingas abiem tautoms – lietuvių ka-
rinė galia ir gebėjimai harmoningai susijungė su aukšta ir sena baltarusių 
kultūra ir lietuvių kopijuota visuomenės sąranga, valstybės institucijomis 
ir kitais civilizacijos laimėjimais. Atvykę valdyti į svetimas žemes lietuviai 
nutautėdavo ir ilgainiui virsdavo gudais. Tai dar vienas argumentas, pa-
tvirtinantis svarbią gudų poziciją valstybėje.

Pirmaisiais LDK šimtmečiais – XIV a. ir XV a. – gudų skaičius didėjo, 
prisijungiant vis naujas žemes. Sykiu kito jų poveikis visuomeniniams ir 
valstybiniams procesams. Lietuviškajame pasakojime jų įtakos ir jų egzis-
tavimas neakcentuojamas, fokusuojamasi ties valdančiąja dinastija, kuri 
išliko pagoniškoji, o po krikšto tapo katalikiška. Faktiškai visos milžiniš-
kos Lietuvos teritorijos lietuviams lieka pilka teritorija, labai mažai arba iš 
viso nekalbama apie ten gyvenusius žmones, jų religiją, kultūrą, miestus. 
Baltarusių tautiniame pasakojime neneigiama, kad Vilniuje reziduojantys 
valdovai buvo pagonys ir katalikai, tačiau akcentuojama, kad nukeliavę į 
gudiškas sritis valdyti jie atsiversdavo į stačiatikybę. Be to, nuolat pabrė-
žiama, jog valdovo taryboje nuolat buvo stačiatikių ir, nors jie nesudarė 
absoliučios daugumos, jų skaičius buvo žymus ir laikui bėgant gudų ats-
tovavimas aukščiausiam valdžios organui augo. Tuo metu sostinę Vilnių 
valdė taryba, padalyta į dvi lygias dalis – katalikišką ir stačiatikišką, o 
gudų skaičius sostinėje visais laikais lenkė lietuvius.

Greta pasakojimų apie valstybės branduolį ir pradžias labai svarbūs yra 
didžiųjų valdovų, kūrusių valstybės galybę, aprašymai. Lietuvos Didieji 
kunigaikščiai yra abiejų – lietuvių ir baltarusių – tautinių pasakojimų he-
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rojai. Šie valdovai herojiškai kovojo su Kryžiuočių ir Livonijos ordinais 
iki pat jų palaužimo didžiausiame ir svarbiausiame mūšyje 1410 m. Jiems 
statomi paminklai tik dviejose šalyse – Lietuvoje ir Baltarusijoje – čia jie 
garbinami, puoselėjami ir linksniuojami mokyklose. 

Mindaugas (apie 1240/50–1263) ir lietuvių, ir baltarusių požiūriu yra 
valstybės įkūrėjas, etninių žemių konsoliduotojas. Jis – pirmasis ir vie-
nintelis karalius, pirmosios sostinės įkūrėjas (Naugardukas – baltarusių 
pasakojime). Kaip būdinga Herojų epochai, valdžioje įsitvirtinęs žiauriais 
metodais – išžudydamas net artimiausius sąjungininkus ir giminaičius. 
Gediminas (1316–1341) – dinastijos pradininkas, sostinės Vilniaus (balta-
rusiams ir lietuviams savo miesto) įkūrėjas, baltarusiams dar ir valdovas, 
kuris suvienijo absoliučią daugumą baltarusių etninių žemių. Nuo jo laikų 
gudai akivaizdžiai dominavo valstybėje, nors valdovas ir jo aplinka vis dar 
buvo pagonys. Algirdas (1345–1377) yra vienas galingiausių kunigaikščių, sė-
kmingai kovojęs su Maskva – tiek lietuvių, tiek baltarusių priešu, o 1362 m. 
Mėlynųjų vandenų mūšyje palaužęs mongolų–totorių galybę. Lietuvių pa-
sakojime ryškus dualizmas: Algirdas valdęs valstybę kartu su broliu Kęstu-
čiu. Kęstutis gynęs nuo kryžiuočių vakarinę valstybės dalį, ypač Žemaitiją, 
Algirdas valdęs Vilnių ir plėtęs teritorijas rytuose. Baltarusių pasakojime 
Kęstutis nėra toks svarbus kaip Algirdas, nes mažiau susijęs su gudų že-
mėmis. Algirdui skiriama ypatinga svarba: 1318–1345 m. jis buvo Vitebsko, 
vieno iš šiaurės rytinių baltarusių miestų, kunigaikštis. Jo valdymo laikais 
ilgaamžiai gudų konkurentai Smolenskas ir Kijevas buvo prisijungti, o 
Pskovas ir Naugardas tapo priklausomomis vasalinėmis valstybėmis. 

Vytautas Didysis (1392–1430) – galingiausias valdovas, kurio laikais vals-
tybė pasiekė savo apogėjų. Apimdama apie vieną milijoną kvadratinių ki-
lometrų ji buvo svarbiausia galybė Europos rytuose, kurios įtakos sferai 
priklausė beveik visas rytų slavų pasaulis. Nors nacionaliniuose pasako-
jimuose valdovo įvaizdis romantizuojamas, tačiau neretai atskleidžiama 
jo brutalioji, herojų pasauliui būdinga, pusė: susidėjimas su didžiausiais 
Lietuvos priešais kryžiuočiais ir jų išdavimas, Lietuvos siaubimas ir alini-
mas pilietinio karo su Jogaila metu (sugriautoji Kernavė daugiau niekad 
neatsigavo), žiaurus elgesys su valdiniais (anot pasakojimų, prasikaltėliui 
liepdavo imti virvę ir eiti pačiam pasikarti), elgimasis su valstybe kaip 
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savo nuosavybe, kai patriotiški jausmai toli gražu nebuvo pirmoje vietoje 
(tai galėtų iliustruoti vienintelio likusio vaiko – Sofijos – ištekinimas už 
Maskvos valdovo ir vėlesnis Maskvos, būsimo didžiausio Lietuvos priešo, 
rėmimas, kaip manoma, siekiant užtikrinti ateitį palikuonims). Vytauto 
Didžiojo antipodas – Jogaila (didysis kunigaikštis su pertraukomis nuo 
1377 m. iki 1392 m., Lenkijos karalius nuo 1385 m. iki 1432 m.). Remiantis 
lietuvišku pasakojimu, jis išdavė Lietuvą, kai išvyko karaliauti į Lenkiją. 
Prasidėjo Lietuvos elito polonizacija ir valstybės smukimas. Toks neigia-
mas šio personažo vertinimas pirmiausia susijęs su Lietuvos tautiniu atgi-
mimu XIX–XX a. sandūroje, kuriam svarbiausias trukdys buvo lenkiškasis 
tautiškumas. Tai dar labiau sustiprino Vilniaus krašto problema tarpuka-
riu. Baltarusių pasakojime nėra priežasčių taip nekęsti Jogailos kaip lietu-
viškajame, tačiau šio valdovo įvaizdis toli gražu neprilygsta Vytautui, kuris 
ir čia laikomas valstybingumo Lenkijos agresijos akivaizdoje gynėju. 

Suprantama, kad visi šie XI–XV a. herojai, Polocko, bet ypač Lietuvos, 
epochų laikotarpio, niekaip negalėjo numatyti, jog kažkada taps lietuvių ar 
baltarusių tautos istorinių pasakojimų personažais, kad jų palikimo nepasi-
dalins dvi XX–XXI a. tautos. Jie negalėjo žinoti, jog LDK žemėse atsiras net 
trys valstybės – Lietuva, Baltarusija ir Ukraina, ir kad pagrindinis skiria-
masis jų bruožas bus ne valdančioji dinastija, o kultūra ir kalba. Tikriau-
siai sutiktume su G. B. Vico, kad visi šie veikėjai save laikė išskirtiniais ir 
ypatingai apdovanotais, dieviškos dinastijos atstovais. Tačiau valdydami 
bendrą lietuvių ir gudų valstybę vargu ar galėjo įsivaizduoti, jog kažkada 
taps lietuviškojo ir baltarusiškojo patriotizmo, vieno nukreipto prieš kitą, 
ramsčiais. Dėl to, kad taip atsitiko, kalti tik istorikai ir visuomenės, aršiai 
kūrusios pasakojimus, o vėliau pačios prie jų prisirišusios.

Herojinės valstybės visuomenė ir kultūra

Visuomenės santykis su valdovu skirtingai sprendžiamas lietuviškame ir 
baltarusiškame pasakojimuose. Lietuviškajame akcentas tenka didžiajam 
kunigaikščiui, kuris tvirta ranka valdo valstybę per visą herojinį laikotarpį. 
Matyt, tam turi įtakos faktas, kad tik valdovas ir artimiausia jo aplinka 
buvo etniniai lietuviai. Laikui bėgant ir herojiniam periodui slenkant į pa-
baigą vis labiau stiprėjo gudų įtaka, todėl, norint išlaikyti nuoseklų ir lo-
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gišką lietuviškumo akcentą ir pabrėžti lietuviškąją valstybės prigimtį, tuo 
pačiu – herojų didybę, reikėjo akcentuoti valdovų svarbą. Pabrėžtinai lai-
komasi nuomonės, kad, didžiojo kunigaikščio valdžiai pradėjus silpnėti ir 
plintant bajoriškai demokratijai, arba, kaip tai tiesiogiai vadinama –anar-
chijai, – prasideda visos valstybės bėdos, kurios galiausiai lemia žlugimą 
XVIII a. pabaigoje.

Baltarusiškame pasakojime matyti siekis, kai tik galima, apriboti val-
dovo galias, neparodyti, kad jis buvo vienvaldis, ir tik nuo jo priklausė 
valstybės likimas. Galbūt tai nulemta fakto, jog tiek pirmasis žymus Po-
locko kunigaikštis, davęs pradžią jį valdžiusiai dinastijai, tiek Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės įkūrėjas ir visi vėlesnieji jos valdovai nebu-
vo baltarusiai. Pirmasis, Ragvolodas, anot vyraujančios teorijos, buvo iš 
Skandinavijos (manoma, kad iš ten kilo visos Kijevo Rusios įkūrėjai), o 
antrasis, Mindaugas, – lietuvis, baltas. Visuose tautiniuose pasakojimuo-
se vengiama akcentuoti teigiamas užsieniečių įtakas, ypač jei tai susiję 
su herojiniu laikotarpiu. Įtakingi užsieniečiai nacionalizuojami, asimi-
liuojami, o jų nuveiktais darbais dalijamasi su įtakinga ir galinga vietos 
bajorija. Geras pavyzdys iš artimos istorijos – lenkų asimiliuotas Jogaila, 
kuris prigimtimi buvo grynakraujis lietuvis ir net pagonis. Taigi balta-
rusiai aiškiai atskiria vykdomąją valdžią – valdovą ir jo kariauną, nuo 
įstatymų leidžiamosios ir faktinio suvereno – bajorų, arba kilmingųjų 
sueigos, večės. Pastaroji vykdė teisingumą ir, svarbiausia, pakviesdavo 
arba išvydavo kunigaikščius. XII a. Polocko večė turėjo ypač stiprias po-
zicijas, geriausia iliustracija – kunigaikščių rezidencija buvo ne miesto 
centre, šalia Sofijos soboro, bet kitoje Dauguvos upės pusėje, Polocko 
priemiestyje. Kunigaikščių valdžią silpnino tradicija dalinti žemes sū-
nums, tai lėmė susiskaldymą, vietos bajorijos ir miestiečių stiprėjimą. Dėl 
to XII–XIII a. visa dabartinė Baltarusijos teritorija buvo susiskaldžiusi 
į smulkias kunigaikštystes, turinčias silpną vykdomąją valdžią, bet pa-
lyginti stiprius miestus ir bajorų savivaldą. Integravimasis į LDK večės 
nepalaužė, tačiau ją pakeitė savivalda, pvz., Polocke tai įvyko 1448 m., kai 
miestas gavo Magdeburgo teises.

Natūralu, kad Lietuvos plėtimasis į baltarusių žemes skirtingai aiški-
namas lietuvių ir baltarusių mokykliniuose vadovėliuose. Lietuviškajame 



673Konfrontuojančios praeities reprezentacijos. Baltarusijos istorija iki 1795 m.: 
suprasti pasakojimą 

pasakojime – tai didžiųjų kunigaikščių herojinė veikla. Jų pastangomis 
ir energija – nukariavimais, mūšiais, vedybomis ar diplomatija – didėja 
valstybės teritorija ir galybė. Baltarusiškajame pasakojime svarbiausias 
veiksnys yra vietos bajorai ir miestiečiai. Būtent šie pasikviečia karingus 
lietuvių kunigaikščius, kartu su kariuomenėmis, atlikti vykdomosios val-
džios funkcijos. Dar kartą pabrėšime, kad, baltarusių požiūriu, tokią hi-
potezę patvirtina tai, jog atvykėliai (su retomis išimtimis) nekeisdavo nei 
visuomenės sąrangos, nei elitų sudėties, nei kultūros. Jie asimiliuodavosi, 
susiliedavo su gudiška, t. y. kultūrine prasme, jie nesielgdavo kaip užka-
riautojai. Taip Naugarduko elitas apie 1247 m. pasikvietė Mindaugą. Šis, 
padedamas vietos gyventojų, atsikovojo etnines lietuvių žemes ir padėjo 
pagrindą LDK susikūrimui. 

Baltarusių pasakojime nuosekliai akcentuojama, kad Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė vis labiau krypo link baltarusiškojo, dominuojamo visuo-
menės, o ne lietuviškojo, paremto valdovais herojais, modelio. Štai, pas-
tebima, kad XV a. vis didėja valdovo tarybos reikšmė, o joje – gudiškojo 
elemento svarba. Taryba, faktiškai nuo 1492 m., tampa įstatymu leidžia-
muoju organu, Seimu. Čia reprezentuojamos svarbiausios giminės – Ra-
dvilos, Sapiegos, Sluckai, Druckiai, Tiškevičiai, Chodkevičiai, Ostrogiškiai, 
Olelkievičiai. Pastebima, kad tarp kelių lietuviškų giminių atsiranda daug 
gudiškos kilmės. Seimo reikšmė toliau tik didėja ir, be Vilniaus, posėdžiai 
vyksta ne kur kitur, o gudiškuose miestuose – Gardine, Naugarduke ir 
Breste. Taigi stiprėja decentralizacija, lietuviškos dinastijos galia blėsta, gu-
diškų žemių svarba auga.

Baltarusiškame tautiniame naratyve akcentuojama kultūrinė, ekonomi-
nė ir socialinė protėvių pažanga. Lyginant su lietuviais, pastebima, kad 
gerokai ankstesnis krikštas lėmė beveik puse tūkstančio metų anksčiau 
atsiradusią raštiją baltarusių kalba ir keliais šimtais metų anksčiau susi-
formavusius ir iškilusius miestus. XI–XIII a. baltarusių žemėse buvo ne-
palyginti daugiau ir didesnių miestų nei Lietuvoje (skaičiuojama iki trijų 
dešimčių, o kai Lietuvoje – vos keli), be to, jie buvo virtę svarbiais prekybos 
ir amatų centrais. Tuo metu Lietuvoje vyravo vien medinė architektūra, o 
baltarusių miestuose buvo mūrinių šventovių (XII a. Polocke stovėjo apie 
dešimt), kai kur net mūrinių pilių.
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Baltarusijos kultūrinis klestėjimas prasidėjo nuo Polocko valdovo 
Izaslavo (Ragnetos sūnus), kuris jau XI a. pradžioje mieste įvedė raštiją 
ir gramatikos mokymą, taip pasidarydamas pirmuoju baltarusių švietėju. 
Seniausia mokslininkams žinoma Baltarusijos teritorijoje sukurta knyga – 
XI a. Turovo evangelija. Tvirtinama, kad XI–XIII a. raštingi buvo ne tik 
dvasininkai ir aristokratai, bet ir žemesnių sluoksnių piliečiai. Panašūs 
faktai, lyginant su Lietuvos istorija, pradedami minėti ne nuo XI a., bet 
nuo XV a. pradžios, – nuo to laiko, kai pagonys buvo pakrikštyti.

Polocko laikotarpiu – XI–XIII a. – šalia minėtų Izaslavo, Ragnetos ir 
Eufrosinijos, būta kitų baltarusių kultūros herojų. XII a. pietinėje šiandie-
ninės Baltarusijos dalyje – Kirilas Turovietis – ir šiaurės rytinėje (Smo-
lenske) – Klemensas Smoliatičius – garsėjo plačiu išsimokslinimu ir litera-
tūrine veikla. Ir tokie buvo ne vieni: krikščionybė skatino raštiją gimtąja 
kalba, kuri išplito gudų žemėse XI–XIII a. Tiesa, toji kalba buvo bendra 
visam rytų slavų arealui, tačiau būtent jos pagrindu formavosi dabartinė 
gudų kalba, todėl ji laikoma sava. Beveik keturiais šimtais metų anksčiau 
nei Lietuvoje priimtas krikštas davė didžiulį impulsą baltarusių kalbai, ar-
chitektūrai ir bendrai kultūrai. Tai tapo stipriu pagrindu, į kurį remiasi 
gudų tautinis pasakojimas.

Baltarusių žemėms įsijungus į LDK stačiatikių kultūros vystymasis ne-
sustojo. Toliau plito bizantiško stiliaus cerkvių statyba, intensyvėjo knygų 
perrašinėjimai vienuolynuose, XIV a. pasirodė žymioji Laurušavo (vienuo-
lynas prie Naugarduko) evangelija, iliustruota meniškomis miniatiūromis. 
Herojinio laikotarpio raštiją vainikuoja Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
metraštis, lietuviškajame ir baltarusiškajame pasakojimuose užimantis la-
bai svarbią vietą, nes tai – faktiškai pirmoji valdovo užsakymų surašyta 
Lietuvos istorija. Vytauto Didžiojo dvare užsakytas kūrinys buvo parašyta 
ta pačia senąja gudų kalba. 1385 m. įvykęs Lietuvos krikštas pradėjo ilgą 
procesą, kuris galiausiai išstūmė gudų kalbą iš oficialaus valstybės gyve-
nimo (procesas pasibaigė tik 1697 m., kai ją pakeitė lenkiškoji). Nepaisant 
to, kasdieniame gyvenime ir kultūroje gudų kalbai nebuvo priešinamasi ir 
jos nepersekiojo.
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Herojiškų simbolių susiformavimas

Baltarusiškajame pasakojime pirmieji svarbūs kultūros ir valstybės simbo-
liai atsirado Polocko valstybės laikais. XII a. Vseslavas Burtininkas Polocke 
pastatė Šv. Sofijos katedrą, didybe ir svarba konkuravusią su Naugardu ir 
Kijevu. Perstatyta XVIII a. Vilniaus rokoko stiliumi, ji iki šiol dominuoja 
ir to miesto, ir visame baltarusių pasakojimo kontekste. Šio simbolio trans-
formacijos iš bizantiško architektūrinio stiliaus stačiatikių cerkvės į vėly-
vojo baroko stiliaus unitų cerkvę gerai iliustruoja visos baltarusių kultūros 
pokyčius. Tai buvo toli gražu ne vienintelė šventovė, XI–XIII a. beveik visa 
Baltarusijos teritorija buvo nusėta mūrinėmis bizantinio stiliaus cerkvėmis, 
dekoruotomis freskomis. Dauguma jų – Gardino Koložos, Sinkovičių ir 
kitos – tapusios svarbiomis simbolinėmis reikšmėmis.

XII a. pradžioje Polocke gyveno pirmoji rytų slavų pasaulio moteris 
šventoji – Vseslavo anūkė Eufrosinija (g. 1100). Pasitraukusi į vienuolyną, 
skaitė ir perrašinėjo knygas, vertė iš graikų ir lotynų. Ji tapo pirmąja bal-
tarusių mecenate. Jos užsakymu XII a. 6-ajame dešimtmetyje per 30 dienų 
buvo pastatyta Šv. Spaso cerkvė – žymiausias Polocko architektūros moky-
klos paminklas – išlikusi iki mūsų dienų. Taip pat jos iniciatyva buvo su-
kurtos unikalios freskos ir garsusis kryžius, pagamintas polockiečio meis-
tro Lazaro Bogšo, virtęs Baltarusijos nacionaline relikvija. Su Eufrosinijos 
vardu susijęs Dievo Motinos Odigitrijos paveikslo atvežimas iš Bizantijos, 
kuris, anot legendos, buvo nutapytas paties apaštalo Luko ir tapo dar vienu 
baltarusių stačiatikiškos kultūros simboliu. Gyvenimo pabaigoje ji išvyko į 
piligriminę kelionę Jeruzalėn, kur mirė 1173 m. Kasmet švenčiama Eufrosi-
nijos Polockietės, Baltarusijos globėjos, atminimo diena – birželio 5 d.

Pagrindinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės simbolis – vytis, irgi 
virtęs dalybų objektu. Lietuviai, perimdami visą LDK palikimą, po Pirmo-
jo pasaulinio karo sukūrę savo valstybę perėmė ir vytį. Baltarusiai nuolat 
įrodinėja, kad vytis, kaip ir visa LDK, yra baltarusių simbolis. Dar daugiau, 
teigiama, kad pirmieji vyčiai LDK žemėse atsirado būtent baltarusių žemė-
se, ir Lietuvos valdovai šį simbolį perėmė ne iš Vakarų (kur jis irgi egzis-
tavo nuo viduramžių pradžios), bet iš gudų. Atkreiptinas dėmesys, kad ant 
raitelio skydo esantis dvigubas kryžius lietuviškoje tradicijoje vadinamas 
Jogailaičių (pagal pirmąjį Lietuvą pakrikštijusį valdovą ir jo dinastiją), o 
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baltarusiškoje tai minėtasis Eufrosinijos kryžius. Baltarusių tautinė vėlia-
va (balta–raudona–balta spalvos) – heraldinių vyčio spalvų atkartojimas, 
pagal legendą – vienas iš Oršos mūšio simbolių. Lietuviai savo geltonos–
žalios–raudonos spalvų vėliavos niekaip nesieja su LDK laikais, tai XX a. 
pradžioje atgimusios ir valstybę sukūrusios tautos spalvos.

Labai svarbi tautiniams pasakojimams yra pirmųjų sostinių simbolika. 
Dėl šios priežasties baltarusių pasakojime išskirtinę vietą užima Naugar-
dukas, o lietuviškame – Kernavė ir Trakai. Natūralu, kad abi tautos ma-
žai ką žino apie kaimynų įrodinėjimus šiuo klausimu. Štai lietuviškajame 
pasakojime dažniausiai tvirtinama, kad sostinė į Vilnių buvo perkelta iš 
Trakų, o baltarusiškajame – tai buvo padaryta iš Naugarduko. 

Kovas dėl LDK ištakų puikiai iliustruoja Mindaugo karūnavimo proble-
matika.79 Nėra jokių šaltinių, kurie aiškiai nurodytų, kur ir kada tai įvyko. 
Tačiau kiekvienam baltarusiui nuo mokyklos suolo diegiama, kad karūna-
cijos vieta, o ir pirmoji LDK sostinė, buvo Naugarduke. Šis miestas virto 
kultine vieta, vienu iš svarbiausių baltarusių tapatybės simbolių. Lietuviai 
atkakliai neigia šią teoriją aiškindami, kad šaltiniai, kuriais remiamasi, yra 
labai vėlyvi (Gustino metraštis – XVI–XVII a. tekstas) ir nepatikimi, be 
to, Naugardukas nepriklauso Lietuvos branduoliui, todėl čia niekaip ne-
galėję būti karūnacijos. Taigi lietuvių tautiniame naratyve liekama prie 
nuomonės, jog karūnavimo vieta nėra aiški, taip pat neaiški ir pirmosios, 
Mindaugo laikų, sostinės vieta. Tačiau, kitaip nei baltarusiai, lietuviai žino 
tikslią karūnavimo datą – liepos 6 d. Ši data buvo išgalvota po 1990 m., 
nes atkūrus valstybę reikėjo ir valstybės šventės. Politikų užsakymą įvyk-
dė istorikai, ir ta data buvo atrasta, arba, tiksliau, – sukurta. Dėl to gana 
komiška, kad šiandien lietuviai žino – kada, bet nežino – kur, o baltarusiai 
žino, kur, bet nežino, kada Mindaugas buvo karūnuotas. Abiem atvejais 
šios žinios yra svarbūs tautinių pasakojimų ir valstybingumo simboliai.

79 Mindaugo karūnavimo datos ir vietos paradoksus esu aprašęs straipsnyje: 
K a m u n t a v i č i u s, R. The Formation of the Grand Duchy of Lithuania, According to 
Lithuanians and Belarusians / Утварэньне ВКЛ: Паводле Літоўцав і Беларусаў / LDK 
susidarymas: pagal lietuvius ir baltarusius / Powstanie Wielkiego Księstwa Litewskiego 
wiedług Litwinów i Białorusinów, A Book of the Grand Duchy of Lithuania / Кніга 
Вялікага княства Літоўскага / Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės knyga / Księga 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, Sejny: Fundacja Pogranicze, 2008, p. 46–72.
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Visi herojinio laikotarpio mūšiai aprašomi kaip neeiliniai, kaip nuož-
mūs, bet kartu romantiški įvykiai. Kovos su kryžiuočiais ir Livonijos ordi-
nu, o nuo XV a. pabaigos – su Maskva, liko pasakojimų objektyve. Apie jas 
sukasi naratyvų drama. Abiejuose pasakojimuose akcentuojamas Žalgirio 
ir Oršos mūšis, kuris baltarusių pasakojime virtęs daug aštresniu žymeniu 
nei lietuviškajame tikriausiai todėl, kad Maskvos grėsmė šiam pasakojimui 
XX a. buvo daug didesnė ir aktualesnė nei lietuviškajam. 

Žalgirio mūšis – dar vienas iškalbingas pavyzdys, rodantis, kaip vals-
tybės savinasi herojinę praeitį ir kuria simbolius. Lenkų tautiniame pasa-
kojime akcentuojama, kad mūšiui vadovavo Lenkijos karalius (tuo metu 
tai buvo Jogaila), o kariuomenę sudarė daugiatautė masė. Lietuviškasis 
pasakojimas per visą XX a. siekė pabrėžti lietuvių dalinių svarbą. Čia ak-
centuojamas Vytautas Didysis, kuris, formaliai ir žvelgiant iš lenkiškosios 
perspektyvos, tebuvęs vienas iš kelių vadų. Pabrėžiamas lietuvių gudrus 
manevras išderinęs puolančių kryžiuočių gretas ir nulėmęs pergalingą 
baigtį. Žalgiris tapo vienu ryškiausių herojinės epochos simbolių. Lietuvių 
pasakojime nėra žymesnio mūšio. Baltarusiai, kurie Vytautą laiko savu, iš 
esmės atkartoja lietuvišką pasakojimą, tačiau ypatingą akcentą skiria gu-
diškiems Smolensko pulkams, kurie, Vytautui ir lietuviams atliekant mi-
nėtąjį manevrą, didvyriškai užstojo atsiradusį plyšį ir apgynė sąjungininkų 
kariuomenę nuo apsupties. Faktiškai, anot pasakojimo, jei ne šie baltarusių 
daliniai, sugrįžęs Vytautas tikriausiai nebūtų radęs karių, su kuriais būtų 
reikėję pribaigti priešą.

Baltarusių pasakojimo požiūriu, Žalgirio mūšis – ne vienintelis pa-
vyzdys, kuriame baltarusių pulkai didvyriškai kovėsi LDK kariuomenėje. 
Plečiantis valstybei didėjo jų svarba, o bėgant laikui stiprėjo gudų didikų 
įtaka Lietuvos elite. Paskutiniu herojumi lietuvių ir baltarusių pasakoji-
muose (ypač pastarajame) laikytume Konstantiną Ostrogiškį (1460–1530), 
kuris 1514 m. Oršos mūšyje sumušė kelis kartus didesnę Maskvos ka-
riuomenę, pristabdydamas šios valstybės agresiją. Šis Lietuvos etmonas 
(nuo 1497) gudiškos kilmės, gimęs Voluinėje, ir, nors motina – Algirdo 
palikuonė, tačiau buvo gudų, o ne lietuvių, pasaulio žmogus. Oršos mū-
šis, kuris vyko šiaurės rytinėje dabartinės Baltarusijos dalyje, vertina-
mas kaip antrasis Žalgirio mūšis, o laimėtojų gretose absoliučią daugumą 
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karių sudarė gudai – šiandienių ukrainiečių ir baltarusių protėviai. Šis 
mūšis – vienas pagrindinių šiandienos gudų simbolių kovoje už nepri-
klausomybę.

Žmonių epocha (XVI–XVIII a.)

G. B. Vico teigia, kad žmonių epocha yra paskutinioji ciklo stadija. Šio 
laikotarpio žmonių prigimtis – tikrai žmogiška ir civilizuota. Ji racionali, 
dėl to nuosaiki, maloninga ir išmintinga. Žmonės valdomi įstatymų, sąži-
nės, proto ir pilietinės pareigos. Žmogiškoji teisė padiktuota racionalumo. 
Valdžia yra žmogiška ir civilizuota. Visi tampa lygūs prieš įstatymą, lai-
kantis principo, kad visi žmonės gimsta laisvi, nesvarbu, demokratinė ar 
monarchinė santvarka. Pirmuoju atveju visi gyventojai arba jų dauguma 
yra suverenas. Antruoju – visi subjektai tampa lygūs monarcho akivaiz-
doje. Monarchai išlieka aukščiausia valdžia, nes jie vieninteliai turi teisę 
naudoti jėgą. Ne aristokratai, bet visi piliečiai dalijasi suverenitetu, todėl 
kiekvienas turi po mažytę bendro gėrio dalelę. Šiuo laikotarpiu didesnį 
dėmesį žmonės pradeda kreipti į labai neherojiškus dalykus: komfortą, pri-
sirišimą prie žmonos ir vaikų, siekį išgyventi, t. y. dalykus, kurie užtikrina 
tolygią naudą visiems piliečiams. Įsivyrauja lygybės principas, kuris priim-
tiniausias masėms. Suklesti teismai, nes atsiranda didžiulis poreikis spręsti 
didėjantį smulkių privačių konfliktų kiekį.

Demokratijos savo prigimtimi yra atviros, kilnios ir didžios dvasios. Jas 
valdo masės, kurios lygybę suvokia natūraliai. Naudodamos populiarias 
kalbas masės gali pačios save valdyti. Visa tai pasitelkdami žmonės patys 
pradeda sau rašyti įstatymus, tuo būdų publikuojama tai, kas anksčiau 
buvo laikoma paslaptyje. Religijų ir kultūrų toleravimas, bausmės kur kas 
švelnesnės demokratijose.

Žmonių epochoje naudojama artikuliuota kalba, tokia pati kaip šiandie-
nos tautų. Atrandamos gimtosios, liaudyje naudojamos, kalbos, sukuriami 
jų simboliai ir raidės. Konkrečius ir siaurus terminus pradeda keisti abs-
traktūs ir platesni. Pradėję naudoti populiarias kalbas žmonės tapo savo 
kultūros suverenais ir įstatymų valdytojais, nes visi galėjo juos perskaityti 
ir komentuoti prieinama kalba. Visa tai lemia, kad šiuo laikotarpiu stiprėja 
demokratija.



679Konfrontuojančios praeities reprezentacijos. Baltarusijos istorija iki 1795 m.: 
suprasti pasakojimą 

Šie žmonių epochos bruožai, kuriuos apibūdino G. B. Vico, nuostabiai 
atitinka tai, kaip aprašomos XVI–XVIII a. Lietuvos ir Baltarusijos istorijos. 
Žmonių epochoje aktyviai formuojasi dabar gyvuojančios tautos su savo 
apibrėžtomis teritorijomis, kalbomis ir kultūromis, su spausdinta literatū-
ra. Pradedant šiais laikais daug pagrįsčiau, nei herojų ar dievų epochose, 
galima kalbėti apie dabartinių tautų istorijos pradžias. Viena vertus, visuo-
menės tapo labiau išsimokslinusios, civilizuotos, kultūringesnės, bet tuo 
pačiu ramesnės, ne tokios energingos militarine prasme. Į valstybės politi-
nį ir kultūrinį gyvenimą įtraukiami vis platesni gyventojų sluoksniai. Kita 
vertus, prasideda kova už laisvę, ir ji susijusi ne tik su veiksmais karo lauke. 
Tai taip pat kova už savo kalbos ir kultūros puoselėjimą ir išsaugojimą nuo 
įvairių išorės bei vidaus grėsmių. Ta kova nebūtinai turėjo vykti realybėje, 
neretai tautiniai pasakojimai patys ją sukuria dramatizuodami pasirinktus 
įvykius ir sureikšmindami šiandien aktualius procesus.

Yra viena G. B. Vico pastaba, tiesiogiai susijusi su Abiejų Tautų Respub-
lika. Jis rašo, kad šią valstybę valdo aristokratinė monarchija. Tai tobula 
valstybės santvarka, todėl, anot filosofo, jei jokie netikėti įvykiai nepakeis 
natūralaus vystymosi, ji taps tobula monarchija.80 Deja, XVIII a. pabaigoje 
valstybė buvo sunaikinta trijų išorinių jėgų – Prūsijos, Austrijos ir Rusijos. 

„Kova už laisvę“: kultūra ir kalba, 
vidaus ir išorės priešai

XX a. pradžioje lietuvių tautinis pasakojimas kovojo siekdamas surasti ir 
aprašyti lietuvius istorijoje. Problema ta, kad Lietuvos Didžiojoje Kuni-
gaikštystėje buvo gausu tautų ir religijų, anuomet mažai kam rūpėjo, kuriai 
tautai, XX a. prasme, jie priklauso. Filologinis aspektas, t. y. kalba, kuria 
bendrauja, nebuvo pagrindinis identifikacijos elementas. XVII a. lietuviu 
save galėjo vadinti Vilniuje gyvenantis vokietis liuteronas, namuose varto-
jantis vokiečių, o viešumoje – lenkų kalbas. Nepaisydami tokių paradoksų 
lietuvių tautinio pasakojimo kūrėjai pasiekė savo – lietuviškai kalbantieji 

80 G. B. Vico, New Science, p. 475.
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buvo dirbtinai atskirti nuo lenkiškai, gudiškai, vokiškai, rusiškai kalban-
čiųjų valstybės gyventojų, taip pat žydų. Elito atstovai, kurių dauguma 
XVI a. atsisakė lietuvių kalbos ir vartojo lenkų, nors laikė save lietuviais, 
buvo atmesti. Retos išimtys padarytos kai kuriems Radviloms (pavyz-
džiui, Jonušui Radvilai, žinomam Kėdainių unijos 1655 m. iniciatoriui, kai 
buvo nutraukti santykiai su Lenkija ir užmegzta nauja unija su Švedija) 
ir kitiems didikams, ypač tiems, kurie gynė Lietuvos valstybingumą nuo 
Lenkijos. Visi kiti bendrapiliečiai, gyvenę greta, įskaitant baltarusius, buvo 
ignoruojami ir užmiršti.

Baltarusių tautinis pasakojimas kuriamas tuo pačių būdu kaip lietuviš-
kasis – ieškota ir vis dar ieškoma baltarusių įvairiaspalvėje istorijos moza-
ikoje. Tik čia susiduriama su kita pagrindine problema – kaip buvo vadi-
nami tie XVI–XVIII a. baltarusiai? Lietuviškoje istoriografijoje ukrainiečių 
ir baltarusių protėviams bendrai vadinti paprastai naudojamas gudų ter-
minas. Nuo XVI–XVII a. šis terminas dažnai tapatinamas su baltarusiais 
ir vartojamas kaip sinonimas. Rašau dažnai, nes terminologija dar nėra 
nusistovėjusi. Šalia žodžių gudai ir baltarusiai neretai aptiksime terminus 
rusėnai, rutėnai, rusai ir pan. Kitaip nei lietuvių autoriai, baltarusiai galy-
nėjasi su kiek kitokia problema. Kadangi tvirtinama, kad LDK buvo balta-
rusių valstybė, nes čia vyravo baltarusiai, vadinasi, jie turi vadintis lietu-
viais. Iš tikrųjų Baltosios Rusios teritorija ilgą laiką nebuvo nusistovėjusi. 
XVI–XVII a. taip buvo vadinama tik šiaurės rytinė dabartinės Baltarusijos 
dalis. Visa kita likusi teritorija vadinama Lietuva, o jos gyventojai, natū-
ralu, – lietuviai. Dar XX a. pradžioje dabartinės pietvakarinės Baltarusijos 
dalies žemės – Brestas, Naugardukas, Gardinas, Slanimas – buvo priski-
riamos Lietuvai. Jei baltarusiai galėjo vadinti save lietuviais (licvinai), tai 
kaip tuomet pavadinti lietuviškai kalbėjusiuosius? Čia randamas paprastas 
sprendimas: lietuvisai (nuo lietuviško žodžio lietuvis; tradicija taip vadinti 
lietuviškai kalbančiuosius siekia XX a. pradžią, kai Lietuvos lenkai sugal-
vojo šį terminą nenorėdami atsisakyti save vadinti lietuviais) arba litoŭcai 
(rusų kalbos žodis, reiškiantis lietuvį).81 Šios diskusijos dėl terminų vis 

81 Plačiau apie problemą rašiau baltarusių knygų apžvalgoje: K a m u n t a v i č i u s, R. 
Lietuvisai ir licvinai: naujos senos gudų istoriografijos paieškos, Darbai ir Dienos, t. 58, 
Kaunas, 2012, p. 335–340.
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dar aktualios šiandieninėje Baltarusijoje ir kol kas neaišku, kaip pasibaigs, 
nors beveik neabejočiau, kad tradicija save vadinti licvinais, o lietuviškai 
kalbančiuosius litoŭcais, ateityje tik plis. Šiandien tokios tendencijos glu-
mina lietuvius, kurie jaučiasi apvagiami. Suprantama, kad tai veda prie 
konfrontacijos, nes, lietuvių požiūriu, baltarusiai taip išstumia juos iš LDK 
palikimo perėmėjų pozicijos. Atsiranda realūs konkurentai į praeitį, į kurią 
pretenzijos išsakytos pirmajame Konstitucijos sakinyje ir dėl kurios šimtą 
metų kovota su lenkais.

Vis dėlto lietuvių klausimas nėra toks aštrus lietuvių ir baltarusių gin-
čuose kaip LDK pradžios ar kitos Herojų epochos problemos. Žmonių epo-
choje galynėjamasi su lenkiškuoju pasakojimu. Lenkija nuo Jogailos laikų 
ėmė save vaizduoti kaip viso regiono lyderė. Po Liublino unijos sudarymo 
Abiejų Tautų Respublika dažnai tapatinta su Lenkija, ir ta tradicija išliko 
iki mūsų dienų. Dar ir dabar 1997 m. Lenkijos konstitucijoje teigiama, kad 
šiuolaikinė Lenkija yra Trečioji Respublika, perimanti Antrosios (tarpuka-
ris) ir Pirmosios (egzistavo 1569–1795 m.) tradicijas ir palikimą. Lietuvių ir 
baltarusių požiūriu, Lenkija uzurpuoja XVI–XVIII a. istoriją ir tai tampa 
svarbiu iššūkiu šiems dviem tautiniams naratyvams.

Kova su lenkais tiek lietuviškajame, tiek baltarusiškajame naratyvuose 
užima svarbią vietą. 1569 m. sudaryta Liublino unija – tai smūgis Lietuvos 
valstybingumui ir kultūrai. XX a. lietuvių istorikai parašė daug straipsnių 
ir knygų įrodinėdami, kad, nepaisant unijos, Lietuva išsaugojo svarbių su-
verenumo bruožų – valstybės sienas, pinigus, biudžetą, teisę, kariuomenę – 
taip pagrįsdami ir teisindami Lietuvos atskirumą nuo Lenkijos istorijos 
vadovėliuose. Baltarusiai daugmaž nuosekliai seka lietuvių pėdomis kar-
todami, kad LDK buvo konfederacijoje, arba bent federacijoje, su Lenkija 
kaip lygiavertis pastarosios partneris, o ne provincija. 

Lietuviams lenkai – tai kultūros ir valstybės uzurpatoriai, be to, dar 
ir lietuvių valstiečių engėjai – bajorai.82 Suprantama, lietuviškumas nuo 
lenkiškumo vyraujančiuose tautiniuose šiandienos pasakojimuose atskiria-
mas tik kalbiniu pagrindu – lietuviškai kalbantys yra lietuviai, o lenkiškai – 

82 Plačiau apie lenkų įvaizdį XX a. Lietuvoje rašiau straipsnyje: K a m u n t a v i č i u s, R. 
Czym dla Litwy jest Polska? Interpretacja transformacji obrazu w XX wieku, Sploty 
kultury, Warszawa, 2010, p. 478–495.
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lenkai, tik išskirtiniais atvejais įsigilinama į politines ar pasaulėžiūros nuos-
tatas. Polonizuojami iš viršaus, lietuviai buvo marginalizuoti, nustumti į 
kaimo glūdumą. Lietuviai beveik negyveno miestuose, o jų skaičius tarp 
politinio ir kultūrinio valstybės elito drastiškai mažėjo. Nors dažnai lenkų 
kalba buvo perimama savanoriškai, kaip aukštesnė, lietuvių tautiniame na-
ratyve dėl visų bėdų kaltinama Lenkija ir lenkai, kurie ilgainiui pasakoji-
me įsitvirtino kaip pikti ir nuožmūs agresoriai. Suprantama, kad tiek caro, 
tiek sovietų Rusija labai palankiai žiūrėjo į šį antagonizmą ir jį kaip įma-
nydama skatino. Gerai suvokiama, kad Lietuva ir Lenkija paskutiniuosius 
savo gyvavimo šimtmečius, o ir per visą XIX a., turėjo tik vieną abi tautas 
vienijantį priešą – Rusiją, todėl sąjungos ir draugystės atgimimas galėjo tik 
komplikuoti pastarosios situaciją Vidurio Rytų Europoje.

Baltarusiai rezervuotai žvelgia į lenkus dėl labai panašių priežasčių. Jie 
irgi, nors kiek mažiau, nukentėjo nuo asimiliacijos. Baltarusijos žemių ba-
jorija XVI–XVII a. vis dažniau kalbėjo lenkiškai. Nors gudai spausdino 
daug daugiau knygų savo kalba nei lietuviai, tačiau ši kalba po truputį 
buvo stumiama iš viešojo ir valstybinio gyvenimo. Nuo XVII a. pabaigos 
valstybės dokumentai jau nebuvo sudarinėjami, tačiau viešumoje, nors ir 
rečiau, bet gudų kalbos buvo girdima daug daugiau nei lietuvių. Lenkų 
kalbos plitimas yra svarbus faktorius, tačiau dar daugiau painiavos su-
kelia kartu su lietuvių krikštu pradėjusi plisti katalikybė, kurios skvarba 
ypač padidėjo XVI a., o XVIII a. beveik visa Baltarusijos teritorija buvo 
unitiška, t. y. išlaikė senuosius stačiatikių ritualus, nors bažnyčios vyriau-
siuoju laikomas ne Maskvos, bet Romos šeimininkas. Vakarinėse žemėse 
paraleliai plito katalikybė, kartu su savimi agresyviai diegdama lenkų kal-
bą panašiai kaip ir etninėje Lietuvoje. Taigi baltarusiškajame pasakojime 
lenkiškos įtakos – ne tik grėsmė kalbai ir kultūrai, bet dar ir religiniam 
tautos identitetui.

Nepaisant lenkų faktoriaus, XVI a. abiejų naratyvų požiūriu buvo tau-
tinės kultūros sužibėjimo laikotarpis, ir tai susiję su Europos renesanso 
fenomenu ir protestantizmo plitimu. Šiame amžiuje smarkiai išaugo pole-
minės, religinės, mokslinės, grožinės ir kitokios literatūros spausdinimas, 
įkurtas pirmasis universitetas (Vilniuje, 1579). Tiesa, dažniausiai buvo var-
tojama lenkų arba lotynų kalba. Lietuvai šis amžius – tai pirmosios knygos 
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lietuvių kalba pasirodymo laikai (Martyno Mažvydo Katekizmas – 1547 m., 
Karaliaučiuje). Tie poslinkiai susiję su protestantizmo įsigalėjimu Prūsijo-
je, jie skatino religinių knygų tautinėmis kalbomis pasirodymą. Amžiaus 
pabaigoje žemaitis Mikalojus Daukša publikavo Katekizmą (1595) ir Postilę 
(1599), dar dvi knygas lietuvių kalba, bet jau ne užsienyje, o Vilniuje. To-
kia buvo lietuviškų spausdintų knygų atsiradimo pradžia. Iniciatyva, dau-
giausia Katalikų bažnyčios, buvo tęsiama XVII–XVIII a., tačiau knygos 
pasirodydavo išimtinai religine tematika, palyginti negausiai ir neatliko 
aktyvaus lietuvių kultūros skatinimo darbo. Lietuviška literatūra nepatyrė 
jokio panašaus proveržio kaip kitų mažų kaimyninių tautų – latvių, estų ar 
net baltarusių.

Baltarusių raštijai ir kultūrai XVI a. reiškė gerokai daugiau nei lietu-
viams. Pagrindinis personažas čia buvo iš Polocko kilęs Pranciškus Sko-
rina (1490 – apie 1551), pirmųjų knygų baltarusių kalba leidėjas, pirmosios 
Lietuvos spaustuvės – Vilniuje – įkūrėjas. Kaip ir būdinga didelei daliai 
XVI a. LDK elito, jis keliavo po Europą, mokslus pabaigė Krokuvoje ir Va-
karuose – Padujos universitete. 1517 m. Prahoje P. Skorina įkūrė spaustuvę, 
kurioje išspausdino Psalmyną (1517) ir Rusų bibliją – Senojo Testamento 22 
knygas (1518–1519). 1519 m. jis išvyko iš Prahos ir sugrįžo į LDK, atsigaben-
damas su savimi spaustuvės reikmenis ir popieriaus atsargų. 1522 m. gegu-
žės 20 d. Vilniaus burmistro Jokūbo Babičiaus namuose P. Skorina įkūrė 
pirmąją spaustuvę LDK. 1522 m. Vilniuje išleido Mažąją kelionių knygelę 
su kalendoriumi. 1525 m. šioje spaustuvėje išspausdino ir pirmąsias kny-
gas – Apaštalas ir Mažoji kelionių knygutė. Pirmąjį leidinį sudarė vadina-
mieji apaštalų laiškai iš Naujojo Testamento, o antrąjį – psalmių ir įvairių 
didaktinių pamokymų rinkinys. P. Skorina stengėsi rašyti paprasta šne-
kamąja baltarusių liaudies kalba. Jo leidiniai pasižymėjo aukšta spaudos 
technika, poligrafine kultūra: aiškiu ir stilingu šriftu, turtinga ornamenti-
ka (vinjetėmis, inicialais), puikiomis graviūromis. Jie buvo plačiai skaitomi, 
skatino ir kitus rūpintis knygų leidyba. Skorinos leidiniai pradėjo knygų 
spausdinimo tradiciją LDK.

XVI a. viduryje ir XVII a. pirmojoje pusėje stebimas tikras baltarusiš-
kos kultūros sprogimas, dažniausiai remiamas didikų giminių – Radvilų, 
Valavičių, Kiškų, Sapiegų ir kt. XVI a. 6–8 dešimtmečiais Breste veiku-
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sioje Mikalojaus Radvilos Juodojo įkurtoje spaustuvėje publikuota per 40 
leidinių. Nesvyžiuje knygas leido garsusis P. Skorinos pasekėjas Simonas 
Budnas. Spaustuvės veikė Zabludove, Ciapine, Liubčuose, Kuceinuose, Mo-
giliove, Bialyničiuose, Loske, Buiničuose ir kituose miestuose bei mieste-
liuose. 1619 m. Vievyje pasirodė Meletijaus Smotrickio Gramatika, kuri du 
šimtmečius bus naudojama kaip bažnytinės slavų kalbos vadovėlis visame 
rytų slavų pasaulyje. Svarbi gudų kultūrai buvo Vilniuje veikusi brolių 
Mamoničių spaustuvė, kurioje publikuotas Trečiasis Statutas (1588). Daug 
publicistinės literatūros spausdinta baltarusių kalba. Žinomi šio žanro 
meistrai (didžioji dalis daugiausia publikavo lotyniškai ir lenkiškai) buvo 
Pranciškus Skorina, Simonas Budnas, Vasilijus Ciapinskis, Andrius Vola-
nas, Leonas Sapiega, Meletijus Smotrickis, Apanasas Filipovičius, Ipatijus 
Peciejus. Tęsiamas kronikų rašymas. Garsiausia jų – Bychovco. Atlikti gro-
žinės literatūros vertimai į baltarusių kalbą – Aleksandrija, Pasakojimas 
apie Troją, Pasakojimas apie Tristaną ir Izoldą ir kt. Tačiau XVII a. antro-
joje pusėje ir XVIII a. vis labiau pasiduodama lenkiškos kalbos įtakoms.

Matome, kad baltarusių raštija buvo nepalyginti labiau išplėtota nei 
lietuviškoji. Tiesa, XVI–XVIII a. gudiškų tekstų kalba gerokai skyrėsi 
nuo šiandieninės baltarusių. Tai kelia klausimą, ar juos galima vadinti 
baltarusiškais. Lietuviškoje tradicijoje, pavyzdžiui, valstybės oficialią do-
kumentų kalbą vadiname slaviška kanceliarine, arba tiesiog kanceliarine, 
vengdami priskyrimo kuriai nors tautai (baltarusių, rusų ar ukrainiečių). 
Taip lietuviškame pasakojime akcentuojamas skirtingumas. Baltarusių 
istorinis pasakojimas, atvirkščiai, stengiasi pabrėžti panašumą ir linkęs 
visą LDK spausdintą slavišką literatūrą, parašytą kirilica, priskirti savo 
tautos praeičiai.

Pastarieji 10–20 metų žymi lietuvių ir baltarusių posūkį į LDK laikus, 
ypač į XVI–XVIII a. Abi tautos vis labiau sureikšmina tą savo istorijos 
tarpsnį, kuris ilgą laiką buvo pamirštas, traktuotas kaip prolenkiškas, poli-
tinio degradavimo ir kultūros nuosmukio laikotarpis. Lietuvoje šitai buvo 
matoma visą laiką, o Baltarusijoje žavėjimasis LDK bangavo, tai sustiprė-
damas, tai susilpnėdamas. Nuo maždaug 2005 m. Gudijoje stebimas tikras 
LDK idėjos renesansas. Nesvyžiaus Radvilų rūmų atstatymas, prižiūrimas 
paties Prezidento A. Lukašenkos, ir Valdovų rūmų atstatymas, iš pradžių 
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globojamas paties Prezidento Algirdo Brazausko, labai gerai iliustruoja šias 
tendencijas. Atsigręždamos į LDK laikus abi šalys atstatė rūmus simbolius 
ir įrengė muziejus faktiškai nuo nulio. Yra dar vienas stebinantis panašu-
mas: šiems simboliams atkurti buvo investuotos milžiniškos sumos, tačiau 
pastatai tiek architektūros, tiek meniniu požiūriu problemiški. Nepaisant 
visko, abiem atvejais pirmoji užmačia buvo įgyvendinta – atstatytieji rū-
mai pasidarė svarbūs turistiniai, reprezentaciniai ir patriotiškai emociniai 
traukos centrai. Dar vienas panašumas: taip kaip Vilniaus Valdovų rūmuo-
se nerasite jokio reikšmingesnio Baltarusijos paminėjimo, taip Nesvyžiaus 
Radvilų rūmuose – jokios esmingesnės nuorodos į šiandieninę Lietuvą. Vis 
dėlto abu šie pastatai yra svarbus žingsnis susigrąžinant LDK istorijos dalį, 
kuri XX a. daugiausia buvo atiduota lenkams.

Šalia agresyvių vidaus priešų – lenkų, abiejuose tautiniuose pasakojimuo-
se daug dėmesio skiriama išorės agresoriams. Herojų laikais, XIII–XV a., 
tokie buvo Kryžiuočių ir Livonijos ordinai, o Žmonių amžiuje agresoriumi 
tapo Maskva. Didžiųjų valdovų epochai pasibaigus, o – taip dažniausiai 
tvirtina didieji pasakojimai – bajorijai išglebus dėl sotaus, ramaus ir civi-
lizuoto gyvenimo, kurį užtikrino savita demokratinė santvarka, valstybė 
prarado militarinę energiją. XVI–XVIII a. konfliktas su Maskva supranta-
mas kaip civilizacijos ir barbarybės, laisvės ir despotizmo kova. Pirmieji 
teritoriniai praradimai prasidėjo XV–XVI a. sandūroje, tačiau didžiausią 
smūgį tautinei savimonei padarė Polocko – vieno svarbiausių tautos cen-
trų – užėmimas 1563 m. Jo išlaisvinimas 1579 m. laikomas vienu svarbiau-
sių laimėjimų kovose su Maskva. Labai svarbus abiejuose tautiniuose pa-
sakojimuose Maskvos užėmimas 1610–1611 m. Tai, kad Vladimiro Putino 
Rusija valstybine švente paskelbė lenkų išvijimą iš Maskvos, tik dar labiau 
sureikšmina šio fakto svarbą lietuvių ir baltarusių pasakojimuose. XVII a. 
viduryje įvyko turbūt didžiausia visų laikų katastrofa – Tvanas (1654–1667), 
per kurį buvo nusiaubta didžioji LDK dalis, pirmą kartą naujųjų amžių 
istorijoje užimtas Vilnius. Žuvo iki 50 % visų gyventojų. Nuo maskvėnų 
agresijos ypač nukentėjo baltarusių žemės. Vos beatsigaunančią valstybę 
užklupo Šiaurės karas (1700–1721), kurį ir vėl lydėjo švedų ir maskvėnų 
kariuomenių marširavimai skersai išilgai viso krašto. Karinis nusilpimas 
lėmė politines problemas, ir beveik per visą XVIII a. LDK kartu su Lenkija 
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buvo veikiamos Rusijos, o amžiaus pabaigoje tapo pastarosios ir jos sąjun-
gininkių sudedamąja dalimi.

Sava ir svetima: teisė, pilietiškumas ir europietiškumas

Respublika be stabilios valdžios ir draskoma galingų išscentrinių jėgų. Ab-
soliutus bendros ir visiems privalomos tvarkos trūkumas. Įvairių reguliavi-
mų suvaržytame parlamente vyrauja įtakinga mažuma. Provincijoje vyks-
tantys susirinkimai, nenorima pripažinti centrinės valdžios. Nevykdomos 
būtiniausios reformos. Visuomenė alinama nuolat tarpusavyje kovojančių 
dviejų skirtingų religinių konfesijų. Šalis neginama, nors krašte daug puikių 
karių. Rinka užtvindyta bevertėmis užsienio valstybių monetomis. Piliečiai 
tarnauja užsienio valstybėms. Vienos kaimyninės valstybės ambasadorius 
savo turtais ir įtaka nustelbia nacionalinę valdžią ir netrukdomas papirki-
nėja valstybės tarnautojus. Nepaisant to, kad šalis yra demokratinė, žmonės 
kenčia nuo oligarchijos jungo, valstiečiai galutinai pavergti po nepavykusio 
bandymo rengti sukilimą. Nesibaigiantys teismų procesai, vaidai, vidinės 
kovos, o greta – apsirijimas ir girtuoklystė. Siekdami įsivaizduojamo sau-
gumo žmonės kaip pamišę išdavinėja vienas kitą. Trumpiau kalbant, klesti 
anarchija ir egoizmas, o koks nors vystymasis sustojęs. Respublika, kuri „Dei 
providentia et hominum confusione regitur“, tarptautinėje arenoje pasirodo 
be centrinės valdžios. 

Visa tai – pagrindiniai bruožai, kuriuos vienas XX a. pradžios istorikas 
priskyrė XVII–XVIII a. Šveicarijai, o ne Lenkijai ir Lietuvai.83

XVII–XVIII a. Lietuva ir Šveicarija turėjo lygintiną valstybės ir visuo-
menės sąrangą, kurios pagrindiniai bruožai buvo decentralizacija, reali 
savivalda, didelis valstybę valdžiusių piliečių nuošimtis, suverenūs parla-
mentai, teisės viršenybė. Absoliutinių ir centralizuotų valstybių Europoje 
tai atrodė kaip chaoso, netvarkos ir pakrikimo bastionai. Panašiai kaip 
šiandien, žvelgiant iš tvirta ranka valdomos Baltarusijos ar kokios kitos 
Rytų šalies, atrodo Lietuva su savo nuolatiniais skandalais, silpna prezi-
dento valdžia, milžiniška emigracija, politiniu susiskaldymu ir dideliais so-

83 G a g l i a r d i, E. Geschichte der Schweiz, Zurich, 1920, t. 3, p. 115–205. Perpasakota 
pagal K o n o p c z y ń s k i, W. Les rapports intellectuels polono-suisses au XVIII s. 
Pologne-Suisse: Recueil d’études historiques, Varsovie-Lwów, 1938, p. 23.
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cialiniais kontrastais. Lietuvos ir Baltarusijos tautiniai naratyvai faktiškai 
tokią nuomonę kartoja iki mūsų dienų, nes jiems pagrindai buvo paklo-
ti okupacijos, nelaisvės ir nedemokratijos aplinkose. Gyvenimas laisvėje 
buvo per trumpas, kad tai iš esmės būtų pakeista.

G. B. Vico tvirtinimu, žmonių epochoje herojišką grubią, žiaurią ir 
autoritetų dominuojamą teisę keičia civilizuotesnė, išplėtota ir visuotinai 
taikoma. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė šiuo požiūriu nėra išimtis, o tai 
iliustruojantis simbolis – Lietuvos Statutai. Nacionaliniai naratyvai pabrė-
žia neeilinę jų svarbą – tai plačiausi ir vieni iš tobuliausiai kodifikuotų 
teisės rinkinių Europoje, jais naudojosi kaip šaltiniu sudarant savuosius 
teisės rinkinius kaimynai – Prūsija ir Rusija, tam tikros įtakos jaučiamos 
JAV ir Prancūzijoje, kurios XVIII a. pabaigoje kūrė pirmąsias Konstitucijas. 
Statutas atliko labai svarbią funkciją, jo nuostatai reglamentavo didelę ba-
jorijos ir visos valstybės gyvenimo dalį. Statuto svarba ir autoritetas buvo 
tokie reikšmingi, kad dar XIX a., sukilimų prieš carą laikais, buvusios LDK 
bajorai save, kaip atskirą politinę bendriją, identifikuodavo su Laisve ir 
Statutu. Paskutinė Statuto redakcija funkcionavo iki okupacinės caro val-
džios galutinio jo uždraudimo. Kaip ne kartą buvo iliustruota, išskirtinis 
naratyvų dėmesys fenomenui toli gražu nereiškia, kad akcentai bus sudėti 
tose pačiose vietose.

Lietuviškajame pasakojime išskirtinis dėmesys teikiamas pirmajam iš 
trijų Statutų. 1529 m. leidinys pasižymėjo tuo, kad buvo suredaguotas paly-
ginti nedidelės didikų grupės, vadovaujamos Mikalojaus Mikalojaičio Ra-
dvilos. Pirmasis Statuto svarstymas vyko Vilniaus Seime 1522 m., kancleriui 
esant Albertui Goštautui. Didžia dalimi lietuvių didikų giminių reprezen-
tuojama redakcinė komisija teisę kodifikavo jau egzistavusios, daugiausia 
paprotinės, teisės pagrindu. Tyrinėtojai pastebi, kad šis statutas ryškiausiai 
atspindėjo lietuvių visuomenės realijas, todėl geriau reprezentuoja būtent 
šią tautinė grupę, o ne gudus. Pirmasis Statutas yra vienintelis išverstas į 
lietuvių kalbą, ir tai padaryta dar sovietiniais laikais. 

Antrasis Statutas (1566) tradiciškai siejamas su LDK ukrainietiškomis 
žemėmis. Šiandieninės Lietuvos ir Baltarusijos teritorijose jis galiojo vos 
apie 20 metų, o tarpu Ukrainos, kuri 1569 m. atiteko Lenkijai, žemėse – 
kelis šimtmečius, iki XVIII a. vidurio. 
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Trečiasis Statutas ypač svarbus baltarusiams. Publikuotas 1588 m. jis tu-
rėjo ilgiausią veiklos istoriją – iki 1840 m., ir ilgiau nei pirmieji – beveik 20 
metų – buvo redaguojamas. Trečiasis Statutas laikomas pačiu plačiausiu ir 
tobuliausiu. Specifinis jo bruožas tas, kad į kūrimą buvo įtraukta visa LDK 
bajorija. Redagavimas ir rašymas vyko provincijos seimeliuose. Surinktoji 
medžiaga buvo pateikta galutinei komisijos, kuriai priklausė tiek iš lietu-
viškų, tiek iš gudiškų žemių kilę didikai, redakcijai. Gautinis variantas 
patvirtintas valdovo. Matome, kad šis kodeksas buvo kuriamas politinės 
tautos, iš apačios į viršų, o ne nuleidžiamas iš viršaus, kaip dažniausiai 
atsitikdavo Europos šalių praktikoje. Kadangi XVI a. antrojoje pusėje di-
delę, o gal net didžiausią, LDK bajorijos, o ir statuto kūrėjų, dalį sudarė 
gudai, baltarusiai drąsiai tvirtina, kad šis Statutas, pats svarbiausias iš visų 
trijų, yra jų kūrinys ir jų veidrodis. Statuto publikavimo ir platinimo tei-
sės, o galbūt ir vyriausiojo redaktoriaus vaidmuo, buvo perduota Leonui 
Sapiegai – LDK pakancleriui, iš gudų, o ne lietuvių, žemių kilusios LDK 
giminės atstovui. Dar daugiau, šio Statuto kūrimo procesas atitinka balta-
rusių naratyvo filosofiją – pagrindiniai dalyviai yra ne herojai, aristokratų 
giminių atstovai, kaip lietuviškajame Pirmajame, bet demokratinė tauta, 
večės tradicijos palikuonys, – bajorai. Senąja gudų kalba parašytas Statuto 
tekstas tik dar labiau sustiprina baltarusių ambicijas jį laikyti išskirtinai 
savu, ypač atsižvelgiant į tą detalę, kad įvade Leonas Sapiega didžiavosi, 
jog Statutas parašytas ne kokia nors svetima, bet sava kalba. Baltarusių 
tautiniame pasakojime tai laikoma dar vienu argumentu teigti, kad gudų 
kalba buvo tikroji LDK kalba. Svarbu ir tai, jog pirmieji du Statutai nebuvo 
publikuoti, plito rankraštiniu pavidalu, tik Trečiasis publikuotas.

Priminsime, kad Trečiasis Statutas niekuomet nebuvo išverstas į lietu-
vių kalbą, o rusiški ir baltarusiški vertimai pasirodė bent keli. Tai turbūt 
irgi rodo tam tikrą rezervuotą lietuvių požiūrį į svarbiausią LDK teisės pa-
minklą. Gal per drąsu tvirtinti, tačiau panašu, kad šiandien tautos veikėjai 
prisiekia istorijos vadovėliams, tautos ir kalbos stabams, taip pat sovietinio 
mentaliteto ir gyvenimo būdo likučiams. O jei prisiekiama Konstitucijai, 
tai jos pirmasis sakinys suprantamas tiesmukai, t. y., kad LDK yra be-
tarpiškai susieta su šiandienos Lietuva, iš esmės nedarant skirtumo tarp 
kultūrinių, politinių ir socialinių realijų, egzistavusių prieš 800 metų ir 
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dabar. Atsiranda tendencingai atrinktų faktų ir retrospektyviai sukons-
truotos praeities kultas. Panaši, o gal dar sudėtingesnė, situacija nulemta 
autoritarinės valstybės sąrangos, egzistuoja Baltarusijoje, nepaisant afišuo-
jamo Trečiojo Statuto kulto. Tokie procesai vyksta galbūt todėl, kad, kal-
bant G. B. Vico terminais, šiandien abi tautos gyvena herojiško laikotarpio 
vertybėmis, dėl XX a. geopolitinių trikdžių taip ir nepasiekusios brandes-
nio Žmonių amžiaus.

Menkas Statutų ir visos LDK teisinės tradicijos poveikis šiandienos 
naratyvams lydimas apskritai labai neigiamo požiūrio į XVII a. ir ypač 
XVIII a. laikotarpį abiejuose pasakojimuose. To meto Lietuva buvo viena 
demokratiškiausių ir laisviausių, labiausiai decentralizuotų Europos vals-
tybių. Centrinei valdžiai vis labiau įgaunant tik formalius reprezentacinius 
bruožus, reali valdžia nusėdo provincijoje – didikų ir bajorų rankose. Iki 10 
% visuomenės sudaranti pilietinė tauta pati save valdė, fanatiškai saugoda-
ma savo laisves, autonomijas ir puoselėdama teisės viršenybę. Tai iš esmės 
kontrastavo su to meto absoliutinėmis Vakarų Europos valstybėmis arba 
despotiška Rusija. Panašūs reprezentacijos mastai Vakaruose bus pasiekti 
tik keliais šimtais metų vėliau. Būtent tuo laikotarpiu visa LDK teritorija, 
miestai ir net maži miesteliai, buvo apstatyti specifinio unikalaus Vilniaus 
rokoko stiliaus bažnyčiomis ir vienuolynais, sukūrusiais bendrą didžiulės 
geografinės erdvės vizualinį identitetą, išlikusį iki mūsų dienų. Provincijos 
miestuose, didikų dvaruose, kūrėsi kultūros, gamybos ir švietimo centrai. 

Nepaisant pasiekimų, visai iki XVIII a. pabaigos egzistavusiai teisės ir 
pilietiškumo tradicijai šiuolaikiniuose naratyvuose keliami du pagrindiniai 
priekaištai – polonizacija, t. y. savo kalbos ir kultūros nykimas bei politi-
nis nusilpimas, nulėmęs valstybės žlugimą. Politinis kūnas degradavo dėl 
specifinės netobulos santvarkos, o ne dėl didžiausių trijų Europos galybių 
agresijos. Atrodytų paradoksalu, bet tokia nuostata per visą XX a. gyvavo 
lietuvių ir baltarusių pasakojimuose, stipri yra ir dabartiniu metu. Veikiau-
siai tai buvo nulemta autoritarinio ir totalitarinio geopolitinio konteksto 
XX a. Vidurio Rytų Europoje. Nors po Pirmojo pasaulinio karo lietuviai 
buvo susikūrę savo valstybę, tačiau ji buvo autoritarinė ir antilenkiška. Jai 
tikrai nelabai rūpėjo aukštinti demokratinę ir stipriai lenkų veikiamą se-
nąją LDK santvarką. Dar priešiškiau į šį fenomeną žiūrėjo Sovietų Sąjunga, 
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kuri sistemiškai, nuo caro laikų, siekė sugriauti bet kurį pozityvų Abiejų 
Tautų Respublikos vaizdinį, ypač to laikotarpio, kuris buvo padalijimų iš-
vakarėse. Kuriamas chaoso, netvarkos, anarchijos ir vargo įvaizdis turėjo 
pateisinti išlaisvinimą ir tvirtos rankos įvedimą. Propaguota samprata, kad 
fenomenali LDK tolerancijos tradicija tebuvo degradavusios silpnybės, o 
ne pažangios ir savitos visuomenės, bruožas.

Paskutinis pastebėjimas, susijęs su Lietuvos ir Baltarusijos – kaip tilto 
tarp Vakarų ir Rytų – įvaizdžiu. Tai ypač sietina su LDK laikais: ar tai Va-
karų tvirtovė, ginanti Europą nuo Rytų barbarybės, ar dar viena rytų slavų 
pasaulio teritorija su dominuojančia stačiatikybe? Lietuva XX a. slinktyje 
galutinai atsikratė asociacijų su Rytais, o jos istorinis pasakojimas, nepai-
sant antagonizmo Lenkijai, užėmė provakarietišką orientaciją, Baltarusija 
iki mūsų dienų svyruoja tarp dviejų polių. Absoliuti dauguma jos politikai, 
kultūrai ir visuomenei skirtų analitinių darbų vadina ją pasienio, paribio, 
ties kultūrų susikirtimų ar civilizacijų susidūrimų riba esančia valstybe. 
Dalis jos bruožų aprašoma remiantis vakarietiškomis, dalis – rytietiškomis 
kategorijomis. Taip pat teigiama ir mokykliniuose vadovėliuose, oficialiose 
istorijose, taip mąsto žmonės. Klausčiau, ar ne per daug piktnaudžiaujama 
tokiu neapibrėžtumu, pasitenkinimu nebūti nei čia, nei ten? Baltarusiai 
su savo valstybiniais dariniais, žmonėmis, bendruomenėmis, kultūra ir 
kalba nuo X a. buvo čia, o ne tarp. Juk, kai sakoma tarp, – nuvertinama, 
ignoruojamas unikalus savitumas, kuris nėra vien Rytų ir Vakarų detalių 
mišinys. Tikriausiai toks savęs nuvertinimas ir vietos neradimas nulemtas 
nevisavertiškumo kompleksų paveiktų XX a. geopolitinių permainų ir esa-
mo politinio režimo šiandieninėje valstybėje.

Epilogas

Viena pagrindinių priežasčių, dėl kurios tautiniai naratyvai konfrontuoja, 
susijusi su herojais. Istoriniai asmenys gali būti vertinami radikaliai prie-
šingai, taip kaip Jogaila ir Vytautas lietuvių ir lenkų pasakojimuose. Dar 
dažniau atsitinka, kad herojais paprasčiausiai nepasidalijama. Absurdiškai 
ribotai manoma, kad praeityje gyvavęs asmuo ir XIX–XX a. istorikų iš-
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aukštintas į herojus, gali priklausyti tik vienai bendruomenei. Seniai mirę 
žmonės vėl tampa materialiais kūnais, kurie tampomi kaip lėlės pavydžių 
XX a. ir XXI a. patriotų, garbinančių juos kaip stabus. Tokio tipo konf-
liktai aiškiai matomi lietuvių ir baltarusių santykiuose, kai kalbame apie 
Mindaugą, Gediminą, Algirdą, Vytautą ir daugelį kitų visuomenės ir ypač 
politikos veikėjų. Tačiau tai jokiu būdu nėra vien mūsų regiono fenomenas. 
Prancūzai su vokiečiais panašiai ginčijosi dėl frankų karaliaus Chlodvigo I. 
Grįždami prie įvade aptarto Šveicarijos pavyzdžio matome, kad ten pana-
šių konfliktų nekilo dėl labai paprastos priežasties – nebuvo bendrų herojų. 
Tičino italų didvyriai nebuvo politikai ar svarbūs visuomenės veikėjai kaip 
tarp Šveicarijos vokiečių. Tai buvo architektai, dailininkai, skulptoriai ir 
kiti menininkai, klaidžioję po Europą ir pasaulį nuo viduramžių, o ne karo 
ar politinių bendruomenių vadai, kovoję už laisvę mūšiuose. Tai, kas gar-
binama vienų, nėra garbinama ar smerkiama kitų, todėl nekyla problemos 
su dalijimu į mano ir tavo arba abipusių pykčių dėl prieštaringai vertinamų 
herojų garbinimo.

Vienas iš svarbių tikslų, kuriuos G. B. Vico sau kėlė, buvo tiesos sura-
dimas. Po ilgamečių paieškų jis padarė išvadą, kad Dieviškoji ir Žmogiš-
koji tiesa skiriasi. Vesdamas paraleles su meno kūriniais jis tvirtino, kad 
pirmoji esanti lyg skulptūra, trimatė, o antroji – dvimatis piešinys.84 Deja, 
žmogus nėra pajėgus suprasti Dieviškosios tiesios, nes stebi tik jos projek-
ciją plokštumoje. Dėl šios priežasties jo pažinimas neišvengiamai ribotas. 
Žmogiškoji tiesa – vaizduotės vaisius, sukuriamas intelekto. Kita vertus, 
kiekvienoje žmogaus sukurtoje tiesos projekcijoje egzistuoja metafizinė 
tiesa, kuri nėra lengvai pagaunama. Reikia tam tikrų gebėjimų norint ją 
suprasti, panašiai kaip būtini tam tikri įgūdžiai, norint suvokti meno kū-
rinius, tokius kaip G. B. Vico laikų – XVII–XVIII a. sandūros – dailė. 
Žvelgiant iš filosofijos ir istorijos perspektyvos šios G. B. Vico mintys labai 
modernios ir reikalingos komentaro.

Pirma, tautos istorijos skirstymas į tris laikotarpius – Dievų, Herojų ir 
Žmonių – tėra žmogiškojo intelekto konstrukcija, kuri turi aiškią ir labai 

84 Meno įtakas G. B. Vico istorijos ir filosofijos sampratai bei tiesos ieškojimai yra 
nuodugniai gvildenami Malcolmo Bullo monografijoje Inventing Faleshood, Making 
Truth: Vico and Neaoplitanian Painting, Princeton University Press, 2013.



692 Rūstis Kamuntavičius

svarbią funkciją: padėti suprasti istoriją. Lygiai taip pat sėkmingai galima 
atrasti 4, 5 ar 20 laikotarpių ir pagal juos išdėlioti bet kurios pasirinktos 
tautos istoriją. Vos ne kiekvienoje istorijos knygoje ar net mokykliniame 
vadovėlyje naudojama daugiau ar mažiau skirtingą chronologijų. Kita 
vertus, tautos istorija nebūtinai turi prasidėti priešistoriniais laikais. Ne-
sunkiai galima sukurti ir pateikti kitokį G. B. Vico pasiūlytų laikotarpių 
išdėstymą. Vienas iš variantų – atitinkamai kurios nors tautos istoriją kon-
centruoti ties XIX–XX a. Toks pastarąjį šimtą metų vienoje ir kitoje šalyje 
neretai girdimas siūlymas susijęs su perėjimu nuo politinės tautos (LDK 
tradicija) prie lingvistinės tautos (XX a. tradicija) vaizdinio. Tai reiškia, 
kad Dievų amžius buvo XIX a. išvakarėse, Herojų amžius – XIX–XX a. 
pradžioje (1831 m. ir 1863 m. sukilimai, personalijos: M. Valančius, V. Ku-
dirka, J. Basanavičius ir pan.; baltarusių istorijoje – XIX a. antrosios pusės 
atgimimo šaukliai, pirmasis istorikas A. Lastoŭskis, Baltarusių liaudies 
respublikos sukūrimas ir pan.), o Žmonių amžius, tuomet galėjo prasidėti 
nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Pastebėsime, kad toks pasakojimas 
gerokai mažiau konfliktinis, nes pagrindinės temos (etnografinė teritori-
ja, tautinės kalbos, savų valstybių kūrimas ir pan.) ir herojai yra visiškai 
skirtingi. Tačiau jis daro lietuvius svetimus ir kreipia baltarusius Rusijos 
link. Jis gerokai padidina rusų, kaip baltarusių ir Baltarusijos valstybės 
kūrėjų, vaidmenį. Pastarieji sukonstravo baltarusius kaip savo, o ne kaip 
Vakarų pasaulio, dalį. Sekant vakarų rusizmo logika, LDK laikais lenkai 
ir lietuviai tik norėję sunaikinti tikrąjį baltarusių pravoslavišką identitetą, 
versdami juos katalikais ir polonizuodami. Suprantama, toks pasakojimas 
gali ir turi teisę egzistuoti, bet, jei norima geopolitinės ir kultūrinės Balta-
rusijos reorientacijos, turbūt reiktų gerai apgalvoti jo prasmingumą.

Antra, galima drąsiai teigti, kad skirtingos tos pačios istorijos interpre-
tacijos – tai lyg skirtingos tos pačios trimatės skulptūros projekcijos dvi-
matėje erdvėje. Vedant tolimesnes paraleles tarp G. B. Vico ir LDK istorijos 
peršasi išvada, kad joks žmogus, joks istorikas negali atkurti visapusiškos 
tiesos, tačiau gali pasiūlyti savo daugiau ar mažiau argumentuotą požiūrį. 
Natūralu, kad tie požiūriai gali skirtis ir skirsis vienas nuo kito, tačiau, 
sekant G. B. Vico, kiekviename iš jų bus didesnė ar mažesnė dalis metafi-
zinės tiesos. Dar daugiau: nors žmogui nelemta tapti Dievu, tačiau jis gali 
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artėti prie dieviškumo pažindamas ir perprasdamas tos pačios skulptūros 
dvimačių projekcijų įvairovę. Trumpiau kalbant, žmogus, žinantis ir su-
prantantis lietuvišką ir baltarusišką LDK istorijos interpretaciją, yra arčiau 
tiesos, nei tas, kuris žino tik vieną iš šių variantų. G. B. Vico lygino istoriką 
su dailininku, didelėje drobėje paryškinančiu tas figūras ir tuos elementus, 
kurie jam atrodo svarbiausi, ir taip sukurdamas savo pasakojimą. Tapyda-
mi tuos pačius siužetus skirtingi meistrai pasirinks skirtingus akcentus.85 

Galiausiai mes ir vėl grįžtame prie pradinių teiginių, išsakytų įvade. 
XIX a. pabaigoje vienas garsiausių mūsų laikų filosofų vokietis Friedri-
chas Nietzsche tvirtino, kad tikėjimas vienu normaliu dievu, greta kurio 
yra tik pseudodievai, yra didžiausia grėsmė, su kuria iki šiol susidūrė žmo-
nija.86 Jam antrino XX a. antrosios pusės prancūzų istorikas J. le Goffas, 
kuris, baigdamas knygą Istorija ir atmintis, paskutinius paragrafus skyrė 
perspėjimams, kad, nors istorinės žinios yra būtinos žmogiškajam paži-
nimui ir visuomenių funkcionavimui, jos jokiu būdu negali virsti religi-
ja ir apsiribojimais. Negalima leisti, kad būtų sukurtas istorijos kultas.87 
Baltarusiška ir lietuviška praeities interpretacija – akivaizdžiai konflikti-
nė, todėl perdėtas istorijos sureikšminimas, pavertimas vidaus ar užsie-
nio politikos įrankiu gali vesti prie konfrontacijos. Deja, nurodyti, kur 
yra riba, žyminti per didelį sureikšminimą ar perdėtą poveikį viešiems 
interesams, yra be galo problemiška. Dėl to, jei norime išlaikyti tautinių 
pasakojimų ir istorijos sąsajas, išvengiant katastrofų, lieka vienintelis ke-
lias – suprasti ir pripažinti, kad istorija gali būti papasakota labai skirtingai, 
o kritiškų interpretacijų įvairovė ne iškreipia, bet praplečia praeities vaizdą. 

85 Malcolm Bull, Inventing Faleshood, Making Truth: Vico and Neaoplitanian Painting, 
Princeton University Press 2013, The analogy of Painting.

86 F. Nietzsche, The Gay Science, New York 1974, p. 192.
87 Le G o f f, J., min. veik., p. 215.
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SUMMARY 

Lithuanian and Belarusian history is an example of conflicting representations of the 
past. The two nations interpret the period of common history (the times of the Grand 
Duchy of Lithuania in the 13th–18th centuries) in different ways. Both sides ample of 
conflicting representations of the past. The two nations interpret Mindaugas) and 
have different opinions about the role of the Balts and the Slavs in the creation and 
consolidation of the state. In retrospect, one side emphasises the contribution of the 
Lithuanian lands to the politics, culture and law of the former state, whereas the other 
side highlights the importance of the present day Belarusian territory. These different 
perspectives cause confusion in contemporary political and cultural contexts. 

Differing representation of the common past is not an exclusive feature of the 
Belarusian and Lithuanian history. A large part of the European nations, especially in 
the eastern part of the continent, are in constant conflict over the cities, territories, or 
ownership of historical heroes. On the other hand, there are several non-conflicting 
histories of the neighbouring nations as, for example, the case of Swiss Italians and 
Germans. Although the Italian part was annexed in the beginning of the 16th century 
by the German speaking Swiss from the Alps, the two communities do not have 
conflicting representations of the past. Despite the fact that both communities “own” 
Switzerland, the longstanding tradition of decentralization, democracy and freedom 
allows them to create differing images of the past, in which heroes, lands or events 
acquire a non-conflicting shape. 

Is it possible to tell the Belarusian history in a meaningful and suggestive way without 
going into conflict with contemporary Belarusian and Lithuanian national narratives? 
This could be attained if instead of trying to describe the past “as it actually was”, 
attempts were made to understand how and why different interpretations of the past 
occur. In order to achieve the aim, a contrastive method is used. More specifically, the 
conflicting causes of Lithuanian and Belarusian interpretations of the past are analysed 
in the light of the non-conflicting history of Swiss Germans and Italians. This specific 
perspective helps to explain why these two narratives of East Europe are so different. 



695

In order to understand the essence of miscommunication, the main arguments and 
claims of the Lithuanian and Belarusian narratives are compared. 

The Belarusian history is presented through three chronological periods, formulated 
according to one of the classical principles developed by the first philosopher of history 
Giambattista Vico (1668–1744). The first period referred to as rough three chronological 
periods, formulated according to one of the classical principles developed by the first 
philosopher of history Giambattista Vico (1668 the essence of miscommuniganism, 
whereas the Belarusian on Orthodoxy as the starting points of the future state. “Heroes’ 
epoch” represents the formation and strengthening of the states. It is depicted as a 
romantic period when the nation is ruled by the heroic Mindaugas and Vytautas the 
Great, the most important symbols for the formation of any national narrative are 
born and the most outstanding battles are fought (especially the battles of Grunwald 
and Orsha). Specifically, the interpretations of this epoch (13th–15th centuries) are the 
most controversial in the Lithuanian and Belarusian narratives. In the third historical 
period, “human epoch” (16th–18th centuries), the nation becomes more civilized, moral 
and peaceful and the rule of law prevails. At the same time, language and ethnographic 
traditions gain a growing importance (especially, in retrospect, from the national 
perspective of the twentieth century). The external enemy, the Teutonic Order, is 
replaced by the Moscow’s threat, whereas the Poles become the internal enemy which 
hinders the formation of both Lithuanian and Belarusian nations. 

The three epochs are individual worlds of facts, processes and imaginations which 
formulate the conflicting pictures of the history of the Grand Duchy of Lithuania. Views 
and interpretations of an opposing camp are regarded as threats for the foundations of 
national identity whether it is Lithuanian or Belarusian. On the other hand, for those 
who seek to understand the neighbouring countryring countrye individual worlds of 
facts, procehy of Lithuania and the contemporary neighbouring country is opened as 
well as an excellent opportunity for self-reflection. 
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MITAS IR jo FoRMoS
jonas Paulius II ir lenkų istorinis diskursas 
Lenkijoje ir Lietuvoje 2000–2014 metais

Įvadas

Apžvelgdami Europos atminties formavimosi vingius ir sunkumus 
Małgorzata Pakier ir Bo Stråthas pažymėjo, kad XX a. būta ne vieno 

lūžio, kuris galėjo reprezentuoti visai Europai bendros kolektyvinės atmin-
ties, istorinio naratyvo formavimosi atskaitos ribą. Vis dėlto, panašiai kaip 
po 4-ojo dešimtmečio ekonominės krizės ir Antrojo pasaulinio karo, taip 
ir po 1989 m. politiniai ir socialiniai veiksniai vienaip ar kitaip pristabdė 
tokį bendrą vystymąsi1. Iš tiesų 1989-ųjų posūkis lemtingai pakeitė nacio-
nalinius pasakojimus ir atmintį. Viena vertus, nors jokio bendro europi-
nio istorinio naratyvo nebuvo sukurta, tačiau kone į visus Vidurio Rytų 
Europos pokomunistinių valstybių nacionalinius naratyvus buvo įtraukta 
praeities (ypač – netolimos) segmentų, suteikiančių visam regionui ben-
drų tapatybių rėmus2. Kita vertus, ne visai tikslinga žiūrėti į 1989-uosius 
kaip į takoskyrą, žyminčią visai naujų pasakojimų atsiradimą. Įvairios is-
toriografinės tradicijos nevienodai plėtojosi skirtinguose nacionaliniuose 
kontekstuose. 1989-ieji, t. y. laisvosios rinkos, demokratinės valstybės bei 
vartotojiško mentaliteto įsigalėjimo metai kone visame Vidurio Rytų Euro-
pos regione pakeitė sąlygas, kuriomis vyksta ginčai tarp istorinių naratyvų, 
atminčių ir istoriografinių tradicijų, ir sudarė prielaidą naujų segmentų 
įsikomponavimui į egzistuojančius istorinius pasakojimus, dažnai taip pat 
tarpukario aktualizavimui.
1 Pa k ier, M., St r åt h , B. Introduction: A European Memory? A European Memory? 

Contested Histories and Politics of Remembrance, Pa k ier, M., St r åt h B. (ed s .) , New 
York–Oxford, 2011, p. 1–20.

2 Troebs t , S. Introduction: What’s in a Historical Region? A Teutonic Perspective. Eu-
ropean Review of History – Revue europé enne d’Histoire, 2003, t. 10, nr. 2, p. 173–188.
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Demokratinės valstybės atkūrimas Lenkijoje, kaip ir kitose Vidurio Rytų 
Europos šalyse, sudarė pagrindą istorinių pasakojimų ir atminties pliura-
lizavimui3. Žinia, naujų pasakojimų kūrimo(si) procesas prasidėjo kur kas 
anksčiau, įsibėgėjant opozicijos veiklai XX a. 9-ojo dešimtmečio pradžioje. 
Nors Lenkijos istoriniai naratyvai pasižymėjo trauminiais (ypač) traumi-
niais atminties elementais, bendrais ir kitoms Vidurio Rytų Europos regio-
no šalims, tačiau regioniniame kontekste jie išlaikė tam tikrus išskirtinius 
bruožus. Lenkijos istoriniai naratyvai turi ilgą persipynimo su katalikybe 
tradiciją, kuri atspindi Lenkijos valstybės simbolinio įsiteisėjimo procesus, 
vykusius nuo pat XVII a. Tokia tendencija buvo gyva ir modernios lenkų 
tautos kūrimosi laikotarpiu XIX a. ir XX a. pirmojoje pusėje. Nors socia-
listinės Lenkijos egzistavimo metu politinė valdžia siekė palaikyti naujo 
naratyvo, kuris įteisintų naują ideologinę sandarą, kūrimą, laiko tėkmėje 
tradicinį naratyvą atgaivino opozicijos veikėja pasidariusi Katalikų bažny-
čia. Katalikybės ir Katalikų bažnyčios, kaip Lenkijos istorijos protagonistės 
ir Lenkijos nacionalinės tapatybės saugotojų, įvaizdį dar labiau sustipri-
no Jono Pauliaus II išrinkimas popiežiumi 1978 m. Iki 1989 m. ir vėliau 
Lenkijos viešosios sferos atstovai Jono Pauliaus II asmenyje įžvelgė ne tik 
religinės institucijos vadovą, bet ir nesenos Lenkijos istorijos, Lenkijos ka-
talikybės ir valstybės istorijos sankirtos simbolinį įkūnijimą. Tai liudija 
daugelis skirtingų popiežiaus atminties įamžinimo iniciatyvų. Nors Lenki-
jos visuomenė ir viešasis diskursas Jono Pauliaus II figūrą sureikšmino jau 
tuo metu, kai Krokuvos arkivyskupas buvo išrinktas į Šv. Petro sostą ir dar 
labiau – pokomunistiniu laikotarpiu, tačiau naujojo tūkstantmečio pradžia 
lėmė atminties apie Joną Paulių II pirmąjį stiprų posūkį. Kaip liudija įspū-
dingas jam skirtų paminklų skaičiaus augimas, 2000 m. Didysis jubiliejus 
ypač paskatino (ir ne tik) tikinčiųjų sluoksnius įamžinti Kristaus gimi-
mo antrąjį tūkstantmetį sureikšminant savo įžymiausio tautiečio kataliko 
gyvąją atmintį. Tuo pat metu Jono Pauliaus II atmintį Lenkijoje palaikė 
dar vienas veiksnys: jau po paskutinio popiežiaus apsilankymo tėvynėje 
1999 m. vietinės Katalikų bažnyčios hierarchija numatė ne tik įamžinti, 
bet ir skleisti Jono Pauliaus II popiežiavimo pavyzdį. Tuo tikslu sukurta ir 

3 Tr aba , R. Historia jako przestrzeń dialogu, Historia – przestrzeń dialogu, Warszawa, 
2006, p. 81–82.
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nuo 2001 m. pradėta kasmet švęsti Popiežiaus diena (lenk. Dzień Papieski). 
Jono Pauliaus II mirtis 2005 m. pavasarį dar labiau sustiprino emocinį 
ryšį su lenkų popiežiumi, kurio garbei nuo pat 2005 m. buvo instituciona-
lizuota nauja (pasaulietinė) atmintina diena – Popiežiaus Jono Pauliaus II 
diena (lenk. Dzień Papieża Jana Pawła II). Praėjus vos keletui metų nuo 
jo mirties popiežiaus kultą tarp tikinčiųjų oficialiai įteisino pati Katalikų 
bažnyčia, kuri 2011 m. Joną Paulių II paskelbė palaimintuoju, o 2014 m. jį 
kanonizavo.

Atsižvelgdamas į šias aplinkybes nusprendžiau išanalizuoti, kokie isto-
riniai pasakojimai siejosi su Jono Pauliaus II asmenybe nuo pat 2000 m. 
Kitais žodžiais tariant, šioje studijoje ketinu ištirti, kaip mitas (pasakoji-
mas) apie Joną Paulių II konstruojamas šiuolaikinėje Lenkijoje, kokie tar-
pusavyje konkuruojantys istoriniai pasakojimai ir nacionalinės tapatybės 
modeliai glūdi jame ir kokias reikšmes skirtingos visuomenės terpės siekia 
perteikti per jį ir jo kultą. 

Tyrimas suskirstytas į tris pagrindines dalis. Pirmojoje dalyje aptarsiu 
svarbiausias šioje studijoje naudojamas sąvokas, metodologinę atspirtį ir 
istoriografiją Jono Pauliaus II kaip atminties figūros tema. Ant rojoje da-
lyje pristatysiu visuomeninius, politinius, religinės jausenos ir Katalikų 
bažnyčios vaidmens pokyčius, įvykusius Lenkijoje po 1989 m. Apžvelgęs 
religinių ir su religijos pasauliu susijusių atminties vietų svarbą formuojant 
lenkų istorinius naratyvus, nagrinėsiu Jono Pauliaus II mitą, jo religinio ir 
pasaulietinio kulto atsiradimą ir vystymąsi nuo 2000 m., stengdamasis su-
prasti Jono Pauliaus II mito formas, taip pat – kokį vaidmenį mitas vaidina 
skirtingų visuomenės terpių istoriniuose naratyvuose ir kokios reikšmės 
juo perteikiamos. Trečiojoje dalyje analizuosiu, kaip skirtingas istorinis 
kontekstas, toks kaip Lietuvos, padarė įtaką ypatingam Jono Pauliaus II 
mito atsiradimui tarp Lietuvos lenkų. Žvelgdamas per popiežiaus mito 
prizmę bandysiu įrodinėti, kad tarp Lietuvos lenkų  įsitvirtino iš esmės 
kitoks negu Lenkijoje pasakojimas, kuriame atsispindi vietinės bendruo-
menės istorinių patirčių ypatybės. Tyrimu sieksiu įrodyti, kad, nors Lenki-
joje egzistuoja du vienas su kitu konkuruojantys Jono Pauliaus II mitai, vis 
dėlto tik Lenkijoje Jono Pauliaus II asmenybė įžvelgiama kaip nacionalinio 
patrono, t. y. kaip mitinė figūra, atliekanti valstybės ir nacijos tapatybės 
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stiprinimo funkciją (plg. žemiau). Lietuvoje, kur lenkai tesudaro tautinę 
mažumą, lenkiškasis Jono Pauliaus II mitas pasižymi išskirtiniu bendru-
mu su lietuviškuoju ir liudija apie pilietinio kelio paieškas daugiatautėje 
valstybėje. Tyrimą atlikdamas rėmiausi periodine spauda, rašytiniais teks-
tais, kita vizualia medžiaga, – visu tuo, kas liudija apie Jono Pauliaus II 
amenybės įsitvirtinimą lenkų istoriniame naratyve.

I dalis: Metodologija ir istoriografija

1.1. Nacionaliniai istoriniai naratyvai: 
atmintis, mitas ir religija

Pradedant Jono Pauliaus II mito analizę visų pirma reikia išsiaiškinti mito 
ir naratyvo sąsają, taip pat patikslinti pagrindines šioje studijoje naudoja-
mas sąvokas ir probleminius teiginius. Tai glaustai atliksiu šiame skyriuje.

Naratyvai sudaro tapatybės pagrindą. Jerome’as Bruneris pabrėžė, kad 
pasakojimas asmens lygiu anaiptol nėra vienintelė priemonė išgyventam 
laikui apibūdinti. Tačiau tik pasakojimas pasižymi ypatinga savybe – už-
fiksuoja ir perteikia būtojo laiko prasmę. Išgyventoms patirtims perteikti 
naratyui būtini du elementai: atminties, kuri užfiksuoja patirtis, ir kalbos, 
kuri struktūruoja patirtį tam tikrų kultūrinių kodų pagrindu. Tiek atmin-
tis, tiek kalba yra socialiai grindžiamos funkcijos4. Pirma, atmintyje su-
kaupti duomenys tvarkomi remiantis tam tikrai socialinei grupei būdingais 
chronologijos rėmais, nors paprastai asmens ir socialinės grupės chrono-
logija randasi savitarpio įtampos santykiuose, tačiau pastaroji dažniausiai 
pasirodo neišvengiama pirmosios atrama5. Antra, kalba, kuri yra priemonė, 
reikalinga atminties segmentams artikuliuoti, tegali egzistuoti tam tikra-
me socialiniame kontekste, kuris kultūriškai sąlygoja ne tik komunikacijos 
formas, bet ir būdą, kaip atmintis yra reiškiama ir artikuliuojama nara-
tyve6. Trečia, pasakojimas vyksta ne indiferentiškoje sferoje, o dalyvaujant 
klausytojų bendruomenei. Tam, kad komunikacija būtų efektyvi, kultūrinis 

4 Br u ner, J. Life as Narrative, Social Research, 2004, t. 71, nr. 3, p. 692–694.
5 Il senso del passato, a cura di Jed lowsk i ,  P., R a mpa z i , M., Milano, 1991.
6 Br u ner, J., min. veik., p. 695.
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pasakojimo apibrėžtumas turi būti aiškiai suvokiamas pasakojančiam as-
meniui7. Atsižvelgdamas į tai, kad minėtieji kognityvieji ir kalbiniai proce-
sai struktūruoja patirtį, lemia atmintį ir kuria tikruosius gyvenimo įvykius, 
J. Bruneris prieina prie išvados, kad pati žmogaus tapatybė sutampa su au-
tobiografiniais (bet akivaizdžiai socialiai pagrindžiamais) naratyvais8.

J. Brunerio asmens tapatybės apibūdinimas pasirodė tinkamas ir sie-
kiant apibrėžti kolektyvines tapatybes, jų veikimą. Kolektyvinės tapatybės 
taip pat gyvuoja tik kaip naratyvinės reikšmių sistemos, kurias asmenų 
(grupių) atmintis palaiko (knygose, filmuose, meninėse reprezentacijose, 
vaidinimuose ir t. t.) ir cirkuliuoja kai kuriomis socialinėmis terpėmis, 
remdamosi tam tikromis kalbinėmis konvencijomis. Juk ir į pačią atmin-
tį – kuri sudaro istorinio subjektyvumo tapatybės pagrindą – galima žiū-
rėti kaip į grandį, jungiančią asmens ir grupės tapatybes. Asmens tapatybę 
užfiksuoja ir palaiko su tam tikromis socialinėmis terpėmis susijusi atmin-
tis ir kalbiniai kanalai, kurie apibrėžia jo tapatybės rėmus9. Savo ruožtu 
asmuo, pasirodo, reikalingas ne tik formuojant visuomenės terpes, bet ir 
įgalinant jų kultūrų (reikšmių visumų10), tapatybę formuojančių reikšmių 
išlaikymą ir transformaciją. 

Nors žinomas Jano Assmanno atminties skaidymas į komunikacinę ir 
kultūrinę11 padeda apibūdinti atminties daugiasluoksniškumą ir vartosenų 
įvairovę, vis dėlto asmens ir socialinių terpių tapatybių tarpusavio santykio 
sudėtingumas vargu ar apčiuopiamas tokio standaus modelio. Atsižvelg-
damas į vakarietišką akademinę praktiką ir į poreikį aprašinėti minėtąjį 
santykį, aprėpti praeities reprezentavimo ir platųjį visuomenės santykių su 
praeitimi spektrą Vasilijus Safronovas siūlė kalbėti ne tiesiog apie atmin-
tį (tapatybės objektas), o apie atminties, arba atminimo, kultūrą. Anot jo, 

7 Jed lowsk i , P. Memory and Sociology: Themes and Issues, Time & Society, 2001, t. 10, 
nr. 1, p. 32.

8 Br u ner, J., min. veik., p. 695–696.
9 Ha l lbwachs , M. Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, 1935. 
10 G eer t z , C. Interpretazione di culture, Bologna, 2010.
11 A ssma n n,  J. Communicative and Cultural Memory, Cultural Memory Studies. An 

International and Interdisciplinary Handbook, eds. Er l l , A., Nü n n i ng , A. Berlin–New 
York, 2008, p. 109–118; A ssma n n, J. La memoria culturale: scrittura, ricordo e identità 
delle grandi civiltà antiche, Torino, 1997.
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atminties, arba atminimo, kultūra tai /.../ tokia reikšmių sistema, kuri for-
muojasi įvairiomis praeities reprezentavimo formomis aktualizuojant pra-
eitį ir stimuliuojant kolektyvinę atmintį (kolektyvinė atmintis savo ruožtu 
suprantama kaip atmintis, besiformuojanti komunikacijos aktų metu homo-
genizuojant individualių atsiminimų skirtybes). Šitaip suvokiant atminimo, 
arba atminties, kultūrą pagrindiniu jos tyrinėtojų tyrimo objektu laikytini 
viešoje komunikacijoje nuolat vykstantys reikšmių kūrimo procesai, regu-
liuojantys, palaikantys ir transformuojantys žmonių, dalyvaujančių vienoje 
komunikacijos terpėje, atmintį12. Tad atmintis – kaip tapatybės išlaikymo 
elementas – pasirodo daugiasluoksnė: individuali (neuronalinė), socialinė 
(būdinga tam tikrai socialinei terpei) ir kolektyvinė, kiekvienam lygme-
niui sąveikaujant su kitais ir reiškiantis naratyvinėmis formomis.

Nustačius santykį tarp naratyvo, atminties ir tapatybės reikėtų, nors 
ir trumpai, atkreipti dėmesį, koks santykis sieja praeitį ir jos naratyvinę 
reprezentaciją. Literatūroje skelbta, kad istoriniai įvykiai ir asmenybės fik-
savimosi kolektyvinėje atmintyje metu netenka daugelio savo charakterių, 
suskaidomi į archetipines formas. Kitais žodžiais tariant, įvykių ir asmeny-
bių atžvilgiu vyksta mitologizavimo procesas. Šiuo atveju mitologizavimas 
(ir mitas) suvoktinas ne kaip falsifikavimo sinonimas, o kaip die affektive 
Aneignung der eigenen Geschichte. /.../ eine fundierende Geschichte, die nicht 
dusch Historisierung vergeht, sondern mit einer andauernden Bedeutung 
ausgestattet wird, die die Vergangenheit in der Gegenwart einer Gesellschaft 
praesent haelt und ihr eine Orientirungskraft fuer die Zukunft abgewinnt13. 
Nacionaliniu mitu laikytini atsiminimai apie istorinius įvykius arba asme-
nybes, kurie sklido žodinės tradicijos kanalais, yra ritualizuojami tautiniu 
mastu ir reprezentuojami meninėmis formomis, o jų interpretavimas re-
miasi labiau emocijomis negu racionalumu14. Kolektyvinės atminties fone 

12 Sof ronova s , V. Kultūrinė atmintis ar atminimo kultūra? Kultūrinės atminties teorijos 
taikymo moderniųjų laikų tyrimams problemos, Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo 
iki Molotovo ir Ribbentropo: Atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI 
amžiuje, par. Ni k ž ent a it i s , A., Vilnius, 2011, p. 60.

13 A ssma n n, A. Die lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschich-
tspolitik, München, 2006, p. 40.

14 Hof ma n n, S. L. Mythos und Geschichte. Leipziger Gedenkfeier der Völkerschlacht im 
19. und 20. Jahrhundert, Deutschland und Frankreich im Vergleich, 19. und 20. Jahrhun-
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skirtingos socialinės terpės mitologizuoja istorijos segmentus, įtraukda-
mos į juos pagrindines terpės vertybes ir nuosekliai susiedamos su terpės 
narių priimtu pasakojimu – grindžiamąja mitologija15. Taigi į pačius naci-
onalinius istorinius naratyvus (skirtingais jų reiškimo būdais) galima žiū-
rėti kaip į mitų visumas, t. y. kaip į visuomenės terpių vykdomą affektive 
Aneignung“ der eigenen Geschichte, kurioje vyksta nuolatinis konfliktas dėl 
praeities interpretavimo, atitinkančio nuolatinį visuomenės terpių tapaty-
bių persikūrimą.

Studijuojant Jono Pauliaus II, kaip mito, reikšmę ir vietą šiuolaikiniuo-
se lenkų istoriniuose pasakojimuose iškyla dar vienas sunkumas. Naci-
onalizmo studijose viešpatauja nuomonė, kad moderniose nacionalinėse 
valstybėse pilietinės religijos vaidino ir tebevaidina svarbų vaidmenį ku-
riant tautinę bendruomenę ir palaikant jos tapatybę charakterizuojančias 
reikšmes16. Dėmesį telkti į pilietines religijas skatino teorinė nuostata, 
jungianti modernybės ir modernaus valstybingumo modelio vystymąsi 
su prasidėjusio nuo Apšvietos laikų sekuliarizacijos proceso tiek visuo-
menės, tiek politikos srityje. Nors vargu, ar kas nors galėtų paneigti pi-
lietinių religijų svarbą XIX a. ir XX a., vis dėlto vertėtų atkreipti dėmesį 
į porą aplinkybių. Viena vertus, skirtingai negu klasikinėje sociologijoje, 
šiuolaikiniuose tyrimuose imta žiūrėti į visuomenės sekuliarizaciją kaip 
į kompleksišką daugiakampį reiškinį. Susifokusuota į nuostatą, kad se-
kuliarizacija nelaikytina progresyviu visuomenės atitolimu nuo religijos, 
o jų santykio kitimo procesu. Vadinamoji individualizacijos teorija (angl. 
individualization theory) nurodo, kad modernybė religijos neišstumia iš 
viešojo visuomenės gyvenimo, o tesikeičia asmens religingumo formos. 
Religinių institucijų autoriteto mažėjimas atlaisvino individo religingu-

dert, hrsg. Fr a ncois , E. Göttingen, 1995, p. 111. 
15 Bi z eu l , Y. Politische Mythen, Politische Mythen im 19. und 20. Jahrhundert in Mit-

tel- und Osteuropa, hrsg. Hei n-K i rch ner, H., Ha h n, H. H. Marburg, 2006, p. 3–14; 
Hei n-K i rch ner, H. Überlegungen zu einer Typologisierung von politischen Mythen 
aus historiographischer Sicht – ein Versuch. In: Hei n-K i rch ner, H., Ha h n,  H. H. 
(hrsg.), min. veik., p. 407–424.

16 Cr i s t i , M. From Civil to Political Religion: The Intersection of Culture, Religion and Po-
litics, Waterloo, 2001; Be l la h , R. N., Ha m mond , P. E. Varieties of Civil Religion, San 
Francisco, 1980.
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mą nuo institucionalizuotos religijos ir hierarchijos. Tačiau, pasak so-
ciologo Detlefo Pollacko, toks pasikeitimas nereiškia, kad religingumas 
būtų visai privatizuojamas. Atvirkščiai, religingumo individualizavimas 
dažniau tereiškia santykių su religiniu autoritetu mažėjimą išlaikant tra-
dicinį religinį jausmą17. 

Kita vertus, pastaraisiais dešimtmečiais įrodinėta, kad Europos mo-
dernių valstybių santykis su tradicinėmis religijomis ne visada yra vie-
nareikšmis ir įkvėptas jų atskyrimo. Nuo pat 1555 m. pasirašytos Augs-
burgo taikos ir dar kelis šimtmečius – konfesinis priklausymas, bet ne 
nacija, grindė priklausymo valstybinei bendruomenei jausmą. Santykis 
tarp religinės ir politinės valdžios atsispindėjo religinių ir pasaulietinių 
simbolių persipynimo lygmeniu. Kintat lojalumų pagrindui XIX a. ir 
XX a., religinė valdžia parėmė pasaulietinės valdžios veiksmus siekda-
ma išlaikyti savo nepriklausomybę, kitais atvejais pasaulietinė valdžia 
naudojosi religiniais simboliais ir reikšmėmis kurdama pilietines mitolo-
gijas18. Maža to, žlugus ateistiniams komunistiniams režimams Vidurio 
Rytų Europoje religija buvo iš naujo integruota į viešąją sferą, ne kartą 
siekta abipusės religinės ir pasaulietinės valdžių legitimacijos. Religiniai 
autoritetai kviečiami į valstybinius renginius, politinės valdžios atstovai 
dalyvauja iškilmingose religinėse apeigose, valstybiniai transliuotojai 
perduoda religines ceremonijas, religinės šventės vėl įtrauktos į pasaulie-
tinį kalendorių. Į religiją žiūrima ne tik kaip į autentišką nacionalinės ta-
patybės šaltinį, bet ir kaip į vertybių visumą, galinčią simboliškai įteisinti 
nacionalinę valstybę ir jos tapatybę, suteikti joms universalius rėmus19 

17 Pol lack , D. Introduction: Religious Change in Modern Societies – Perspectives Of-
fered by the Sociology of Religion, The Role of Religion in Modern Societies, eds. Pol-
lack , D., Ol son, D. V. A. New York–London, 2008 p. 1–21. Žr. taip pat: Gr a f , W. Die 
Wiederkehr der Götter. Religion in der modernen Kultur, München, 2004.

18 Z ach, K. Neue Karrieren für ostmitteleuropäische Nationalpatrone im modernen Sä-
kularstaat, Magdeburg, 2008; G eyer, M., L eh ma n n,  H. (hrsg.) Religion und Nation. 
Nation und Religion. Beiträge zu einer unbewältigten Geschichte, Göttingen, 2004.

19 L i n z , J. J. The Religious Use of Politics and/or the Political Use of Religion: Ersatz 
Ideology versus Ersatz Religion, Totalitarianism and Political Religions. Concepts for 
the Comparison of Dictatorships, Ma iers ,  H. (ed.), London–New York, 1996, p. 102–119; 
R audvere , C., St a la , K., St au n i ng Wi l ler t , T. Rethinking the Space for Religion. 
New Actors in Central and Southern Europe on Religion, Authenticity and Belong-
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ar netgi palaikyti demokratijos vystymąsi20. Ina Merdjanova tradicinių 
religijų atgaivinimą Vidurio Rytų Europoje susiejo tiesiog su pokomunis-
tiniu nacionalizmu, kuris esą tikslingai instrumentalizavo religinius sim-
bolius politiniais sumetimais21. Ypatingą pokomunistinių Vidurio Rytų 
Europos šalių visuomenių ir religijos santykį B. Porteris bendrai įvardijo 
kaip savotišką kelią į modernizaciją22. 

Atsižvelgus į minėtas aplinkybes galima teigti, kad, nors pilietinių reli-
gijų svarba nekvestionuojama, tradicinės religijos gali ir toliau būti žaliava 
pilietinėms religijoms, nacionaliniams naratyvams kurtis23. Bandydamas 
sisteminti religijos ir nacionalizmo santykį Rogeris Brubakeris pastebėjo, 
jog, nors religija nebūtinai gali nubrėžti tikslias nacionalinės bendruo-
menės ribas, ji vis dėlto suteikia mitų, metaforų ir simbolių gamą, kuri 
puikiai pasitarnauja vizualiai ir diskursyvinei nacijos reprezentacijai24. 
Stefanas Samerskis ir Krista Zach atkreipė dėmesį, kad, nors dažniausiai 
šventais patronais naudotasi politiniais tiksliais viduramžiais, tam tikrais 
atvejais jie – kaip nacionaliniai patronai – vaidino ne antraeilį vaidmenį 
taip pat ir kuriantis modernių valstybių pilietinėms religijoms, pasako-

ing, R audvere , C., St a la , K., St au n i ng Wi l ler t  T. (eds.) Rethinking the Space for 
Religion. New Actors in Central and Southern Europe on Religion, Authenticity and Be-
longing, Lund, 2012, p. 11–24; C a s a nova , J. Religion, European secular identities, and 
European integration, Eurozine, 2004, http://www.eurozine.com/articles/2004-07-29-
casanova-en.html 

20 A nderson, J. Does God Matter, and If So Whose God? Religion and Democratization, 
Religion, Democracy and Democratization, A nderson (ed.), J. New York–London, 2006, 
p. 192–217.

21 Merdja nova , I. In Search of Identity: Nationalism and Religion in Eastern Europe, 
Religion, State and Society, 2000, t. 28, nr. 3, p. 233–262.

22 Por ter–Sz űc s , B. Introduction: Christianity, Christians, and the Story of Modernity 
in Eastern Europe, Christianity and Modernity in Eastern Europe, Berg lu nd , B. R., 
Por ter–Sz űc s ,  B. (ed.), Budapest–New York, 2010, p. 6.

23 Prod a nov, V. Ethnic and Religious Revival: Religion as a Ground of Ethnic and 
National Identity, Religion in Public Life, vol. I: Religion, Morality and Communica-
tion between Peoples, K romowsk i , J., Ma g l iola , R., Hol ley,  H. (eds.) Washington, 
2005, p. 165–201; Sm it h , A. D. Etno-Symbolism and Nationalism. A Cultural Approach, 
London–New York, 2009; Sm it h , A. D. Chosen People: The Sacred Sources of National 
Identity. Oxford, 2004. 

24 Br uba ker, R. Religion and Nationalism: Four Approaches, Nations and Nationalism, 
2012, t. 18, nr. 1, p. 2–20.
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jant ir inscenizuojant nacionalinę istoriją. Pasak mokslininkų, nacionali-
niai patronai pasižymi trimis pagrindiniais bruožais, suteikiančiais jiems 
tikslų vaidmenį nacionaliniuose naratyvuose. Pirma, nacionaliniai patro-
nai garsėja savo stiprumu, padedančiu ginti nacionalinę teritoriją. Antra, 
nacionaliniai patronai dažnai įkūnija moralinį autoritetą, kurio vertybės 
pagelbsti valstybei atgaunant nacionalinę nepriklausomybę. Trečia, nacio-
naliniai patronai reprezentuoja laisvės ir teritorijos vientisumo simbolinius 
garantus25. Pokomunistinėse valstybėse tokie religinės kilmės herojai buvo 
dažnai integruojami į nacionalinius panteonus, ne tik stiprino moralinį 
valstybės vientisumą, bet ir įteisino atkurtus nacionalinius darinius juos 
sujungiant su amžina nacionaline tradicija26. Taigi, nors pasaulietiniame 
(valstybiniame) naratyve jie sąveikauja su nacionaliniais naratyvais kaip 
ir kiti nacionalinių panteonų herojai, religinis pamatas suteikia jiems dar 
stipresnę simbolinę jėgą ir leidžia pasiekti platesnius sluoksnius. Jį panau-
dodami įdiegia nacionalinę tapatybę į oficialų religinės atminties tinklą 
(angl. chain of memory)27, t. y. perteikia nacionalinę tapatybę formuojan-
čias reikšmes per religinės atminties genealogiją. Kitais žodžiais tariant, jų 
perteikiamos reikšmės gali cirkuliuoti ir tokiose /.../ atminties bendruome-
nėse, kurios save laiko tikinčiųjų genealogijos dalimi ir kurios tokią savivoką 
palaiko likdamos ištikimos ritualams ir religiniam tikėjimui taip, kaip jis 
reiškiasi tekstuose, objektuose, pastatuose ir šventose vietose28.

25 Sa mersk i , S., Z ach, K. Einleitung, Die Renaissance der Nationalpatrone. Erinnerung-
kulturen in Ostmitteleuropa im 20./21. Jahrhundert, Sa mersk i , S., Z ach,  K. (hrsg.), 
Köln–Weimar–Wien, 2007, p. 6.

26 Tarp įvairių pavyzdžių galima paminėti, tarp kitko, Armėniją, Serbiją ir Rusiją. Plg.: 
Rohdewa ld , S. Sava, Ivan von Rila und Kliment von Ohrid. Heilige in nationalen 
Diensten Serbiens, Bulgariens und Makedoniens; Sa mersk i , S., Z ach, K., min. veik., 
p. 182–217; Schen k , F. B. Aleksandr Nevskij. Heiliger – Fürst – Nationalheld. Eine Erin-
nerungsfigur im russischen kulturellen Gedächtnis (1263–2000), Köln–Weimar–Wien, 
2004; S i k iersk i , K. One Nation, One Faith, One Church: The Armenian Apostolic 
Church and the Ethno-Religion in Post-Soviet Armenia, Armenian Christianity Today: 
Identity Politics and Popular Practice, Agadja n ia n, A. (ed.), Aldershot, 2014.

27 Her v ieu-L eger, D. Religion as a Chain of Memory. New Brunswick N. J., 2000.
28 Bat teau , J. Literary Icons and Religious Past in the Netherlands: Jan Wolkers and 

Gerard Reve, Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory, Er l l , A., 
R ig ney,  A. (eds.), Berlin–New York, 2009, p. 230.
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1.2. Istoriografinės pastabos

Jono Pauliaus II simbolinė svarba Lenkijos visuomenėje sulaukė nemažo ty-
rėjų, ypač sociologų, dėmesio. Didelį pastarųjų susidomėjimą patraukė Jono 
Pauliaus II mirties ir laidotuvių atspindys visuomenėje. Atkreiptinas dėme-
sys į tai, kad gedulo ritualizavimas atgaivino ir aktualizavo Lenkijos mies-
tų erdvėse kolektyvinę atmintį, susijusią su Solidarumo laikais29, sustiprino 
lenkų priklausymo vieningai nacionalinei bendruomenei jausmą30. 

Popiežių mito skleidimąsi po Jono Pauliaus II mirties apžvelgė Mag-
dalena Hodalska31. Remdamasi antropologine metodologine medžiaga 
M. Hodalska pabrėžė, kad, mirus Jonui Pauliui II, lenkų komunikaci-
jos erd vėje rutuliojosi pasakojimas apie lenkų popiežių, kuriame galima 
įžvelgti daugelį jį formuojančių mitemų. Tačiau M. Hodalskos studijoje 
Jono Pauliaus II mito sąlytis su istoriniais naratyvais, istorine atmintimi 
faktiškai liko neištirtas. Maža to, nors analizuotos mito struktūros, sklai-
dos erdvė, tačiau analizė virto ganėtinai bergždžiu mito naratyvinių formų 
apibūdinimu. Joje visai neatkreipta dėmesio į mito vystymosi kontekstą, jį 
palaikančias visuomenines terpes, galimai tarpusavyje konfliktuojančius 
mito variantus. Tikslesnį kontekstą savo tyrimui apie Jono Pauliaus II mitą 
pasirinko sociologas Przemysławas Owczarekas. Jo knygoje mito apie po-
piežių konstrukcija pasirodė kaip aiškiai apibrėžtos bendruomenės rezul-
tatas, atspindintis tokios pačios visuomenės vertybes, reikšmių visumą32. 
Jono Pauliaus II asmenybės simbolinę reikšmę parodo ir kolektyvinės 
atminties sociologiniai tyrimai. Krzysztofo Malickio studijoje apie lenkų 

29 Br z oz owsk i , G. Spatiality and the Performance of Belief: The Public Square and Col-
lective Mourning for John Paul II, Journal of Contemporary Religion, 2013, t. 28, nr. 2, 
p. 241–257; K lekot , E. Mourning John Paul II in the Streets of Warsaw, Anthropology 
Today, 2007, t. 23, nr. 4, p. 3–6; Ku lawcz u k , J. Czas zatrzymany 1–8 kwietnia 2005, 
Warszawa, 2009; Krzyż: Pomnik na Placu Zwycięstwa Jana Pawła II w Warszawie, par. 
St rok a , J. M. Warszawa–Kraków, 2010; Wit a n, M. Papieski Wielki Tydzień, Katowice, 
2005.

30 CBOS, Refleksje i wspomnienia Polaków po śmierci Jana Pawła II, Warszawa, June 2005; 
TNS OBOP, Polska czasu wyjątkowego, Warszawa, April 2005; TNS OBOP, Polska w rok 
po śmierci Papieża, Warszawa, April 2006.

31 Hod a l sk a , M. Śmierć Papieża, narodziny mitu, Kraków, 2010.
32 O wcz a rek , P. Karol Wojtyła – Jan Paweł II: podhlańska opowieść o świętym: od historii 

do mitu – studium antropologiczne, Kraków, 2006.
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atmintį teigiama, kad Jono Pauliaus II figūra lieka viena populiariausių 
įvairiose lenkų visuomenės terpėse. Pavyzdžiui, tarp jaunimo Jonas Pau-
lius II laikytas populiariausia pavyzdine istorine asmenybe (43,6 %), jis 
pralenkė Józefą Piłsudskį (19,7 %) ir Lechą Wałęsą (6,0 %). Įdomu, kad šalia 
daugelio kitų politinių veikėjų Jonas Paulius II (37,4 %), kartu su J. Piłsuds-
kiu (34,3 %), pripažintas svarbiausia lenkų tautos asmenybe33. Kiekybiniai 
sociologų tyrimai rodo, kad, nepaisant regioninių ir amžiaus skirtumų, 
Jonas Paulius II lieka viena didžiausią pasididžiavimą keliančių istorinių 
figūrų Lenkijoje34. Vis dėlto minėtos studijos nelabai padeda išsiaiškinti, 
kokios vertybės atsispindi tose figūrose, kaip jos sąveikauja su nacionali-
niais istoriniais naratyvais ir į juos įsikomponuoja. 

Simbolinį naratyvinį popiežiaus potencialą Lenkijos taikomuosiuose 
menuose – skulptūroje – išstudijavo dailės istorikas Kazimierzas Ożógas. 
Mokslininkas pastebėjo, kad jau nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio ir vėliau, 
Lenkijai dar labiau įtvirtinus demokratinį režimą, būtent Jono Pauliaus II 
ir J. Piłsudskio figūromis dažniausiai naudotasi siekiant apibrėžti naująją 
Lenkijos tapatybę viešojoje miestų erdvėje. Po popiežiaus mirties skulptū-
roje naudojami modeliai nerodė naujos tendencijos – nekontroliuojamai 
spartų Jonui Pauliui II skirtų paminklų ir tokį procesą palaikančių subjek-
tų skaičiaus didėjimą lydėjo dažniausiai standartinių paminklų modelių 
kartojimas, jų meninės kokybės menkėjimas35. 

Istorikai kone mažiausiai sutelkė dėmesį į Jono Pauliaus II simbolinę 
reikšmę ir naratyvinį potencialą, mito santykį su nacionaliniais istoriniais 
pasakojimais. Vis dėlto kelias įdomias įžvalgas apie popiežiaus figūros san-
tykį su katalikišku lenkų diskursu galima rasti neseniai išleistoje Briano 
Porterio studijoje apie margą katalikų religinį ir pasaulietinį diskursą XIX–

33 Ma l ick i , K. Pamięć przeszłości pokolenia transformacji, Warszawa, 2012, p. 82–87.
34 Ma l ick i , K. Polacy i ich pamięć przeszłości. Studium socjologiczne pamięci zbiorowej na 

przykładzie regionu podkarpackiego, Kraków, 2012.
35 Oż óg , K.. S. Jan Paweł II w rzeźbie pomnikowej po 2005 roku. Próba diagnozy zjawiska, 

Rzeźba polska, t. XIII: Rzeźba w Polsce (1945-2008), red. K. Ch r ud z i msk a-U her a , 
B. Gutowsk i , Orońsko, p. 153–158; K. S. Oż óg , Miedziany Pielgrzym. Pomniki Jana 
Pawla II w Polsce w latach 1980–2005, Głogów, 2007; Oż óg , K. S. Papież jak krasnal. 
Pomniki na rozdrożu, Orońsko, 2005, nr. 4, p. 52–55. 



709Mitas ir jo formos
Jonas Paulius II ir lenkų istorinis diskursas Lenkijoje ir Lietuvoje  2000–2014 metais

XXI a., tačiau mito apie lenkų popiežių bruožai dar neištirti36. Kataliky-
bės ir nacionalinės tapatybės pokyčius pokomunistinėje Lenkijoje išsamiai 
išstudijavo sociologė Geneviève Zubrzycki, bet ir jos knygoje Jono Pau-
liaus II figūra lieka tik lenkiškosios katalikybės simbolių ir pasakojimų vi-
sumos fone37. Tokią istoriografijos spragą pabandysiu užpildyti tolesniuose 
puslapiuose.

II dalis: Mitas apie Joną Paulių II Lenkijoje

2.1. Pokomunistinė Lenkija: 
bažnyčia, valstybė ir sekuliarizacija

Kaip daugelyje kitų Vidurio Rytų Europos šalių, taip ir pokomunistinėje 
Lenkijoje religija vaidina reikšmingą vaidmenį šalies visuomenėje. Kalbant 
apie religiją turima mintyje ne tik bažnytinė struktūra, kuri gyvuoja ats-
kirai nuo valstybės, bet ir religinė jausena, atsispindinti asmenų ir įvairių 
visuomenės terpių diskurse bei veiksmuose, dalyvavimu religinių institu-
cijų veiklose38. 

Katalikybė Lenkijoje tradiciškai sutapatinama su vietos Katalikų bažny-
čia ir perpinama su patriotinėmis reikšmėmis. Nors minėtas katalikybės ir 
tautos santykis formavosi kuriantis moderniai lenkų nacijai, tokį santykį 
sustiprino XX a. 9-ojo dešimtmečio įvykiai, kai Katalikų bažnyčia tapo 
politinės opozicijos veikėja. Viena vertus, komunistų Lenkijos valdžiai ku-
riant naują valstybę, ideologiškai besiskiriančią nuo ankstesnės, Katalikų 
bažnyčia liko, kaip ir po XVIII a. padalijimų, vienintelė institucija, kuri 
simboliškai atstovavo nacijos tęstinumui laike39. Negana to, bažnyčios lan-
kymas ir dalyvavimas mišiose tapo politinio pasipriešinimo simboliu, kurį 
išsirinko ne tik tikintieji, bet ir valdančiųjų poziciją kritikuojantys ateis-

36 Por ter-Sz űc s , B. Faith and Fatherland. Catholicism, Modernity, and Poland, Oxford-
New York, 2011.

37 Z u b r z y c k i, G. The Crosses of Auschwitz: Nationalism and Religion in Post-Commu-
nist Poland, Chicago, 2006.

38 Por ter-Sz űc s , B. Introduction, p. 10–11.
39 Zubr z yck i , G., min. veik., passim.
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tai. Kita vertus, ypač po 1981 m. nepaprastosios padėties paskelbimo, kai 
Solidarumo inteligentija buvo įkalinta, Katalikų bažnyčia sustiprino savo 
nereligines funkcijas, tapo kovos už žmonių teises simboliu. Tautos ir ka-
talikybės santykį dar labiau sustiprino K. Wojtyłos išrinkimas popiežiumi, 
kuris, lankydamasis gimtajame krašte, simboliškai tik pabrėžė katalikiš-
kos Lenkijos tikrumą komunistinės valdžios lenkų tapatybės klastojimo 
akivaizdoje40. 

Po 1989 m. Bažnyčia ir toliau siekė padaryti įtaką šalies politiniam 
gyvenimui. 10-ojo dešimtmečio rinkiminių agitacijų metu savuose ofi-
cialiuose aplinkraščiuose Bažnyčia skatino katalikus rinkėjus vadovautis 
krikščioniškais kriterijais renkant prezidentus ir parlamento atstovus. Ka-
talikų bažnyčios hierarchija stipriai angažavosi remdama užuominų apie 
katalikiškąsias šaknis įtraukimą į Lenkijos konstituciją 1997 m., į Europos 
konstituciją – 2005 m.41. Nestigo ir atvejų, kai aukštieji Bažnyčios atstovai 
tiesiogiai įsiterpdami siekė daryti įtaką politikų veiksmams. Bažnyčios įta-
ka buvo lemtinga apibūdinant šeimos sampratą ir išleidžiant įstatymą dėl 
aborto42. Bažnyčios, kaip katalikų lenkų tautai atstovaujančios institucijos, 
paternalistinis nusistatymas, jos bandymas aktyviai paveikti pokomunisti-
nės Lenkijos politiką kirtosi su demokratinės valstybės realijomis. Įsigalint 
laisvajai rinkai ir pliuralizuojantis viešajai sferai Katalikų bažnyčia tebuvo 
vienas iš viešumos veikėjų. 

Nors tuojau pat po 1989 m. Katalikų bažnyčios šerdyje reiškėsi pirmieji 
liberaliosios ir konservatyviosios krypties skirtumai, pasikeitusi politinė 

40 C a s a nova , J. Church, State, Nation, and Civil Society in Spain and Poland, The Po-
litical Dimensions of Religion, A r joma nd ,  S. A. (ed.), Albany, 1993, p. 101–156; Bo -
row i k , I. The Roman Catholic Church in the Process of Democratic Transformation: 
The Case of Poland, Social Compass, 2002, t. 49, nr. 2, p. 240–241; Ma i n, I. Kirche, 
Zivilgesellschaft und „Nationalkatholizismus“ im kommunistischen Polen, Religion und 
Gesellschaft – Europa im 20. Jahrhundert, Gr a f , F. W., Grosse  K r acht ,  K. (hrsg.), 
Köln–Weimar–Wien, 2007, p. 269–286.

41 Bu rd z ie j , S. Religion and Politics: Religious Values in the Polish Public Square Since 
1989, Religion, State & Society, 2005, t. 33, nr. 2, p. 165–174.

42 Bi l sk a-Wodeck a , E. Secularization and Sacralization. New polarization of the Po-
lish religious landscape in the context of globalization and European integration, Acta 
Universitatis Carolinae: Geographica, 2009, nr. 1–2, p. 3–18; Borow i k , I., min. veik., 
p. 243–246.
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situacija ypač veikė tikinčiuosius. Pasibaigus vienos partijos viešpatavimui 
žmonės ne tik aiškiai skyrė bažnyčios veikimo sferą nuo valstybės, bet ir 
įrodinėjo savo indiferentiškumą bažnyčios politinėms nuorodoms. Tai liu-
dija 1998 m. atlikta sociologinė apklausa. Jos duomenimis, vos 3,1 % ap-
klaustųjų palaikė Katalikų bažnyčios dalyvavimą politikos arenoje. Maža 
to, net 54 % apklaustųjų, kurie prisistatė kaip kairieji, pasiskelbė tikin-
čiaisiais43. Kita vertus, būtų netikslinga vadovaujantis minėtais duomeni-
mis įžvelgti radikalų pokomunistinės Lenkijos visuomenės pokytį. Len-
kijos visuomenė tebepriskirtina prie tų, kuriose religinis akcentas tebėra 
ne antraeilis visuomenės gyvenime44. Tiesa, apklausų duomenimis, mišių 
lankymas kiekvieną savaitę nuo 55 % (1992 m.) krito iki 42,7 % (2011 m.). 
Lankymasis jose bent kartą per mėnesį taip pat krito nuo 83 % (XX a. 10-
ojo dešimtmečio pradžia) iki 77 % (1999–2000 m.); panašia linkme krypo ir 
pasitikėjimas bažnyčia, kritęs nuo 84 % iki 68 %45. Vis dėlto, nepaisant po-
kyčių, Lenkija išlieka pokomunistinės Vidurio Rytų Europos šalis, kurioje 
prisirišimas prie tradicinės religijos – stipriausias. Tai, kas iš tikrųjų kito, 
buvo santykis su Bažnyčia kaip institucija. Sociologai įrodinėjo, kad Lenki-
joje vyko visam Vidurio Rytų Europos arealui būdinga religinės praktikos 
deinstitucionalizacija (privatizacija). Remiantis Ingo W. Schröerio neseniai 
pasiūlytu modeliu galima teigti, jog, kol bažnyčios autoritetingumas ma-
žėjo visuomenės akyse, žmonių santykis su religija tik individualizavosi, 
tačiau jis liko nepaprastai stiprus46.

Katalikų bažnyčios sąsajos su demokratinės Lenkijos atkūrimu ir ypa-
tingo, nors sparčiai kintančio, religinio jausmo vaidmens Lenkijos visuo-

43 Borow i k , I., min. veik., p. 248.
44 Zu leh ner, P. M. Gott nach dem Kommunismus, Religion und Öffentlichkeit: Probleme 

und Perspektiven, Delgado, M., Jöd icke , A., Vergauwen,  G. (hrsg.), Stuttgart, 2009, 
p. 61.

45 Mü l ler, O. Religion in Central and Eastern Europe: Was There a Re-Awakening after 
the Breakdown of Communism? Pol lack , D., Ol son, D. V. A., min. veik., p. 63–92; 
Ste t k iew icz , L. The Role of the Catholic Church and Polish Religiosity, The Journal 
for the Sociological Integration of Religion and Society, 2013, t. 3, nr. 2, p. 1–17.

46 Sch röder, I. W. Catholic Majority Societies and Religious Hegemony: Concepts and 
Comparisons, Religious Diversity in Post-Soviet Society: Ethnnographies of Catholic Ege-
mony and the new Pluralism in Lithuania. A l i š au sk ienė , M., Sch röder,  I. W. (eds.), 
Farnham, 2012, p. 17–35; Mü l ler, O., min. veik., p. 74.
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menėje nepakaktų aiškinant sprendimą analizuoti lenkų istorinius na-
ratyvus per Jono Pauliaus II mito prizmę, nepaminėjus pokomunistinės 
Lenkijos politinio elito santykio su komunistinės Lenkijos istorija. 

Tiek Solidarumo eilėse užaugęs, tiek kairiųjų terpėse užsiangažavęs po-
litinis elitas, kuris užėmė pagrindines vietas valdžioje iki pat 2005 m., aiš-
kiai atsisakė imtis bet kurių veiksmų komunistiniam laikotarpiui teisti ir 
paliko šį uždavinį atsakingoms už tai teisminėms institucijoms, istorikams, 
plačiajai visuomenei. Viena vertus, valdžios pozicijose atsiradusių Solida-
rumo epigonų nusistatymas sutapo su jau 1989 m. išvakarėse egzistavusiu 
dviejų skirtingų politinių kultūrų nesuderinamumu tarp pačių Solidaru-
mo judėjimo dalyvių. Demokratinės Lenkijos pirmuoju penkiolikmečiu 
dominavusios iš Solidarumo ištakų susiformavusios politinės grupuotės 
ir socialdemokratai vykdė kompromiso politiką, vengdami principinių ir 
liustracijos klausimų47. Politikams apsisprendus neįsitraukti į diskusijas 
dėl komunistinės Lenkijos istorijos tokie svarstymai tebesirutuliojo Len-
kijos viešojoje sferoje. Sovietmečiu dominavusią ideologemą apie brolišką 
Raudonosios armijos pagalbą Antrojo pasaulinio karo metu pakeitė nauji 
akcentai apie nacionalinę martirologiją. Joje pirmają vietą užėmė stalinme-
čio kančios, herojiškas lenkų pasipriešinimas tiek sovietų, tiek nacių totali-
tarizmui (1944 m. Varšuvos sukilimas), Solidarumo epopėja.

Valstybės gręžimosi į ateitį politika patenkino ne visus. Ypač po 2000 m., 
kuomet Jano Grosso knyga apie Jedvabnuose etninių lenkų vykdytą pogro-
mą48 nubrėžė istorinį naratyvą, prieštaraujantį dominuojančiam martiro-
loginiam pasakojimui, pirmieji nepatenkintųjų valstybės laikysena balsai 
oficialiai iškilo į viešumą. 2001 m. publikuotame straipsnyje Jogailaičių 
universiteto profesorius Andrzejus Nowakas pradėjo diskusiją apie vadi-
namąją istorijos politiką (lenk. polityka historyczna). A. Nowakas išreiškė 
nuomonę, kad valstybės institucijų pareiga yra remti istorinius tyrimus, 
turinčius moralinį tikslą, – ne tik pildyti tolimosios ir netolimos praei-
ties baltąsias dėmes, bet ir paskatinti didžiavimąsi nacionaline praeitimi, 

47 Br ier, R. The Roots of the “Fourth Republic”: Solidarity’s Cultural Legacy to Polish 
Politics, East European Politics and Societies, 2009, t. 23, nr. 1, p. 63–85.

48 Gross , J. T. Sąsiedzi: Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny, 2000; Zubr z yc-
k i , G., min. veik., passim.
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herojiškomis tautos asmenybėmis49. Panašų nepasitenkinimą valstybės 
atsiribojimu nuo istorijos randame brolių Jarosławo ir Lecho Kaczyńskių 
populistinės dešinės Teisės ir teisingumo (lenk. Prawo i Sprawiedliwość; 
toliau – PiS) programoje, nors istorijos politika tebuvo vienas iš 2001 m. 
sukurtos PiS moralizuojančios programos punktų. PiS visuotinai kves-
tionavo pačios pokomunistinės Lenkijos esybę ir nacionalinės tapatybės 
gaires. Stigmatizavusi pokomunistinį laikotarpį Lenkijoje kaip 1989 m. ne-
užbaigtą revoliuciją, t. y. neįvykdžiusią savo uždavinių – šalies dekomuni-
zacijos, liustracijos ir kovos su korupcija, PiS užsibrėžė tikslą tokius užda-
vinius įgyvendinti pradėdama naują šalies kursą. PiS siekis kurti moraliai 
gryną Ketvirtąją Respubliką (IV Rzeczpospolita), kuriai būtina griežtesnė, 
konservatyviai katalikiško sparno Solidarumo tradicija kaip naujosios 
Lenkijos kuriamasis mitas, konkrečiai priešinosi pirmąjį pokomunistinės 
Lenkijos gyvavimo dešimtmetį charakterizavusiam valdančiųjų partijų 
nusistatymui50.

2005 m. prezidento rinkimai tapo pokomunistinės Lenkijos istorijos 
skiriamąja linija. Viena vertus, L. Kaczyńskis buvo išrinktas šalies prezi-
dentu, negana to, PiS laimėjo kitais metais įvykusius parlamentinius rin-
kimus, suformavo dvejus metus gyvavusią koalicinę vyriausybę, ir Lenki-
jos parlamentiniame gyvenime pasirodė nauja poliarizacija, pasižyminti 
pačios PiS ir Donaldo Tusko nuosaikiosios dešinės Pilietinės platformos 
(lenk. Platforma Obywatelska; toliau – PO) abipuse opozicija. Kita vertus, 
2002–2004 m. pasirodžiusiu korupcijos skandalu, įtraukusiu į savo spąstus 
centro kairės kultūros veikėjus ir politikus, PiS naudojosi kaip Trečiosios 
Respublikos moralinio nuosmukio emblema. Toks skandalas nulėmė val-
diškos Demokratinės kairės sąjungos (lenk. Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej; toliau – SLD) rinkiminę katastrofą, ir PiS savo pergalę pristatinėjo 

49 Vi nog r ad na itė , I. Istorijos politika Lenkijoje: Prielaidos ir konfliktai, Istorijos politi-
kos modeliai ir kryptys: Europos Sąjungos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos istorijos po-
litika, Vilnius, 2014, p. 112–113. Nowa k, A. Westerplatte czy Jedwabne, Rzeczpospolita, 
2001 08 01.

50 Kocz a now icz , L. Memory of Politics and Politics of Memory. Reflections on the 
Construction of the Past in Post-Totalitarian Poland. Studies in East European Thought, 
1997, t. 49, p. 259–270; Kocz a now icz , L. Politics of Time. Dynamics of Identity in Post-
Communist Poland, New York–Oxford, 2008, p. 100–104.
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kaip veiksnį, darysiantį atsvarą ne tiek pastarųjų korumpuotai laikysenai, 
kiek SLD ir PO moraliniam nevisavertiškumui ir kompromitavimuisi dėl 
netvirtos nuostatos liustracijos ir dekomunizacijos atžvilgiu. Vykdydama 
savo naująjį kursą PiS atgaivino ne tik penkiolika metų nutylėtus svarsty-
mus apie komunistinės praeities nusikaltimų politinį sankcionavimą, bet ir 
apie pačios praeities svarbą kuriant nacionalinę tapatybę. Įsiplieskus dis-
kusijai apie vadinamąją istorijos politiką tuomet, kai broliai Kaczyńskiai 
vienu metu ėjo dvi aukščiausias šalies – prezidento ir ministro pirminin-
ko – pareigas 2006–2007 m., PiS ir PO skirtumai atsispindėjo ir priešiškose 
vizijose į istorijos politiką, istorinės atminties kūrimą(si). Tame kontekste 
PiS ypač sureikšmino valstybės vaidmenį kuriant tautos atmintį, istorijos 
vaidmenį stiprinant nacionalinę tapatybę, taip pat katalikybės svarbą ša-
lies tapatybei ir istoriniam tapsmui51. 

Nors PiS vyriausybė tebuvo trumpalaikė, tačiau stiprėjantis valdymo 
ryšys tarp bažnyčios ir valdančiųjų partijų leido kai kuriems analitikams 
kalbėti apie liberalios demokratijos krizę ir ypatingą Lenkijos Sonderweg 
demokratiją52. Bent jau 2005–2006 m. kontroversiškas ir galingas kunigo 
Tadeuszo Rydzyko vadovaujamas Marijos radijas stipriai palaikė PiS, kuri 
savo ruožtu pristatė bažnyčią kaip vieną savo idėjinių partnerių53. Stipresnį 
ideologinį ryšį su Katalikų bažnyčia palaikė koalicijos partnerė Lenkų šei-
mų lyga (lenk. Liga Polskich Rodzin; toliau – LPR), kuri savo tikslu laikė 
gilią struktūrinę, ekonominę ir socialinę mūsų Valstybės reformą, įleidžian-
čią savo šaknis į krikščionišką tradiciją ir kultūrą /.../54. Žlugus PiS koali-
cinei vyriausybei ir prezidentui L. Kaczyńskiui žuvus lėktuvo katastrofoje 
prie Smolensko 2010 m. PiS ir toliau pretendavo į Lenkijos katalikiškosios 
tradicijos gynėjo politikos arenoje statusą.

51 Och ma n, E. Post-Communist Poland – Contested Pasts and Future Identities, New 
York–London, 2013; St a ńcz yk , E. Caught between Germany and Russia: Memory and 
National Identity in Poland’s Right-Wing Media Post-2004, Slavonic and East European 
Review, 2013, t. 91, nr. 2, p. 289–316; Wol f f-Powę sk a , A. Polskie spory o historię i 
pamięć, Przegląd Zachodni, 2007, nr. 1, p. 3–44.

52 Kocz a now icz , L. Politics of Time, p. 17.
53 Prawo i Sprawiedliwość PROGRAM 2005. IV Rzeczpospolita: Sprawiedliwość dla Wszyst-

kich, p. 82.
54 http://mizerski.com/2007/program-wyborczy-lpr-w-wyborach-2005/ 
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Šitokiame kontekste Jono Pauliaus II – įžymiojo lenko ir pavyzdingo 
kataliko – figūra neliko už istorinių naratyvų ribų. Tai paskatino ne tik kai 
kurių terpių pavyzdingų lenkų asmenybių paieška, bet ir dar keletas aplin-
kybių. Viena vertus, svarstymai apie Solidarumą, jo vaidmenį ir paveldą 
neišvengiamai įpareigojo vertinti Katalikų bažnyčios, jos hierarchijų pozi-
ciją – nuopelnus ar kaltes. Jonas Paulius II buvo neva pagrindinė vėlyvojo 
komunistinės Lenkijos laikotarpio asmenybė, kurios veikla ir simbolinis 
kapitalas siejosi tiesiogiai su Solidarumu ir tuometiniu Katalikų bažny-
čios aktyvumu. Kita vertus, popiežiaus mirtis 2005 m. atėmė Bažnyčiai 
gyvosios atminties apie jį monopoliją, įpareigojo pasaulietinę valdžią ofici-
aliai įvertinti Jono Pauliaus II įnašą į demokratinės Lenkijos atkūrimą. Jo 
įtraukimas į pilietinį Lenkijos kalendorių galimai reiškė naują religinio ir 
pasaulietinio naratyvų persidengimą.

2.2. Tradicija ir praktika: 
mito apie Joną Paulių II archeologija

Nors šioje studijoje dėmesys orientuotas į 2000–2015 m. laikotarpį, tačiau 
mitas apie Joną Paulių II ėmė kurtis daug anksčiau. 1978 m. spalį Krokuvos 
arkivyskupo išrinkimas popiežiumi atrodė kaip pranašystės išsipildymas. 
Dar 1848 m. polemizuodamas su popiežiaus Pijaus IX pozicija revoliucinių 
judėjimų atžvilgiu lenkų romantikas poetas Juliuszas Słowackis žinomame 
eilėraštyje Pośród niesnasków – Pan Bóg uderza buvo išreiškęs viltį šv. Pe-
tro soste matyti slavų popiežių. 

Vadinamojo Tautų pavasario fone J. Słowackis naudojosi slavų popie-
žiaus figūra siekdamas sureikšminti poreikį, kad Pijaus IX konservaty-
vios politikos vietą perimtų demokratinės pasaulėžvalgos, nacionalinių 
judėjimų siekiams palankus dvasinis vadas55. Aplinkybės, kuriomis įvyko 
K. Wojtyłos išrinkimas, rodėsi tinkamos poeto pranašystės aktualizavi-
mui. Po Antrojo pasaulinio karo Lenkija buvo virtusi socialistinio bloko 
įkaite, o 1956 m. ir 1968 m. įvykiai įrodė pilietinės visuomenės ir politinės 
valdžios akistatą. 1966 m. Lenkijos krikšto tūkstantmečio minėjimas ir val-

55 Ma s łowsk i , M. „Słowiański Papież“. Stosunek Romantyków do Kościoła, Znak, 2010, 
nr. 661, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/3872/calosc/slowianski-papiez-stosunek-
romantykow-do-kosciola 
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džios priešinamas Lenkijos valstybės tūkstantmetis sankcionavo skirtingų 
valdžios ir visuomenės (ar bent jos dalies) pozicijų egzistavimą ne tik poli-
tiniu, bet ir simboliniu lygmeniu56. Veikiai atrodė, kad jaunojo popiežiaus, 
kurio popiežiavimo pirmosios fazės darbotvarkėje kova su totalitariniais 
komunistiniais režimais užėmė pagrindinę vietą57, aktyvumas išpildys 
tautiečių viltis. 1979 m., 1983 m. ir 1987 m. Jono Pauliaus II apaštalinės 
kelionės į Lenkiją pavirto ne tik nauju simboliniu iššūkiu valdantiesiems, 
bet ir Lenkijos opozicijos politinės veiklos palaiminimu. Charizmatinė po-
piežiaus figūra mobilizavo paprastus Lenkijos piliečius asmeniniu buvimu 
gimtojoje žemėje, o jo kelionės siekė pagrindines Lenkijos religinio kulto 
vietas. 

Norint suvokti Jono Pauliaus II mito kūrimosi aplinkybes reikia at-
kreipti dėmesį į tam tikrų vietų, kurias popiežius aplankė savo piligrimys-
čių metu, simbolinę reikšmę lenkų religinėje tradicijoje. Nekalbant jau 
apie pagrindinius Lenkijos miestus, tokius kaip, pavyzdžiui, Krokuva58, 
kai kuriose kulto vietovėse aiškiai atpažįstamas ypatingas katalikybės ir 
valstybės simbolių, regioninių patronų kulto ir Lenkijos valstybės istori-
jos persipynimas. Gnieznas yra glaustai asocijuojamas su Šv. Adalberto 
(Vaitiekaus; lenk. – Wojciecho) iš Prahos veikla ir jo kultu. Nors krikštą 
Lenkijos karalius Mieškas I priėmė jau 966 m., Lenkijos žemių atverti-
mo į krikščionybę veikla toli gražu nebuvo baigta. Šv. Adalbertas, kuris 
buvo Mieško sūnaus Boleslovo priskirtas tęsti christianizaciją X a. pabai-
goje, buvo nužudytas evangelizacijos vykdymo metu Gniezno mieste. Pa-
skelbtas šventuoju Adalbertas ne tik tapo Lenkijos patronu, bet nuo pat 
viduramžių jo kultas simboliškai jungė regioninę ir bendrąją (valstybinę) 
lenkišką tapatybę, tapo Lenkijos kaip katalikiškosios valstybės kūrimosi 
simboliu59. Vis dėlto Čenstakavos reikšmė Lenkijos valstybei ir katalikiš-
kai tapatybei dar didesnė: šio miesto Paulinų vienuolyno bažnyčioje gar-

56 Nosz cz a k ,  B. (red.) Milenium czy Tysiąclecie, Warszawa, 2006.
57 Appel , K. Un nuovo ordine simbolico della Chiesa, Il Regno, 2014, t. 59, nr. 22, p. 798–

800.
58 Šv. Stanislovo gyvenimas siejamas su Krokuvos miestu, tačiau jo užtarimas tradiciškai 

laikytas lenkų pergalės Griunvaldo mūšyje priežastimi.
59 Śm ig ie l , K. Adalbert von Prag. Patron in Poland, Sa mersk i , M., Z ach, K., min. veik., 

p. 62–76; Śm ig ie l ,  K. (red.) Święty Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej: Praca 
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binamą Švč. Mergelės Marijos paveikslą tradicija sieja su lenkų laimėjimu 
prieš švedus 1655 m. Čenstakavos mūšyje. Pasiekęs pergalę Lenkijos kara-
lius Jonas Kazimieras paskelbė Čenstakavos madoną Lenkijos karaliene. 
Čenstakavos Marijos paveikslo garbinimo istorinė ir politinė konotacija 
(atspindinti Abiejų Tautų Respublikos vientisumą) pamažėl paveikė visą 
Marijos kultą Lenkijoje. Lenkijos karalienės kultą sustiprino dar ir kiti is-
toriniai įvykiai. 1683 m., kai Jono Sobieskio vadovaujamos pajėgos atstū-
mė osmanų kariuomenę prie Vienos, lenkų karalius nurodė, kad apgulos 
sėkmingą baigtį lėmė tik Marijos intervencija. Vėlgi 1920 rugpjūčio 15 d. 
lenkų pajėgų pergalę prie Varšuvos (vadinamasis Stebuklas prie Vistulos; 
lenk. Cud nad Wisłą) kovoje su Rusijos armija katalikiškos terpės atstovai 
siejo su Marijos užtarimu. 

Lankydamasis įžymiose Lenkijos katalikiško kulto vietovėse popiežius 
ne tik atlikinėjo savo, kaip Katalikų bažnyčios vadovo, pareigas, bet ir 
konkrečiai aktualizavo tokių vietų simbolinę reikšmę, suteikdamas joms 
naujos pasaulietinės eschatologijos prasmės. Kaip ankstesniais amžiais, 
taip ir dabar lenkai turėję vieningai melsti savo dangaus karalienės, kad 
juos saugotų nuo išorinių jėgų, t. y. – nuo pačių valdančiųjų komunistų 
apgulos60. Tiesa, Marijos kulte esančios politinės reikšmės atsispindėjo ir 
paties pontifiko atributikoje. Krokuvos arkivyskupo herbe buvo aiškiai iš-
dėstytas prisirišimas prie Dievo motinos. Jis išryškintas ir popiežiškajame 
herbe – jame esančiame lotyniškame šūkyje: Totus Tuus (liet. Visas Tavo). 
Maža to, Solidarumui susikūrus Švč. Mergelės Marija, kurios mažą figūrėlę 
profsąjungos lyderis L. Wałęsa nuolat nešiojo prisisegęs prie švarko, tapo 

zbiorowa, Gniezno, 1992; Urba ńsk a-Sz y mosz y n, A. Saint Adalbert as a Religious 
Hero In the Polish Cultural Landscape, Ethnologia Polona, 2007, t. 28, p. 23–46.

60 G ą sior, A. Die Gottesmutter. Marias Stellung in der religiösen und politischen Kultur 
Polens, Sa mersk i , M., Z ach, K., min. veik., p. 77–98; G ą sior, A. Nationale Selbs-
tvergewisserung im Polender Nachwendezeit: das Marienheiligtum Licheń, Marienkult, 
Cyrillo-Methodiana und Antemurale. Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa vor 
und nach 1989 (Themenheft der Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, t. 57, nr. 3), 
hrsg. Ken neweg , A. C., Troebs t , S., 2008, p. 287–385; G ą sior, A., Sa mersk i ,  S. 
( hrsg.) Maria in der Krise. Kultpraxis zwischen Konfession und Politik in Ostmitteleuro-
pa, Köln–Weimar–Wien, 2014; Nied ź w ied ź , A. Obraz i postać. Znaczenia wizerunku 
Matki Boskiej Częstochowskiej, Kraków, 2005.
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dar labiau matomu opozicijos komunistiniam režimui simboliu. Negana 
to, 1981 m. atentatas į popiežių, kuris buvo, ko gero, inspiruotas komunis-
tinių režimų žvalgybos, transfigūravo Joną Paulių II į tikrąjį nuskriausto-
sios Lenkijos pavidalą. Anot paties popiežiaus, jo gyvybę išgelbėjo būtent 
Švč. Mergelė Marija. Žiūrint iš 1989 m. perspektyvos galima teigti, kad 
visos šios aplinkybės įtraukė Lenkijos dabartį į romantinį Lenkijos marti-
rologinį naratyvą, pagal kurį

Lenkija, iš esmės ir amžinai katalikiška /šalis/, yra Krikščionybės tvir-
tovė, ginanti Europą nuo netikinčiojo (kad ir koks jis būtų). Tai šalis, 
kuriai gresia pavojingi kaimynai ir kurios tapatybę sergsti ir rūpinasi 
jos gynėja – Katalikų bažnyčia, bei saugo jos Karalienė – stebuklinga 
Juodoji Madona, Čenstakavos Švenčiausioji Mergelė. Nacijų Kristus 
/ Lenkija / buvo kankinama dėl pasaulio nuodėmių ir prisikėlė pasau-
liui išganyti. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus, dalykas, kad tai yra 
šalis, davusi pasauliui popiežių, kuris garbingai vadinamas „Tūkstant-
mečio popiežiumi“ ir išgelbėjo Vakarų pasaulį nuo komunizmo.61

Atsikračius komunistinio valdymo ne tik Lenkijos, bet ir popiežiaus, 
darbotvarkė pasikeitė. Pergalė prieš komunistinius režimus suteikė Jonui 
Pauliui II papildomą moralinį autoritetą, kurį jis skleidė gausių apaštali-
nių kelionių metu. Nereikėtų vis dėlto pamiršti, kad ši nauja fazė sutapo 
ir su liberalių ekonominių sistemų globalizacijos kritika, kurią popiežius 
išdėstė savo enciklikose. Kritika nukreipta į du susijusius vienas su kitu 
naujos pasaulio tvarkos aspektus. Viena vertus, nauja ekonominė tvarka 
įsitvirtino kitų darnaus žmogaus vystymosi poreikių sąskaita. Siekdamas 
surasti trečiąjį kelią tarp komunizmo ir ekonominio liberalizmo popiežius 
nurodė katalikiškąjį humanizmą kaip katalikų siekį kintamame pasauly-
je. Kita vertus, popiežiaus Magisterium ypač pabrėžti etiniai, moraliniai 
klausimai: kova su abortais, eutanazija ir t. t. Įveikus ateistinį komunizmą 
būtent etinis reliatyvizmas sudarė naują frontą, su kuriuo Katalikų bažny-
čia privalėjusi kovoti ir kuriam turėjusi priešpriešinti savo humanistinės 
modernybės variantą. Pokomunistinėje Lenkijoje Jonas Paulius II kartu 

61 Zubr z yck i , G. Nation and the National Sensorium: Making Sense of Polish Mytholo-
gy, Qualitative Sociology, 2011, nr. 34, p. 25–26.
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su Solidarumu liko naujos demokratinės tvarkos grindžiamoji figūra. Vis 
dėlto, nors Jono Pauliaus II atvykimas į Lenkiją būdavo sutinkamas su ne-
paprastu entuziazmu, jo socialinė doktrina įtakos naujos valstybės sanda-
ros formavimui lyg ir neturėjo. Tai lėmė silpnėjanti Katalikų bažnyčios, ir 
ypač konservatyviojo Solidarumo sparno, pozicija, kurią vainikavo 1997 m. 
Konstitucija, patvirtinusi Lenkiją kaip liberalią demokratinę valstybę62. 
Tokiame kontekste Jonas Paulius II ėmė netekti aktyvaus politinės kaitos 
dalyvio vaidmens ir transformavosi į gyvąją atminties figūrą, primenan-
čią Solidarumo epopėją. Tiesa, svarbi Jono Pauliaus II pozicija išryškėjo 
dar viena proga, kai 2002 m., atvirai pasisakydamas už Lenkijos įstojimą 
į Europos Sąjungą, galutinai išsprendė ilgai trukusį Lenkijos katalikų baž-
nyčios dvejojimą ir blaškymąsi tarp izoliacinių tendencijų ir integracinių 
impulsų. Tačiau tai kone paskutinis svarbus lenkų popiežiaus pasisakymas, 
kuris buvo lemtingas šalies politinei ateičiai. 

2.3. Polonia immortale: 
martirologinis Jono Pauliaus II mitas

Nuo K. Wojtyłos išrinkimo į Šv. Petro sostą iki pat demokratinės Lenkijos 
atkūrimo pirmieji mito apie lenkų popiežių atgarsiai ėmė dėliotis lenkų ro-
mantizmui būdingo martirologinio diskurso fone. Nors XX a. paskutinia-
jame dešimtmetyje jo, kaip lenkų romantizmo tradicijos įpėdinio, figūra 
šiek tiek neteko patrauklumo, tačiau jis liko pakankamai stiprus konser-
vatyvesnėse bažnyčios terpėse. Aštrėjant iš Solidarumo tradicijos kilusių 
partijų konfliktams XXI a. pradžioje ir PiS ieškant paramos savo viešojo 
gyvenimo moralizavimo planui radikalesnėse bažnyčios aplinkose mitas 
įgavo naujo gyvybingumo.

Apžvelgiant martirologinį mitą apie Joną Paulių II, pasirodo, naudinga 
pradėti nuo ilgos ištraukos iš interviu su žurnalistu Janu Jaworskiu, publi-
kuoto katalikiškame savaitraštyje Niedziela 2012 m.: 

62 Por ter-Sz űc s , B .  Faith and Fatherland, p. 197–201; Zubr z yck i , G. ‘We, the Polish 
Nation’: Ethnic and civic visions of nationhood in Post-Communist constitutional 
debate, Theory and Society, 2001, t. 30, p. 629–668.
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Tūkstantmetėje Lenkijos ir mūsų nacijos istorijoje dar nebuvo lenko 
popiežiaus. Jeigu mūsų tėvynainis tapo šv. Petro įpėdiniu, tai reiškia 
du dalykus – Lenkija davė visuotinei Bažnyčiai žmogų, kuriame 
mūsų būdas išgyventi tikėjimą, mūsų kančių pilna išganymo isto-
rija buvo neįprastai stipriai įsišakniję. Jonas Paulius II parodė kitų 
kultūrų ir nacijų bendrijai lenkų tikėjimą Kristumi. Vykdydamas Pet-
ro apaštalinę tarnystę Jis įkūnijo tautos, kurią komunistinė sistema 
nualino savo spaudimu, aspiracijas į laisvę. Neabejotina, kad be 
Popiežiaus nebūtų buvę Solidarumo protrūkio, be jo stipraus liudijimo 
apie tikėjimą, be jo įžymaus maldavimo Varšuvos Pergalės aikštėje: 

„Tegul ateina Tavo Dvasia ir atnaujina Žemės veidą! Šios Žemės!“ – 
nebūtų buvę 1989 m. Europos „Tautų pavasario“. Popiežiaus išreikšta 
meilė viskam, „kas Lenkijai reikalinga“, per labai trumpą laiko tarps-
nį leido Lenkams „keltis“ ir pajusti savo orumą. O paskui – nuolat 
rūpintis savo ir kitų laisve. Tai, kas vėliau įvyko, galima apibūdinti 
kaip stebuklą. Žvelgiant į geopolitikos realijas atrodo, kad Lenkija ir 
Vidurio Europa neturėjo galimybių kautis dėl laisvės. O vis dėlto tai 
įvyko.63

J. Jaworskio apibūdinime randame in nuce jau visus bruožus, kuriuos 
K. Zach ir S. Samerskis išdėstė savo nacionalinių patronų taksonomijoje. 
Pirma, Jonas Paulius II apibrėžtas kaip moralinis vadas, kurio autorite-
tingumas pralenkia jo asmenybės ribas ir susijungia su Lenkijos istorija. 
Antra, Jono Paulius II apibūdintas kaip Deus ex machina, kuris sudavė 
lemtingą smūgį komunistiniams režimams, gynė ne tik nacionalinę, t. y. 
Lenkijos teritoriją, bet ir visą Vidurio Europą. Čia taip pat jo įtaka pralen-
kia asmenybės ribas ir susijungia su daugybe figūrų, sudarančių Lenkijos 
nacionalinį panteoną. Trečia, jo moralinis autoritetas ir palikimas suvokti 
kaip simboliniai garantai, užtikrinę ir vis dar užtikrinantys Lenkijos laisvę. 
Minėtus tris charakterius išsamiai išanalizuosiu tolesniuose paragrafuose.

Apibūdindamas popiežių kaip moralinį vadą martirologinis mitas su-
jungia Jono Pauliaus II figūrą su dvilype Lenkijos, lenkiškosios tapatybės 
samprata – kaip XX a. Lenkijos didžiosios istorijos ir kaip emocinio, eti-

63 Jaworsk i ,  J. /interviu/ Patriotyzm Jana Pawła II, Niedziela, 2012, nr. 29, p. 18.
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nio ryšio su savo gimtuoju kraštu, šeima ir asmenine patirtimi rezultato64. 
Gilusis Jono Pauliaus II saitas su kančiomis, kurias lenkų tauta patyrė is-
torijos tėkmėje, patvirtinamas visų pirma pabrėžiant tam tikrus jo biogra-
fijos faktus. K. Wojtyłos šeima ryškėja kaip pavyzdinga būsimojo kunigo ir 
popiežiaus etikos ir patriotiškumo pagrindų nešiotoja. Daugiavaikė šeima, 
besilaikanti nepriekaištingo krikščioniškojo gyvenimo normų, buvo pir-
minis elementas, skatinęs būsimojo K. Wojtyłos rūpestingumą ir dėmesį 
šeimos institucijai ir vertei65. Nors motinai grėsė mirties pavojus ir gydy-
tojai buvo patarę daryti abortą, kad ją išgelbėtų, Karolio tėvai nusprendė 
tęsti nėštumą. Tai vienintelė pasirinktis, kokią galėjo priimti žmonės, gimę 
ir išugdyti tradicinėje tikinčioje šeimoje66. Būdamas dar labai jauno am-
žiaus K. Woytyła išgyveno netekties traumą – jo motina mirė 1929 m., kai 
mažajam Karoliui tebuvo devyneri. Po trejeto metų mirė ir brolis Edmun-
das, o 1941 m. anapilin iškeliavo Karolio tėtis. Skausmą pratęsė Antrasis 
pasaulinis karas, kuris asmeninį Karolio netekties skausmą įjungė į visos 
nacijos gedulą67. Vis dėlto šalia skausmo Antrasis pasaulinis karas atnešė 
ir pirmuosius heroizmo vaisius, susijusius su lenkų antinaciniais sukilėliais 
ir pačiu K. Wojtyła, kuris su jais esą dalijosi idealais ir veiksmais. Po Jono 
Pauliaus II mirties Lenkijos viešojoje sferoje paplito svarstymai apie Jono 
Pauliaus II kartos (t. y. apie visuomenės grupę, kuri kasdieniame gyveni-
me vadovaujasi popiežiaus moraliniu ir socialiniu mokymu ir suteikia jam 
išskirtinę vertę) egzistavimą. Martirologiniame mite naudojama būtent 
tokia sąvoka siekiant sutapatinti lenkų katalikų sukilėlius, veikusius per 
Antrąjį pasaulinį karą, su K. Wojtyłos moraline laikysena. Pirmąją Jono 
Pauliaus II kartą esą sudarė tie katalikų sukilėliai, kurie, dalyvaudami Var-
šuvos sukilime, įrodinėjo savo herojiškumą kovoje su nacių totalitarizmu. 
Taigi, nors būsimasis pontifikas nedalyvavo nei Varšuvos, nei Armios Kra-
jowos veikloje, tačiau jo ir sukilėlių moralinis tyrumas sudaro jungiamąją 

64 Chud z i k , M. Obowiązki wobec Ojczyzny, Biblioteka Kaznodziejska, Listopad / Gru-
dzień, 2009.

65 Sz t aba , M. Geneza zainteresowania się ś Jana Pawła II rodziną, Niedziela, 2014, 
nr. 18.

66 K i nd z iu k , M. Niezwykły ojciec papieża, Niedziela, 2014, nr. 25, p. 12–14.
67 Dz iw isz ,  S. /interviu/, Edmund i Karol, Niedziela, 2008, nr. 14, p. 14–15.
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raudoną giją, galinčią idealiai priskirti K. Wojtyłai ir sukilėliams vienodą 
heroizmo vainiką68. K. Wojtyłos būdas suartino jį ne tik su herojais su-
kilėliais, bet ir su paprastais dirbančiais piliečiais. Dažnai primenama jo 
darbo patirtis Solvay chemijos gamykloje, kurioje 1940 m. savo kailiu pa-
tyrė darbo sunkumus69, suteikia K. Wojtyłos asmenybei tokį artumą savo 
žmonėms, kuris aiškiausiai pasireikš jam popiežiaujant. 

Vis dėlto lenkų tautos kančios įgavo apčiuopiamą pavidalą K. Wojtyłai 
tapus Jonu Pauliumi II. Tuomet kentėjimas darėsi aukojimosi tėvynei ir 
visam pasauliui ženklu, kuris ėmė reikštis popiežiaus kūnu: Herojiškai iš-
tvėrė daugybę fizinių ir dvasinių kančių. Pradedant nuo atmintino atentato 
į jo gyvybę, jam daugelį kartų teko gydytis ligoninėje ir būti operuojamam. 
Jo ilgam ir sunkumų kupinam gyvenimui einant į pabaigą jėgos taip nusil-
po, kad ne vienas jam patarė pasitraukti /.../. Tačiau jis pagalvojo, kad tik 
Kristus, kuris jį pašaukė, galėjo /nuo pareigų/ ir atšaukti. Popiežiaus kūniš-
kumas, kančių priėmimas popiežiavimo metu ne tik atspindi XX a. 9-ojo 
dešimtmečio Lenkijos patirtus sunkumus, bet ir perkelia paties popiežiaus 
figūrą į išimtinai simbolinį domeną, reprezentuojantį lenkų tolimosios ir 
netolimos praeities kančias kaip pareigą, kurios atlikimas sutampa su išti-
kimybe pačiam Kristui, Lenkijos ir pasaulio išganymu70.

Genetinis Jono Pauliaus II ryšys su Lenkijos istorija pasirodo dar aiškiau 
žvelgiant į tai, kaip jo vaidmuo griaunant Lenkijos, Vidurio Rytų Europos 
komunistinius režimus yra pasakojamas. Lenkijos lygmeniu Jonas Paulius 
II įspraustas į tėvynės sampratą kaip vienas jos istorinio tapsmo pagrindi-
nių veikėjų. O kas tai yra tėvynė? Homiletikos periodiniame leidinyje Bi-
blioteka Kaznodziejska pasirodžiusiame pamoksle labai aiškiai išdėstyta tė-
vynės samprata, kuria vadovaujasi Lenkijos visuomenės konservatyviosios 
terpės: Kai ištariame žodžius „tėvynė“, „tauta“, „Lenkija“, nėra galimybės 
nežiūrėti į praeitį, į Griunvaldą, į Jasna Górą, į padalijimus, į nacionalinius 

68 Ma k s y mow icz , A. Polacy ratujący Żydów, Niedziela, 2013, nr. 11; Wojciech Didkie-
wicz, Pierwsze pokolenie JP2. Niedziela, 2014, nr. 33.

69 Ry bkowsk i , E. Kolega z Solvayu, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 2005, nr. 4 
(51), p. 78.

70 Na sk rę t , S. De labore solis (30. rocznica wyboru Jana Pawła II), Biblioteka Kaznodzie-
jska, wrzesień/październik 2008.



723Mitas ir jo formos
Jonas Paulius II ir lenkų istorinis diskursas Lenkijoje ir Lietuvoje  2000–2014 metais

sukilimus, į atgautą nepriklausomybę, į Stebuklą prie Vistulos, į okupacijas, 
į Varšuvos sukilimą, į beveik penkiasdešimtmetį nelaisvės, pavadintos Liau-
dies Lenkija (lenk. Polska Ludowa), į sunkią mūsų dienų laisvę71. Tėvynės 
sąvoka, pasirodo, glaustai susijusi su tam tikrais įsimintinais istoriniais 
(dažniausiai – priešinimosi) įvykiais. Reikėtų paisyti, kad atminties sam-
prata, kuria remiasi martirologinį mitą palaikančios terpės, yra dvilypė. 
Viena vertus, atmintis sutampa su plačiai naudojama herojine, didaktine 
samprata (kančių ir herojiškumo diada), kurią atminties politikos rėmėjai 
išdėstė72. Tačiau, kita vertus, ypatingas tokių terpių santykis su Katalikų 
bažnyčia leidžia įžvelgti dar stipresnį atminties supratimo sakralizavimą. 
Ne atsitiktinumas, kad būtent 2007 m., įkaitus svarstymams apie istorijos 
politiką, aukščiau minėtas homiletikos periodinis leidinys priminė, atvi-
rai parfrazuodamas Joną Paulių II, kad /i/storija tai taip pat atmintis apie 
praeitį. Tačiau be istorinės atminties gyvuoja dar viena „gyvosios atmin-
ties“ rūšis, prie kurios šaltinio galime stovėti, idant visapusiškai suprastume 
save, šeimą, naciją, kalbą ir kultūrą“. Matyt, skirtingai nuo pasaulietinės 
atminties, kuri tik pasyviai mena, religinė atmintis ir atmintis apie savo 
tikėjimo šaltinius ir pavyzdingas asmenybes (šventųjų kultas) skatina akty-
viai įgyvendinti dabartyje ir ateityje atmenamų elementų moralinius pa-
mokymus73. 

Minėtas atminties sakralizavimas kaip tik sustiprina Jono Pauliaus II 
figūros mitinį atspalvį. Kaip Lenkijai, lenkų tautai ištikimas vaikas Jonas 
Paulius II esą aktyviai atsiminė savo šalies ir nacijos istoriją, jos pamoky-
mus ne tik kunigavimo Lenkijoje metais, tačiau netgi po išrinkimo popie-
žiumi, kuomet jam teko sunki užduotis kautis su komunistiniais režimais. 
Juk aktyvioji atmintis ne tik akstina darbavimąsi nacijos labui, bet ir ska-
tina heroizmą, kuris jungia Jono Pauliaus II figūrą į visą gretą kitų lenkų 
nacionalinio panteono herojų. Kovojęs už Lenkijos, Europos ir galiausiai – 
pasaulio išgelbėjimą nuo komunizmo spąstų ir nepalaužiamai susiejęs savo 

71 Ja n ia , T. Ojczyzna (Święto Niepodległości), Biblioteka Kaznosziejska, Listopad / Gru-
dzień, 2007.

72 Nowa k A. /interviu/ Pamięć o bohaterach, Niedziela, 2012, nr. 46.
73 Sz a r y, S. Pamięć fundamentem tożsamości, Biblioteka Kaznodziejska, Listopad / Gru-

dzień, 2007.
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veiklą su atsidavimu Švč. Mergelei Marijai Jonas Paulius II prisijungia kaip 
paskutinė grandis prie Lenkijos herojinių gynėjų atminties tinklo. Panašiai 
kaip Jonas Kazimieras 1655 m. prieš švedus, Jonas Sobieskis – 1683 m. prieš 
osmanus, ir Józefas Piłsudskis – 1920 m. prieš bolševikus, Jonas Paulius II 
laimėjo savo kovą su komunistiniais režimais kaip krikščionių herojus, 
kurios vyksmą dar kartą parėmė Lenkijos Karalienė – Švč. Mergelė Mari-
ja74. Kitaip tariant, lenkų popiežius pademonstravo pagrindinį lenkiškosios 
evangelijos (lenk. polska ewangelia) dėsnį – mylėti savo kraštą tam, kad 
išmoktum mylėti /Dievo/ karalystę 75. 

Jono Pauliaus II, kaip romantinio riterio, kovojančio su komunizmu, 
figūrą priartina prie kitų lenkų nacionalinio panteono herojų dar ir struk-
tūrinis erdvinis panašumas (S. Samerskio ir K. Zach modelio antras kri-
terijus). Matyt, ji įsikomponuoja į Lenkijos istorinį naratyvą remdamasi 
tradiciniais XIX a. metaistoriniais pasakojimo varikliais, sutapatina Len-
kiją su auka, atperkančia visuotinę nuodėmę (komunizmą) ir ją išgelbsti 
savo ir herojinio vado (šiuo atveju – Jono Pauliaus II) pastangomis76. Po-
piežiaus bendrumas su nacionalinių herojų tradicija pasirodo ypač aiškus 
lyginant jį su iškiliais Lenkijos istorijos vadais – Jonu Kazimieru, Jonu 
Sobieskiu ir Józefu Piłsudskiu. Iš tikrųjų ne tik visi keturi nugalėjo prie-
šus padedant antgamtinėms jėgoms, bet ir gynė Lenkiją, jos teritoriją nuo 
dvigubo – politinio ir religinio – kitoniškumo. Maža to, kaip ir kiti dideli 
nacionalinės tradicijos vadai, jis ne tik atstatė vidinę (galimai – tradicinę) 
politinę ir religinę tvarką, bet ir atkūrė tarptautinę santvarką, kuri vie-
nu metu galėjo garantuoti Lenkijai politinį ir religinį stabilumą, suteikti 
pirmaeilį vaidmenį tarptautinėje arenoje. Savo moraliniu autoritetu Jonas 
Paulius II atidavė Lenkijai jos, kaip krikščioniškosios Europos tvirtovės, 
įgimtą vaidmenį. Nors tokia mintis remiama žinomu Lenkijos, kaip Ante-

74 Buch i nger, R. Był cud, czy nie było? Biblioteka Kaznodziejska, Listopad / Grudzień, 
2005; Jackowsk i , J. M. Zwycięstwo przychodzi przez Maryję, Nasz Dziennik, 2008 08 
14–15; Z ió ł kowsk i , A. Maryjo z Libanu, Maryjo znad Wisły, Maryjo z mego domu, 
Biblioteka Kaznodziejska, Maj / Czerwiec, 2012.

75 Kosma na , I. Myśląc ojczyzna, Biblioteka Kaznodziejska, Listopad / Grudzień, 2011.
76 Minėtos sąvokos naudojamos apibūdinant 1920 m. rugpjūčio įvykius, tačiau jos puikiai 

apibrėžia visą martirologinio pasakojimo naratologinę struktūrą. Plg.: Br u sk i , I. S. Ko-
cham cię, Polsko! Biblioteka Kaznodziejska, Listopad / Grudzień, 2005.
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murale Christianitatis, įvaizdžiu77, tačiau XXI a. pradžios pokomunistinės 
Lenkijos visuomenės konservatyviosios terpės suteikė jai naują atspalvį. 
Kaistant diskusijoms dėl Lenkijos stojimo į Europos Sąjungą Jono Pau-
liaus II figūros griebėsi euroskeptikai, norėdami ginti savus argumentus. 
Teisingiau sakant, Jono Pauliaus II figūra naudotasi pabrėžiant skirtumą 
tarp katalikiškosios Europos civilizacijos, kuriai Lenkija priklausanti, ir 
liberaliosios, bedievės, kuriai pagrindinį politinį, kultūrinį orumą atim-
siančios ES institucijos. ES sutapatinta su tuo, kas tik priešinga Katalikų 
bažnyčios mokymui etikos klausimais – aborto liberalizavimu, dirbtiniu 
apvaisinimu, dvejonėmis dėl gyvenimo pabaigos sampratos ir pan. Lenki-
jos suverenumo apribojimą stojimo į ES atveju konservatyvios visuomenės 
terpės atitinkamai suvokė kaip dirbtinės Europos neteisėtą įsiveržimą į ne-
seniai savo politinę laisvę ir vaidmenį atgavusios Lenkijos moralinę erdvę, 
valstybės teritoriją ir katalikišką istorinę tradiciją. Atrodė, kad įstojimas į 
ES reikštų naują pasikėsinimą ne paprasčiausiai į Lenkijos suverenumą, o 
į jos istorinį ir kultūrinį orumą ir savipakankamumą78. Tokiai Europai 
manichėjiškai priešinta kita Europa, pastatyta dvasios bendrijos pagrindu, 
/kurios/ šaukiasi Jonas Paulius II79. Lenkija esą ne tik negalėjo atsikratyti 
savo įgimto ir ką tik atgauto krikščioniško pašaukimo, bet ir turėjo įgy-
vendinti naujosios Lenkijos atkūrėjo Jono Pauliaus II visiems krikščionims 
priskirtą pareigą – priešpriešinti krikščioniškais principais besivadovau-
jančią Meilės civilizaciją liberalaus kapitalizmo Mirties civilizacijai80. 

Netgi po to, kai popiežius oficialiai pasisakė už Lenkijos įstojimą į ES ir 
vyskupai atitinkamai persiorientavo, dviejų Europų manichėjiškos akista-
tos pagrindimas Jono Pauliaus II pamokymu neprarado aktualumo euros-
keptiškų ir populistinių partijų eilėse. Vis dėlto paįvairėjo priežastys, ko-
dėl dviejų Europų panaudotas argumentas. Viena vertus, kaip ir anksčiau 
euroskeptikai dviejų Europų tarpusavio opozicijos argumentą panaudojo 

77 Ta zbi r, J. Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy: mity a rzeczywistość historyczna, 
Warszawa, 1987.

78 Ba r t n i k , C. Zaćmienia idei, Nasz Dziennik, 2002 06 1–2; Nowa l , J. R. Zmiana stylu 
pisania o Unii Europejskiej, Niedziela, 2002, nr. 25. 

79 Rysz k a , C. Unia jest nieetyczna? Niedziela, 2002, nr. 40.
80 Sz a r y, S. Przyjaciel młodzieży, Biblioteka Kaznodziejska, Wrzesień/Październik, 2005.
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siekdami mobilizuoti savo rinkimines bazes etiniais klausimais. Kaip ir 
2005 m., kuomet diskusijos dėl Europos konstitucijos, krikščionybės prin-
cipų įtraukimo į ją, taip ir vėlesniais metais dviejų Europų teorija naudo-
tasi pabrėžiant skirtumą tarp mūsų – ginančiųjų tradicines Europos civi-
lizacijos ir Bažnyčios vertybes bei gyvybę – ir jų, t. y. liberalių sluoksnių, 
kurie technokratinės Europos labui tariamai kovoja už nekrikščioniškų 
vertybių globalizavimą. Lenkijai tapus ES nare tradicinės Europos civiliza-
cijos gynimas faktiškai tapo alternatyvaus europietiškumo modelio prie-
laida. Kaip naujasis tautų Kristus, įgyvendinantis Jono Pauliaus II Europos 
idėją, Lenkija turinti nurodyti naują tarpinį kelią tarp rinkų globalizacijos 
ir XX a. nacionalinių valstybių, kuris išgelbėtų Lenkijos kultūros šaknis 
ir vėl suteiktų jai turėtą Europos civilizacijos tvirtovės vaidmenį81. Tokiais 
argumentais, kurie ypač išpopuliarėjo PiS koalicinės vyriausybės valdymo 
metu, siekta sustiprinti moralinio perversmo programą remiantis nuostata, 
kad tik įvykdžius liustraciją ir dekomunizaciją naujo pobūdžio nacionalinė 
valstybė galėsianti garantuoti moralinį integralumą, šeimų teises, žmonių 
laisvę ir saugumą82. Vėlgi ideali tipinė krikščioniška tėvynių Europa83 virs-
ta etinių principų lobynu, kurio priešingybė – ES ir įvairių liberalių bei so-
cialdemokratinių Lenkijos partijų remiamas nacionalinio suverenumo ap-
ribojimas ir liberalios politikos, kurie paverčia ES totalitariniu dariniu84. 

Šalia viso to, auganti islamo ekstremizmo banga ir toliau vertė konser-
vatyviąsias terpes sureikšminti Lenkijos krikščioniškosios tradicijos reikš-
mę. Nors vargu, ar įmanoma tiesiog primesti Jonui Pauliui II kokias nors 
islamofobines tendencijas, tačiau jo žodžiai apie krikščioniškosios Europos 
šaknis vėlgi aidėjo konservatyviame naratyve kaip paskata Lenkijai ginti 
Europą nuo Mahometo tikėjimo išpažinėjų. Gindama tiek šalyje, tiek ES 
institucijose savo grynai katalikišką nacionalinę tradiciją esą Lenkija ne tik 
padarytų teigiamą poveikį savo ir ES vystymuisi, bet ir padėtų atlaikyti 

81 Ryd z yk , T. Tak-tak, nie-nie, Warszawa, 2002.
82 Ju rek , M. Niepodległość to przyszłość, Niedziela, 2008, nr. 45, p. 10–11.
83 Be łch, K. Współczesny polski patriotyzm, Pedagogika Katolicka, 2008, nr. 2, p. 145.
84 Jackowsk i , J. M. Dojrzewanie do totalitaryzmu, Nasz dziennik, 2008 04 12–13.
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vis stipresnį islamo puolimą85. Tokios pastabos implicitiškai perdengia ES 
ir krikščioniškosios Europos sąvokas paneigdamos ES moralinio statuso 
autonomiją, jos teisėtą daugiakonfesiškumą. Lenkijos vaidmens Europos 
kovoje su islamo ekstremizmu reprezentacija vėlgi remiasi nacionalinio 
istorinio panteono figūromis, ypač J. Sobieskiu ir 1683 m. Vienos mūšiu. 
Kovos su islamo puolimu sugretinimas su Vienos mūšiu neva turi išta-
kas XIX a. pirmajame dešimtmetyje Lenkijos periodinėje spaudoje pasi-
rodžiusioje istoriko Józefo Szaniawskio teorijoje, esą 2001 m. rugsėjo 11 d. 
atentatai – tai islamistų kerštas už pralaimėjimą Vienos mūšyje 1683 m.86. 
Vos keletu metų vėliau, 2012–2013 m., italų režisieriaus Renzo Martinel-
li Vienos mūšio ekranizacija suteikė progą šį mūšį dar kartą aktualizuoti. 
Remdamiesi režisieriaus pasakojimu, kuriame Vienos mūšis apibūdintas 
kaip kova su islamistais už krikščioniškosios Europos išgelbėjimą, kai ku-
rie konservatyvūs populistiniai laikraščiai ne tik atspausdino J. Szaniaws-
kio straipsnius, bet ir dar stipriai sureikšmino gynybinį Lenkijos vaidmenį 
Europos atžvilgiu ir praeityje, ir dabartyje87. Nors dialogo su islamu vertė 
neneigiama, tačiau Jono Pauliaus II paskata nepamiršti Europos krikš-
čioniškųjų šaknų virto aktyviu šūkiu – islamą esą galima nugalėti Euro-
poje tik demonstruojant savo ištikimybę krikščioniškoms vertybėms taip, 
kaip vidurio Europos žmonės darė kovodami su komunizmu. Taigi, kaip 
anksčiau popiežius buvo tikras vadas, kovojęs už Europos išgelbėjimą nuo 
komunizmo, taip ir kovojant su islamo ekstremizmu jo moralinis pamo-
kymas virsta pranašyste, įgalinančia lenkų popiežiaus personoje įžvelgti 
naujųjų laikų J. Sobieskį.88.

Kita vertus, diskusijos dėl dviejų Europų tapo diskusijomis apie Len-
kijos vaidmenį naujojoje bendrijoje ir apskritai posovietiniame pasaulyje. 
Moraliai tyros valstybės perkūrimo tikslas, kurį išreiškė PiS 2005–2007 m., 

85 Gr z egorsk i , Z. G. Europa ducha zależy od nas (VII), Biblioteka Kaznodziejska, Li-
piec / Sierpień, 2005.

86 Sz a n iawsk i , J. Globalny Dżihad, Nasz Dziennik, 2010 09 10, http://www.rodaknet.
com/rp_art_4881_czytelnia_szaniawski_11_wrzesnia_wieden_ny.htm 

87 Kowa lewsk a , M. Wygrana króla Sobieskiego, Niedziela, 2013, nr. 36; Sz a n iawsk i , J. 
Bitwa pod Wiedniem, Niedziela, 2012, nr. 37.

88 Znowu między Rosją a Niemcami. Z prof. Romualdem Szeremietiewem rozmawia Wie-
sława Lewandowska, Niedziela, 2012, nr. 49.
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neapsiribojo vidinėmis Lenkijos pertvarkomis, bet išsidėstė ir persiorien-
tavimu užsienio politikoje. Tad savo pranešime Lenkijos gyventojams 
2005 m. gruodžio 31 d. prezidentas L. Kaczyńskis neatsitiktinai sugretino 
Joną Paulių II, be kurio negalima suprasti naujausių laikų Lenkijos, Euro-
pos ir pasaulio istorijos, su jo partijos prisiimta Lenkijos vidaus politinio 
gyvenimo moralinio apvalymo pareiga ir su užduotimi savo moralinio 
pokomunizmo modelį aiškiai išdėstyti tiek ES institucijose, tiek naujuose 
santykiuose su Rytų kaimyninėmis valstybėmis, paverčiant Lenkiją nauja 
regionine galia89. Kitaip sakant, Jono Pauliaus II figūra pasitarnavo Len-
kijai geopolitiniais sumetimais, suteikė jai tikrojo Vakarų civilizacijos pa-
veldo saugotojos vaidmenį, kurį ir kurios civilizaciją ji turėjusi saugoti tiek 
nuo protestantiškos Vokietijos, tiek nuo stačiatikiškos Rusijos90.

Dviejų Europų teoriją galima laikyti prieiga ir prie trečiojo bruožo, kurį 
S. Samerskis ir K. Zach priskyrė nacionaliniams patronams – jų autorite-
tingumo ir palikimo vaidmens kaip valstybės laisvės simbolinės garantijos. 
Atsišaukimas į autentišką Europą kaip į krikščioniškųjų vertybių lobyną 
ir į nepakeičiamą vaidmenį, kurio Lenkija joje negali nesuvaidinti, leidžia 
įžvelgti ir dviejų tarpusavyje kovojančių laisvės sampratų buvimą. Vado-
vaujantis teisingojo krikščionio gyvenimo, kaip Dievo troškimo, samprata 
laisvės esmė sutapatinama su nesibaigiančia paieška, nes laisvę reikia nuo-
lat užsidirbti, negalima jos tik turėti. Ji ateina kaip dovana, išlaikoma savo 
pastangomis91. Tikrosios laisvės dvigubas – dovanos ir nuolatinės paieškos – 
bruožas aiškiai atskiria konservatyvių terpių sampratą nuo liberaliųjų ir ją 
jungia su pokomunistinės Lenkijos kaip nebaigtos revoliucijos suvokimu. 

89 Orędzie noworoczne Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, 2005 m. gruodžio 31 d., http://
www.prezydent.pl/archiwum/archiwum-aktualnosci/rok-2005/art,151,415,oredzie-nowo-
roczne-prezydenta-rp-lecha-kaczynskiego.html Pozicija Europos ir katalikybės santy-
kio ryšio klausimu L. Kaczyńskis dar aiškiau išdėstė 2010 m. interviu: Europa privalo 
atsiminti apie didįjį Šventojo Tėvo pamokymą, pamokymas, kuriuo paskelbė, kad pasau-
lis nuolatos kinta, kad požiūrai į įvairius dalyus kinta, tačiau mūsų civilizacijos pagrin-
das nepamainomai išlieka Kristus ir jo dekalogas. Štai mūsų šaknys, nevalia jų nukirsti. 
http://www.fakt.pl/Lech-Kaczynski-Papiez-moj-nauczyciel-,artykuly,68320,1.html 

90 Sa l i j , J. Nowy Papieżo Europie, Gość Niedzielny, 2005, nr. 18.
91 Kosma na , I. Myśląc Ojczyzna... (Święto Niepodległości), Biblioteka Kaznodziejska, 

Listopad / Grudzień, 2011.
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Nors Lenkija ir turinti nepriklausomybę, tačiau, kaip liaudies Lenkijos isto-
rijoje įrodinėta, nepriklausomybė nesutampanti su laisve. Įsitikinimas, kad 
kiekvienas išorinis pavergimas kyla iš vidinio silpnumo, t. y. iš dvasios, kuri 
leidžia save pavergti, silpnumo, valstybės ir tautos laisvė esanti visų pirma 
moralinė. Tad moralinė laikysena (kuri iš esmės apibūdinta kaip laikyma-
sis Bažnyčios mokymo etikos ir moralės) tampa ne tik individo tikrosios 
laisvės valstybėje pagrindu, bet ir politikos teisingumo matu. Tradicinės 
šeimos sampratos gynimas, atviras homoseksualizmo pasmerkimas ir kiti 
Bažnyčios jautrumui opūs reikalai darosi naujos laisvos valstybės, arba 
tėvynės, kūrimo erdve. Jeigu toks laisvės supratimas de facto sutapatina 
laisvą valstybę su etine valstybe, ji ir įteisina Katalikų bažnyčios įsiparei-
gojimą oficialiai stoti į politinę kovą, įsitraukti į valstybės valdymą92. Len-
kijos istorija esą liudija apie glaudų individualios ir viešosios moralės bei 
valstybės ryšį. XVIII a. Abiejų Tautų Respublikos žlugimas ir padalijimai 
suvokti kaip moralinio piliečių smukimo padarinys. Didėjant valdančiųjų 
sluoksnių moraliniam apsileidimui, pamažėl apimančiam visas valstybes 
sritis, Katalikų bažnyčia esą suvaidino pozityvų vaidmenį, nes morali-
zuodama visuomenę ji siekė modeliuoti sveiką valstybę. Tokia bažnyčios 
nuostata atsispindėjusi ir pokomunistinėje Lenkijoje, kai bažnyčia ir su ja 
susijusi visuomenės dalis aktyviai rungėsi su susikompromitavusiomis ir 
su komunistine valdžia susidėjusiomis grupėmis93. Panašiai kaip Gegužės 
3-iosios konstitucijos laikais Lenkijai esą reikia, kad Katalikų bažnyčia ir 
valstybė susisietų taip, kaip dvasia – su kūnu, nes šiandieninio visuomeni-
nio, kultūrinio, politinio mūsų tėvynės gyvenimo silpnumas neatsiranda iš 
niekur. Jo pagrindinė priežastis susijusi su mūsų valstybės atsiribojimu nuo 
jo dvasios94. Neatsitiktinai panašius žodžius apie Gegužės 3-iosios konsti-
tucijos atminties vertę dabarčiai tarė teigiamosios laisvės modelis – Jonas 
Paulius II. Popiežiaus skatinimas būti laisviems ir jo paties užuomina apie 

92 K a spr z a k , K. Wolność i niepodległość, Biblioteka Kaznodziejska, Listopad / Grudzień, 
2011.

93 Kośc ie l ny, R. Przedmurze Chrześcijaństwa. Czs królów elekcyjnych, Kraków, 2012; 
Sz cz erbi ńsk a , J. Polska przedmurzem chrześcijaństwa – była i jest, Niedziela, 2013, 
nr. 5.

94 Abp Gądecki na Jasnej Górze: Kościół i państwo to dusza i ciało [pamokslas], Niedziela, 
2014, nr. 18.
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Gegužės 3-iosios konstituciją kaip laisvės modelį suvokta konservatyviaja-
me katalikiškajame diskurse lyg tradicijos reikšmės atskleidimas. Gegužės 
3-iosios konstitucijoje įžvelgtas ne revoliucinis veiksmas, o patvirtinimas, 
kad įmanoma suderinti vertybes, kylančias iš Krikščionybės, su laisvės mei-
le. Šiuose argumentuose, kuriuose aiškiai aidi ginčų dėl naujos Lenkijos 
konstitucijos balsai, liberalios Lenkijos laisvė suvokta kaip iškreipta sam-
prata ir atsieta nuo to, kas apibūdina Lenkiją, t. y. – tradicijos. Iš esmės 
Lenkijos tradicija suvokta kaip katalikiškoji tradicija, kuri esą ne tik atme-
tė revoliucinius kraštutinumus ir puoselėjo krikščionišką įkvėpimą, bet ir 
nenukirto sąsajos su tautos patirtimi. Tikrai laisva valstybė galinti kurtis 
panašiai – tik ant krikščioniškosios, arba krikščioniškai suvoktos, istorinės 
tradicijos pamato, besipriešinant liberalios valstybės modernumui: vienos 
lyties jungtuvėms, apvaisinimo in vitro procedūroms ir t. t. Taigi, nors 
romantinis Lenkijos – Tautų Kristaus – vaizdinys tebeaidi fone, jo turinys 
giliai kinta, virsta ne tautos vaizdiniu, o tam tikros socialinės tvarkos mo-
deliu, kurio, kaip katalikiška šalis par excellence, Lenkija privalo laikytis 
ir perduoti kitoms Europos tautoms. Vis dėlto moralinė Lenkijos paskirtis 
tirpsta nekintamų principų visumoje ir, kas svarbiau, atrodo nebemokanti 
atstovauti atnaujintoms pilietiškumo instancijoms, kurioms tokia mitinė 
figūra atstovavo XIX a. 95

2.4. Krikščioniška tauta Europoje: 
liberalusis Jono Pauliaus II mitas

Nors konservatyvusis katalikų diskursas gali remtis nepaprastai gausaus 
istorinio ir religinio panteono figūrų persipinymu, šiandieninėje Lenkijoje 
jis, ko gero, telieka mažumos remiamas variantas. Jam atliepia kitoks ka-
talikiškas diskursas, kurį vadinu liberaliu. Nuo pat komunistinio režimo 
griūties liberalusis katalikų diskursas pasižymėjo ne tiek kitokiu bažny-
čios visuomeninės funckijos supratimu, kiek apsiribojimu nuo plintančio 
įpročio naudotis religiniais simboliais kaip paminklo pakaitalais, t. y. pa-
dabinti religiniais motyvais grynai politinius (pasaulietinius) tikslus96. Dėl 
to turbūt nėra klaidinga teigti, kad jame susiduria skirtingos visuomenės 

95 Uja z dowsk i , K. M. Aktualność Konstytucji 3 Maja, Niedziela, 2014, nr. 18.
96 Ł oz i ńsk i , B. Wielka siła, Gość Niedzielny, 2012, nr. 18.
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instancijos, prijaučiančios poreikiui atnaujinti lenkiškosios katalikybės for-
mas, neneigiant nei istorinės, nei visuomeninės jos reikšmės. Beje, tokia 
nuostata atspindi ir kai kurių bažnyčios sluoksnių bandymą pritaikyti Va-
tikano II Susirinkimo aggiornamento (liet. atsinaujinimas) pokomunisti-
nėje Lenkijoje97. Liberaliajame diskurse besirutuliuojantis Jono Pauliaus II 
mitas atspindi šitokius charakterius.

Apibūdinant Jono Pauliaus II moralinį pavyzdingumą liberaliajame 
mite pripažįstama, kad į jį neretai žiūrėta kaip į dvi skirtingas asmenybes: 
Lenkijos patriotą ir moralinį (religinį) vadą. Nors tiktai pirmoji yra kone 
universaliai priimta, vis dėlto pastaroji sudaro pagrindinį jo asmenybę 
žymintį akcentą98. Taigi, nors mite nuolat primenamas Jono Pauliaus II 
rūpestingumas, reiškiant žodžiais ir darbais savo prisirišimą Lenkijai ir 
rūpestį dėl Lenkijos žmonių likimo sunkiausiais komunistinės Lenkijos 
laiko tarpsniais99, popiežiaus ir Lenkijos istorijos sąsaja pabrėžiama akcen-
tuojant K. Wojtyłos ištikimybę ne nacijai, o pirmiausia – Dievo žodžiui: 

/.../ buvo iki galo ištikimas Dievui ir atviras Šventosios Dvasios povei-
kiui. Tai matyti atkreipus dėmesį į popiežiaus santykį su istorija, ku-
rioje įžvelgė visų pirma žmogaus ir Dievo susitikimo vietą. Jo atskaitos 
taškas buvo Biblijos istorijos, kurių kertiniai akmenys yra Kūrėjo su-
sitarimas su savo kūriniais. Taip suprasta istorija – šio popiežiavimo 
tikrai lenkiškas bruožas. Ne vienas Karolio Wojtyłos biografas pabrėžė 
būtent tai, kad „Jis baigė primo Wyszyńskio mokyklą“, kuris 1956 m. 
davė Lenkų tautos priesaiką prie Jasna Góros, ir Lenkijos krikšto 
atnaujinimą Tūkstantmečio proga 1966 m. laikė, Biblijos pavyzdžiu, 
Dievo ir jo tautos susitarimu.100

Jono Pauliaus II nusistatymas ne tik atkartojo lenkišką istorijos sam-
pratą. Popiežiaus sąsaja su Dievo žodžiu leidžia jame įžvelgti raktą, kuris 
ir toliau gali būti naudojamas siekiant kriščioniško gyvenimo idealo. Va-

97 Ba n ia k ,  J. (red.) Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dia-
logu i współistnienia, Poznań, 2010.

98 Fig ie l , A. Pokolenie JPII? Przewodnik Katolicki, 2006, nr. 14. 
99 K a ź m iercz a k , Ł. Świadek pośród zła, Przewodnik Katolicki, 2005, nr. 0 (Wydanie 

specjalne).
100 G ór ny, G. Nie lękajcie się, Przewodnik Katolicki, 2005, nr. 0 (Wydanie specjalne). 
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dovaujantis Dievo žodžiu Jonui Pauliui II esą pavyko likti neutopiškam, 
neideologiškam101, mokėti kritikuoti priešiškas politines ir ekonomines 
sistemas. Nors, kaip matyti, nestinga užuominų apie nesenos Lenkijos 
istorijos segmentus, tačiau liberalusis Jono Pauliaus II mitas popiežiaus 
moralinį autoritetingumą sieja ne tiek su kokių nors praeities veiksmų at-
kartojimu ar susitapatinimu su jais, kiek su jo paties sėkmingu gebėjimu 
praskinti kelią moraliniam posūkiui. Ši mintis puikiai apžvelgiama 2011 m. 
pasirodžiusiame Łukaszo Kaźmierczako straipsnyje. Pasak autorių, Jonas 
Paulius II – tai žmogus, kuris griovė sienas. Kas be ko, jis buvo pagrindi-
nis protagonistas griaunant Berlyno sieną, tačiau veikla tuo nesibaigė. Jo 
žodžiais tariant, Jonas Paulius II griovė ir sienas žmonių širdyse, suteik-
damas pokomunistinei Lenkijai ir pasauliui įkvėptą viltį, kuri pagelbėjo 
įveikti vėlyvojo komunistinio laikotarpio apatiją ir nepasitikėjimą, bei dva-
sios stiprybę, padėjusią galutinai įgyvendinti politinės sandaros pokyčius. 
Kaip popiežius Jonas Paulius II nugriovė ir geto sienas, įgalindamas tikrą 
dialogą tarp mažųjų ir didžiųjų brolių – krikščionių ir žydų. Tiesa, popie-
žiaus apsilankymas Romos sinagogoje tesudaręs galutinį artinimosi prie 
žydų žingsnį. Dar būdamas Lenkijoje K. Wojtyła, gimęs ir augęs bendrai 
su žydais, išgyveno jų – savo miesto draugų – netekties skausmą Antrojo 
pasaulinio karo metu. Jonas Paulius II reiškėsi taip pat kaip ryškus refor-
matorius bažnyčios gyvenime. Keliaudamas, susitikdamas ir guosdamas 
tikinčiuosius visuose žemynuose jis nugriove auksinio narvo sieną, pasi-
rinko naują stilių, atliepiantį į Vatikano II Susirinkime išreikštus poreikius. 
Naujas popiežiaus stilius leido nugriauti amžiaus sieną, prisiartinti prie 
žmonių ir pristatyti Dievo žodį jauniems ir vyresniems suprantamesniu, 
šiems laikams tinkamu būdu. Priešindamasis šiuolaikiniam kūno kultui 
savo paties kūnu ir skausmu, viešai rodomu visam pasauliui, Jonas Paulius 
II nugriovė savojo Ego sieną ir mirties sieną, patvirtino tikėjimą gyvybės 
orumu nuo pat gimimo iki natūralios mirties102. 

Jono Pauliaus II griovėjo bruožai, kaip matyti, susipynė su jo tiltų sta-
tytojo savybėmis. Nuosekliai vykdydamas savo kaip pontifiko pareigas 
(etimologiškai pontifex – tiltų statytojas) Jonas Paulius II siekė dėsningai 

101 Ten pat.  
102 K a ź m iercz a k , Ł. Burzył mury, Przewodnik katolicki, 2011, nr. 18.
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atnaujinti Bažnyčios ir išorinio pasaulio jungtį. Remdamasis Vatikano II 
Susirinkimo dvasia popiežius rodė Bažnyčiai ir tikintiesiems naują vysty-
mosi kelią. Įdomu, kad, akcentuojant jo ištikimybę Vatikano II Susirinki-
mui (kurio darbuose dalyvavo), liturgijos, bažnyčios struktūrų reformos 
reikalus visai užgožia naujojo bažnyčios humanizmo motyvai. Taigi pagal 
Vatikano II Susirinkimo dvasią suvokiamą bažnyčią jis skelbė kaip atvi-
rą bendruomenę, tarnaujančią žmogui. Atvirumas suprantamas dvejopai. 
Viena vertus, jis yra susipažinimas su besivystančios šiuolaikinės visuome-
nės pokyčiais (aggiornamento), šiuolaikinio žmogaus poreikių supratimas 
ir dialogo paieška. Kitaip tariant, Bažnyčia suvokiama kaip bendruome-
nė, kuri, atsisakiusi nereikalingo formalizmo, išeina į žmogų. Kita vertus, 
šiuolaikinio pasaulio pažinimas ir išėjimas į žmogų neišvengiamai susi-
duria su kitoniškumu. Į globalaus pasaulio iššūkius Jonas Paulius II at-
sakydavo remdamasis Vatikano II Susirinkimo priimtomis priemonėmis, 
ypač – tolerancijos ir ekumenizmo103. Nors ekumenizmas laikytinas reli-
giniu veiksniu, siekiančiu grąžinti krikščionybei vienybę ir taip išgydyti 
kraujuojantį mistinį Kristaus kūną, tačiau jį įkvepianti tolerancijos dvasia, 
pagrįsta Kristocentrizmu ir krikščioniškuoju optimizmu, taip pat sudarė 
pamatą tarpreliginiam dialogui, atsivėrimui kitam, kuriame atpažįstamas 
Dievo kūrinys104. Išėjimo į žmogų argumentai esmiškai veda į paties Jono 
Pauliaus II kaip moralinio vado koncepcijos šerdį. Mokydamas šventumo 
savo paties gyvenimo pavyzdžiu Jonas Paulius II įrodinėjo, kad Žmonijos 
istorija – tai istorija šventumo, kuris sutampa su paprastu krikščionišku 
gyvenimu ir sudaro visų tikinčiųjų pareigą105. Šventumas – tai universali, 
kiekvienam žmogui būdinga savybė. Žiūrėdamas, kaip darė ir popiežius, į 
kiekvieno žmogaus širdį krikščionis gali subrandinti natūralų savo pašau-
kimą į šventumą ir atlikti krikščionišką pareigą.

Minėto humanizmo apraiškų taip pat aptinkama analizuojant Jono 
Pauliaus II kaip nacionalinės teritorijos gynėjo figūrą. Primindamas Jono 
Pauliaus II apsilankymus Gniezno mieste vyskupas Henrykas Muszyńskis 

103 K r upeck a , M. Odmienił oblicze Kościoła, Przewodnik Katolicki, 2011, nr. 18.
104 K r a si ńsk i , W. Gaude Mater Poloniae! Przewodnik Katolicki, 2014, nr. 17. 
105 Gr ycz y ńsk i , M. Święci świętego Papieża, Przewodnik Katolicki, 2005, nr. 0 (Wydanie 

specjalne).
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pabrėžė, kad Gnieznas buvo Popiežiui neįprastos simbolinės reikšmės vieta. 
Čia sudėti šv. Vaitiekaus palaikai, čia sukurta pirmoji Lenkijos metropolija, 
čia yra mūsų valstybingumo ištakos. Čia iš tikrųjų įvyko Gniezno suva-
žiavimas, kuris paženklino Lenkijos „valstybės suverenumo pradžią“ ir tuo 
pačiu įtraukė ją į Europos valstybių būrį /mano pabraukta – A. G./106. 
Nors minėdamas Lenkijos ir Europos sąlytį vyskupas nepraleido fakto, 
kad būtent iš Gniezno 1997 m. Jonas Paulius II paskatino Vidurio Europos 
politikus kurti vieningą, į krikščioniškas vertybes orientuotą (Vidurio) 
Europą, žodžių reikšmė tuo ir nesibaigė. Pats Jonas Paulius II virto nau-
juoju šv. Vaitiekum. Diskusijos apie santykį tarp Lenkijos ir Europos, kaip 
jau minėta, įsiplieskė tuomet, kai galimybė stoti į ES tapo reali. Viena ver-
tus, Jono Pauliaus II figūroje įžvelgiama asmenybė, kuri, kaip jau minėta, 
padėjo nemažai pastangų žlugdant Vidurio Rytų Europos komunistinius 
režimus, tačiau Lenkijos ir Europos santykis išliko labai nevienareikšmė 
sąvoka. Nors Lenkijos grįžimas į Europą toli gražu nebuvo kvestionuoja-
mas, svarstymai iš tiesų sukosi apie tai, kokios Europos link šalis pajudėjo. 
Liberaliojo diskurso šalininkai atpažino Lenkijoje ir Europoje dvi viena 
su kita glaustai susijusias bendro moralinio pasaulio puses: Lenkija tapo 
krikščioniška šalimi priimdama krikštą iš Europos ir tapdama – ačiū 
krikštui – Europos šalimi. Centrinė figūra, leidžianti suvokti tokią sąsa-
ją – šv. Vaitiekus, kuris ne tik tapo Lenkijos krikštytoju, bet ir liko Vi-
durio Europos transnacionaline katalikų atminties figūra, ir ja popiežius 
naudojosi aiškindamas katalikybės ir Europos bendrus ryšius107. Tad Eu-
ropa, į kurią Lenkija grįžo 1989 m., buvo visų pirma dvasios bendruome-
nė, nusidriekusi per šimtmečius kaip krikščioniškų vertybių palaikomas 
darinys, nuo kurios XX a. nacių ir komunistų totalitarizmas buvo ban-
dę Lenkiją atplėšti. Nors tokia Europos sąvoka skiriasi nuo ES, tačiau jai 
nėra priešiška. Popiežiaus kritika, nukreipta į kapitalistinės ekonomikos 
kraštutinumus, jo itin dažnai kartojami skatinimai ieškoti trečiojo kelio 
tarp socializmo ir liberaliojo kapitalizmo buvo taikomi ir ES atveju. Taigi 
ne tik grįždama į Europą, taip pat – įstodama į ES, Lenkija turėjo vyk-

106 Mu sz y ńsk i , H. Papież miał prawdziwie profetyczne spojrzenie... Przewodniki Katolic-
ki, 2005, nr. 15.

107 Z a s ad a , S. Do Europy z wiarą, Tygodnik Powszechny, 2004, nr. 18.
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dyti jai atitenkančią paskirtį: atstovauti savo krikščioniškoms vertybėms 
besisekuliarizuojančiame žemyne. Tai daryti nesigriebiant jokio kryžiaus 
karo. Apibrėždamas Europos ribas popiežius aiškiai įvardijo krikščionybę 
ne tik kaip Europos dvasios bendruomenės ištakas, bet ir kaip jos sąžinės, 
laisvės, pagarbos žmogaus teisėms klestėjimo prielaidą108. Europa – tai 
buvę ir tebesantys įvairių tautų, tikėjimų namai, ir Jonas Paulius II pade-
monstravo savo gyvenimu ir popiežiavimu, kad tik katalikiškos vertybės 
leidžia įvairioms tautoms taikiai gyventi bendroje erdvėje109.

Kita vertus, į Europą grįžusi Lenkija nebebuvo tapati ankstesnei, kuri 
1939 m. neteko laisvės. Penkiasdešimties metų nelaisvė esą Lenkijos tapa-
tybės nepakeitė, tačiau subrandino visos šalies nacionalinę savivoką, pri-
dėjo naujų sektinų pavyzdžių, kurie turėsiantys rodyti tolesnį kelią. Jonas 
Paulius II galiausiai virto tokios nacionalinės atminties (tradicija) figūra, 
kurios patriotizmo sampratoje glūdi ir būsimosios kultūrinio, politinio 
kryptingumo gairės: Popiežiaus patriotizmo samprata yra giliai įsišakni-
jusi tradicijoje. Joje nurodė pagrindinius siužetus: viduramžių tikėjimo ir 
gyvenimo pavyzdžius, tokius kaip šv. Vaitiekaus ir šv. Stanislovo; jogailaičių 
tolerancijos ir pagarbos sąžinės laisvei pavyzdį, uolų romantikų religingu-
mą, priešinimosi okupacijoms, o vėliau – dviem totalitarizmams, tradiciją110. 
Tradicijos supratimas – nesustingęs, dinamiškas kaip ir popiežiaus skel-
biamas ir praktikuojamas ekumenizmas. Tai nusako ir Lenkijos pašauki-
mą naujojoje Europoje. Šiame, priešingai nei konservatyviajame, modelyje 
Lenkijos politinė ir religinė tradicija, kurios išskirtinumas pripažįstamas, 
primena ne mesianistinio atspalvio romantizmą, o labiau – demokratijos 
veikimo principus. Grįžusi į Europą Lenkija neturinti išgelbėti Europos ar 
vėl ją krikštyti, o tik padoriai priminti kitoms Europos šalims, kad bend-
ruomeninė Europos veikla turinti vadovautis ne tik ekonomika, bet ir to-
mis vertybėmis, ant kurių pamato buvo sukurta kontinento civilizacija111. 
Lenkijos ribos, kurias Jonas Paulius II simboliškai saugo, tuomet pasirodo 

108 Bon ieck i , A. Którędy droga? Tygodnik Powszechny, 2004, nr. 18.
109 Sz a f i r, H. Nadzieia starszych braci, Przewodnik Katolicki, 2005, nr. 17.
110 G ow i n, J. Polska po Janie Pawle, Tygodnik Powszechny, 2005, nr. 16.
111 Bon ieck i , A. Którędy droga? Bondy r a , M. Krzyżyk i chrześcijańskie korzenie w 

traktacie to za mało, Przewodnik Katolicki, 2011, nr. 24.



736 Andrea Griffante

labai lanksčios, sudvasintos – jas aprėpia katalikiškomis vertybėmis api-
pilta Lenkijos teritorija, kultūros paveldas. Tačiau pats dvasinės kultūros 
paveldas įpareigoja Lenkiją dalyvauti plečiant krikščioniškąsias vertybes 
Europoje, ES, skatinant dialogą ir žmogaus orumo gerbimą112. Taip su-
voktas katalikiškas universalizmas, regis, įpareigoja Lenkiją bendrauti ir 
bendradarbiauti ne tik su Vakarais, net ir su kaimynine Rusija be imperia-
listinių galios sumetimų. Toks valstybės modelis atrodo tarytum savotiška 
ekumeniška Lenkijos versija – atviros tautos, galinčios remtis ir vadovautis 
savo paveldu bendradarbiaujant su visais Europos krikščionimis (t. y. taip 
pat – rusais ir kitais Rytų kaimynais) atsisakius regioninės galios (net ir 
kultūrine prasme) planų.

Panašiais akcentais pasižymi Jono Pauliaus II, kaip Lenkijos laisvės sim-
bolinio garanto, figūra. Prisiartinant prie trečiojo S. Samerskio ir K. Zach 
modelio elemento dar kartą mums padės publicistų bandymai apibrėžti 
popiežiaus patriotizmo sampratą. Netrukus po pontifiko mirties 2005 m. 
savaitraščio Przewodnik Katolicki redaktorius J. Jaworskis pabrėžė, kad 
Jono Pauliaus II patriotizmo sampratoje kraštutinumų nėra, ji reiškėsi kaip 
aukso vidurys tarp nacionalizmo ir kosmopolitizmo“113. Nors šitokia kritika, 
nukreipta tiek prieš kraštutinių dešiniųjų ideologijas (nacionalizmą), tiek 
prieš komunizmą ir globalizmą (kosmopolitizmą), tekartoja argumentus, 
būdingus ir konservatyviajam diskursui, tikrosios laisvės paieškos kelią 
nubrėžia skirtingas akcentas. Viena vertus, išgyvendamas XX a. kraštuti-
numus – nacizmą ir komunizmą – K. Wojtyła turėjo progos ne tik susipa-
žinti su piktais žmogaus darbais, bet juose atpažinti, kad istorija – tai Die-
vo susitikimo su žmogumi vieta114. Panašiai turėję elgtis pokomunistinės 
Lenkijos piliečiai. K. Wojtyła kiekvienoje situacijoje ieškojęs ir siekęs lais-
vės, kuri įgyvendintų krikščionybėje glūdintį humanizmą. Taigi demokra-
tinėje sistemoje reikėtų atpažinti ne tik politinius ir ekonominius faktorius, 
bet visų pirma žmogaus orumo, jo pilietinės brandos rėmus: Totalitarizmo 
akivaizdoje Jonas Paulius II parėmė demokratiją kaip šiuolaikinę valstybės 
valdymo formą, atitinkančią žmogaus teises. Demokratija užtikrina pilie-

112 Chrześcijańska odpowiedzialność za Ojczyznę, Przewodnik Katolicki, 2004, nr. 17.
113 Jaworsk i , J. Patrjotyzmo Jana Pawła II, Przewodnik Katolicki, 2014, nr. 17.
114 G ór ny, G. Nie lękajcie się, Przewodnik Katolicki, 2005, nr. 0 (Wydanie specjalne).
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čių dalyvavimą politikos procese, garantuoja galimybę rinkti valdančiuosius, 
kontroliuoja išrinktus organus ir taikiai keičia egzistuojančius naujais. Tam, 
kad netaptų atviru ar paslėptu totalitarizmu, demokratinė sandara priva-
lo remtis universaliai priimtomis vertybėmis115. K. Wojtyła savo darbais ir 
pavyzdžiu rėmė laisvę kaip dvasinę nuostatą tiek kunigaudamas komunis-
tinėje Lenkijoje, tiek užtardamas ją vėliau, po išrinkimo į Šv. Petro sostą, 
tiek kritikuodamas pirmenybę, suteiktą ekonomikai žmogaus poreikių sąs-
kaita po 1989 m. Panašiai kiekvienas pilietis turi pareigą puoselėti bendrą 
laisvę gindamas universalias vertybes. Remdamasis savo sąžine kiekvienas 
asmuo privaląs išgyventi ir tuo būdu liudyti bei puoselėti kriščioniškas 
vertybes. Laisvė tuomet sutampa su gero krikščionio gyvensena, įgalinan-
čia demokratijos – kaip politinės ir socialinės sistemos – funkcionavimą ir 
atspindinčia Solidarumo laikų dvasią ir etiką116. Kitaip tariant, laisvė ne-
suvokiama tiesiogiai kaip politinė kova prieš tironą, o kaip bandymas to-
bulinti demokratiją, atpažįstant Dievo pavidalą artimojo veide117. Gilėjant 
PiS ir PO lūžiui Lenkijos politikos arenoje toks laisvės supratimas virto 
alternatyva Kaczyńskių partijos skelbiamai kovai už išgrynintą Ketvirtąją 
Respubliką. 

2.5. Švenčiant Joną Paulių II: 
Dzień Papieża versus Dzień Papieski

Akivaizdu, kad reikšmės, formuojančius tokius du skirtingus Jono Pau-
liaus II vaizdinius, ne tik laisvai cirkuliuoja rašytiniuose tekstuose, bet turi 
ir daugybę kitokių palaikymo kanalų ar priemonių. Pirmųjų popiežiaus 
mirties metinių proga Lenkijos vyskupai įdomiai apibūdino krikščionybę 
kaip atminties religiją:

Krikščionybė – tai atminties religija. Kiekvieno žmogaus istorija yra 
įrašyta išganymo istorijoje. Prisiminkime, kokiu didelius darbus žmo-
gui atliko Dievas, ypač per Dievo Sūnaus – Jėzaus Kristaus – atėjimą 

115 Nę cek , R. Kochać papieża poznając jego naukę, Przewodnik Katolicki, 2009, nr. 13.
116 Owoce Wielkiego Pontyfikatu: Słowo Biskupów polskich w trzydziestą rocznicę wyboru 

Jana Pawła II, http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/4482.1,Owoce_Wielkie-
go_Pontyfikatu.html 

117 K r upeck a , M. Odmienił oblicze Kościoła, Przewodnik Katolicki, 2011, nr. 18.
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į pasaulį, jo mirtį, prisikėlimą ir ėmimą į dangų. /.../ Bažnyčios bend-
ruomenė taip pat nenutrūkstamai puoselėja atmintį to, ką Dievas nu-
veikia žmonių širdyse šimtmečių tėkmėje. Taip pat to, ką mūsų kartos 
akivaizdoje jis nuveikė per Joną Paulių II, kuris vadovavo Bažnyčiai 
audringose šiuolaikinio pasaulio jūrose. /.../ Anapilin iškeliavusio Jono 
Pauliaus II atmintis turi mus nukreipti į Evangelija pagrįstą neprie-
kaištingą gyvenimą, išvaduoti mus nuo asmeninių reikalų ir nukreipti 
į mūsų artimąjį, ypač į nepajėgiuosius, beginklius, silpnuosius, vargin-
guosius, į tuos, kurie reikalauja mūsų solidarumo.118

Pranešimo akcentai nuo bažnytinės tradicijos nenutolsta. Žmogaus is-
torija perskaitoma griebiantis eschatologinių kategorijų. O atminčiai tenka 
centrinė išganymo istorijoje funkcija – nurodyti žmogui teisingą krikščio-
nišką kelią, priminti pavyzdingų asmenybių gyvenimus, sureikšminti jų 
herojiškas savybes. Tokią funkciją bažnyčios gyvenime vaidina šventieji. 
Praėjus mirties sukeltam visuotiniam susijaudinimui Lenkijos vyskupai 
pasinaudojo proga patikslinti Jono Pauliaus II figūros pavyzdingumo ri-
bas, nubrėžti liniją tarp dviejų – priimtinos ir nepriimtinos – atminties 
sampratų. Vyskupai ir katalikiškosios visuomenės terpės sukritikavo po 
2005 m. suintensyvėjusią tendenciją įamžinti miestų erdvėse Jono Pauliaus II 
atmintį. Paminklų kūrimas, aikščių ir gatvių pervadinimas ir skyrimas 
įžymiojo tautiečio atminčiai suvokta kaip tam tikras pakaitalas, turintis 
pasitarnauti mūsų sąžinės graužimui119. Panašius rūpesčius apie netinka-
mai suprastą popiežiaus atmintį išreiškė Przewodnik Katolicki redaktorius 
kunigas Arturas Stopka, kuris kanonizavime įžvelgė galimai baigiamąjį 
paviršutiniško pasaulietinio fetišizmo etapą. O kanonizavimas galėjęs su-
daryti prielaidą Jono Pauliaus II atminties apvalymui (lenk. oczyszczenie) 
nuo politinių iškraipymų120. Tiesa, Lenkijos bažnyčia ir katalikiškoji inte-
ligentija tikrosios Jono Pauliaus II atminties puoselėjimo problemą įveikė 

118 Przesłanie biskupów polskich w 1. rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II: Prze-
słanie biskupów polskich w pierwszą rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II, Prze-
wodnik Katolicki, 2006, nr. 14.

119 Ł. K a ź m iercz a k , Nasz narodowy żal powszechny, Przewodnik Katolicki, 2006, 
Nr. 14; 

120 A. Stopk a , Błogosławiony i co dalej, Przewodnik Katolicki, 2011, Nr. 19.
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daug anksčiau. Jų iniciatyva po popiežiaus apsilankymo Lenkijoje 1999 m. 
nutarta sukurti metinę atminties dieną – Popiežiaus dieną (lenk. Dzień 
Papieski), menančią K. Wojtyłos išrinkimą popiežiumi. Nuo 2001 m. ji ofi-
cialiai švenčiama sekmadienį, prieš išrinkimo dieną (spalio 16 d.). Neat-
sitiktinai Dzień Papieski bendras tikslas paskelbtas kaip gyvojo paminklo 
jo atminčiai statymas. Tačiau kas glūdi pačiame ketinime pastatyti gyva-
jąjį paminklą jo atminčiai? Lenkijos vyskupų konferencijos sekretorius 
Piotras Libera pabrėžė: Svarbiausia, kad mes, kaip lenkai, liktume su juo 
melsdamiesi ir įgyendindami jo pamokymus. /.../ Šią dieną /Dzień Papies-
ki – A. G./ stenkimės paisyti Jono Pauliaus II tekstų, kad juose esančių pa-
mokymų laikytumės mūsų pačių gyvenimuose šeimos, Bažnyčios ir Tėvynės 
labui.121 Gyvojo paminklo statymas – tai dvasinė, moralinė užduotis įdiegti 
popiežiaus žodį savo gyvenime. Iš tikrųjų šia užduotimi, kaip nespecifiniu 
krikščioniškojo gyvenimo idealų skatinimu kasdieniame gyvenime, neap-
siribota, bet siekta kiek ambicingesnių tikslų remiantis sstruktūruotais vei-
kimo mechanizmais. Dzień Papieski rengimas paskirtas 2000 m. sukurtai, 
Lenkijos vyskupų konferencijai pavaldžiai organizacijai, t. y. Fundacijai 
Naujojo Tūkstantmečio kūrinys (lenk. Fundacja Dzieło Nowego Tysiącle-
cia; toliau – FDNT). Kol Lenkijos vyskupų konferencija kasmet nusako 
Dzień Papieski tematinę apibrėžtį, FDNT Dzień Papieski rengia drauge su 
Visalenkiškuoju organizaciniu komitetu (lenk. Ogólnopolski Komitet Or-
ganizacyjny; toliau – OKO), su institucija, koordinuojančia savivaldybių, 
vietinių bendruomenių ir draugijų remiamų renginių organizavimą. Kaip 
organizacija, jungianti vietines valdžias ir Vyskupų konferenciją, OKO lai-
duoja galimybę suderinti nacionalinį ir vietinį Jono Pauliaus II atminties 
matmenis, siekia kontroliuoti popiežiaus skleidžiamo mito formas122. 

Šalia įvairių spektaklių, koncertų, viešųjų skaitinių ir maldai skirtų susi-
tikimų, kurių metu sureikšminami tam tikri popiežiaus charakterio bruo-
žai pagal Vyskupų konferencijos pasiūlytą temą, Dzień Papieski atlieka dar 
vieną labai svarbią funkciją. Tokia proga FDNT suteikia TOTUS apdova-

121 Konferencja Episkopatu Polski, Komunikat Konferencji Episkopatu Polski do odczy-
tania w kościołach w niedzielę 14 października 2001 roku, http://www.opoka.org.pl/
biblioteka/W/WE/kep/dzien_pap_14102001.html [žiūrėta 2014 12 01].

122 https://www.dzielo.pl/strona/36/oko-dp
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nojimus, taip pat skelbia laimėjusiems moksleiviams ir studentams skirtas 
stipendijas, akademines stipendijas bei vyskupo Jano Chrapkos atminčiai 
skirto konkurso nugalėtojus. TOTUS premija apdovanojami žmonės arba 
institucijos, kurių veikla ypač ryškiai skleidė Jono Pauliaus II dvasiniame 
pavelde įrašytas vertybes123. Stipendijos taip pat sudaro galimybes skleisti 
kriščioniškas vertybes, bet ne vien tai, kadangi jos suteikiamos iš kaimo 
vietovėse vargstančių šeimų kilusiems jauniems žmonėms, kurių morali-
nį nepriekaištingumą liudija atitinkamų parapijų inteligentija. Stipendijos, 
regis, pasitarnauja formuojant jauną krikščioniškąją inteligentiją ir skati-
nant socialinį mobilumą būtent vargingose kaimo vietovėse bei mažuose 
miesteliuose, kur jų labiausiai stinga. 2013 m. duomenimis, visoje Lenki-
jos teritorijoje FDNT stipendijomis naudojosi net 2200 vidurinių moky-
klų moksleivių ir gimnazistų124. Be stipendijų, FDNT taip pat organizuoja 
stipendininkams skirtus nemokamus rekreacinius renginius, tokius kaip 
vasaros stovyklos, kelionės. Remiantis panašiais moralinio tyrumo ir soci-
alinio atsilikimo kriterijais suteikiama ir galimybė (bendradarbiaujant su 
kai kuriais universitetais bei aukštosiomis mokyklomis) nemokamai įgyti 
aukštąjį išsilavinimą (Akademinės stipendijos, vyskupo Jano Chrapkos at-
minčiai skirtas konkursas). Kita vertus, stipendijų sistema yra ir priemonė 
gyventojams mobilizuoti. Sukūrus fondą, į kurį galima paaukoti norimas 
lėšas, kiekvienas gyventojas skatinamas prisidėti prie stipendijų kaupimo, 
taip gyvai atmenant Joną Paulių II ir atliekant savo, kaip lenkų krikščionių, 
pilietinę pareigą. 

Jono Pauliaus II mirtis ir kilusi didelė su ja susijusio susijaudinimo ban-
ga paskatino Lenkijos politikos pasaulį ieškoti būdų įžymiojo bendrapilie-
čio atminčiai įamžinti, šitaip jį įtraukiant į Lenkijos valstybės nacionalinį 
panteoną. Lenkijos Seimo politinės jėgos beveik vienbalsiai pasisakė už 
pasaulietinės atmintinos datos – Popiežiaus Jono Pauliaus II dienos (lenk. 
Dzień Papieża Jana Pawła II) – sukūrimą, jos įtraukimą į Valstybės at-
mintinių dienų sąrašą (spalio 16-oji, K. Wojtyłos išrinkimo popiežiumi 

123 https://www.dzielo.pl/strona/3/historia 
124 Sprawozdanie z działalności Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia“ za rok 2013, War-

szawa, 2013, p. 3, https://www.dzielo.pl/files/uploads/ad/Sprawozdanie%20z%20dzia 
%C5%82alno%C5%9Bci%20Fundacji%202013.pdf 
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sukaktuvės). Nors Jono Pauliaus II atminčiai skirtos dienos sukūrimas 
buvo kone neišvengiamas simbolinis tautiečio pripažinimas, kurio poli-
tinės jėgos negalėjo neįvykdyti didelio susijaudinimo, užklupusio Lenkiją 
2005 m. pavasarį, fone, vis dėlto jos reikšmė viešojoje sferoje liko tik antra-
eilė. Viena vertus, Katalikų bažnyčios sukurta ir jau keletą metų švenčiama 
Dzień Papieski, daugybė jos renginių buvo iškovojusi masinį populiarumą, 
didelis skaičius žmonių savo noru jau buvo įsitraukę į jos rengimą. Kita 
vertus, pasaulietinės Popiežiaus atminties šventimo dienos vos nesutapo su 
bažnytine Dzień Papieski, taip ir atimdama jai viešą rezonansą. 

Tai, kas labiausiai kliudė pasaulietinei Dzień Papieża sėkmingai įsišak-
nyti ir tapti plačiai minima data, buvo jos bruožų totalus persidengimas su 
bažnytiniu minėjimu. Tą liudija diskusija, vykusi Seime aptarinėjant Dzień 
Papieża kūrimą. Svarstymo, kurio rezoliucija buvo priimta vos ne vienbal-
siai125, metu išryškėjo dvi pagrindinės pakraipos. Viena vertus, kairieji ir 
liberaliosios krypties partijos pabrėžė Jono Pauliaus II kaip reformatoriaus 
vaidmenį. Kol SLD ryškino popiežiaus pasisakymą už socialinį dirbančio 
žmogaus orumą ir jo poveikį įgyvendinant naują Europos vienybę, PO su-
reikšmino Jono Pauliaus II ir demokratijos, respublikos vertybių sąsają126. 
Akcentuojantiems popiežiaus poveikį keičiant valstybės sandarą, asmens 
suvokimą, kita vertus, konservatyvios partijos – PiS in primis – priešprie-
šino jo, kaip Lenkijos krikščioniškosios tapatybės, krikščioniško patriotiz-
mo ir pasipriešinimo Vakarų egoizmui pavyzdį127. Jonas Paulius II, matyt, 
sureikšmintas kaip patriotinio prisirišimo prie katalikybės ir bendros na-
cijos šerdies, kuriai ne tik grėsė pavojus dėl komunistinės valdžios, bet ir 
galėsiantis kenkti naujas ryšys su besisekuliarizuojančia Europa128. Pana-
šūs akcentai aiškėjo 2013–2014 m., kuomet, artėjant lenkų kilmės pontifiko 
kanonizavimui ir mirties dešimtosioms metinėms, kilo mintis paskelbti 
2015-uosius – Jono Pauliaus II metais. Tokios sumanymo iniciatorė buvo 

125 Nepasisakė už Popiežiaus dienos kūrimą tik 5 seimo nariai (3 balsavo prieš, 2 – su-
silaikė).

126 108. posiedzenia Sejmu (Obrady w dniu 26 lipca 2005 r.), p. 9, 18, http://www.sejm.gov.pl/
archiwum/2005r/pos108z.htm [žiūrėta 2014 11 12].

127 Ten pat, p. 10.
128 Ten pat, p. 15.
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valdančiosios PO parlamentinė grupė. Diskusija, vykusi Kultūros komisi-
joje, tepatvirtino jau buvusias pozicijas129. Skirtingas nuomones pastaruoju 
metu yra reiškusios tik kairosios partijos. Svarstant oficialiojo Seimo garbės 
nutarimo, priimto kanonizavimo dienos proga 2014 m., turinį, jame išryš-
kėjo pozicijos, iš arti primenančios 9-ojo dešimtmečio diskusijas dėl kons-
titucijos. Anaiptol neužginčydamos popiežiaus figūros reikšmės vėlyvuoju 
Lenkijos liaudies respublikos laikotarpiu SLD ir Seimo nario Jano Palikoto 
vadovaujamas Tavo judėjimo (lenk. Twój Ruch) atstovai aštriai sukritikavo 
sprendimą pabrėžti religinės ceremonijos (kanonizavimo) svarbą. Atstovai 
pabrėžė, kad nutarimas veikiausiai pažeistų pačią nekonfesiškumo nuosta-
tą, kurią garantuoja Lenkijos Konstitucijos 25 straipsnio 2 punktas130. Tad, 
kol neprieštarauta priminti jo, kaip įžymaus lenko, paskatinusio Lenkijos 
grįžimą į Europą, figūrą, kairieji pasiūlė išbraukti visas nutarimo vietas, 
kur džiaugtasi dėl jo paskelbimo šventuoju. Tavo judėjimo atstovo Romano 
Kotlińskio antiklerikalinė retorika nutrėmė popiežiaus Jono Pauliaus II fi-
gūrą į atskiros valstybės (Vatikano) panteoną ir apibūdino nutarimo turinį 
tarytum kitos valstybės herojaus minėjimą131. Nepaisant kairųjų opozicijos, 
nutarimas buvo priimtas.

Iš tikrųjų kairiųjų laicistinė pozicija liudija ne tik apie SLD ir popu-
listinio Tavo judėjimo (nesėkmingą) bandymą praplėsti savo rinkiminę 
bazę, bet ir apie bendrą Lenkijos situaciją. Laicistinės užgaidos vis daž-
niau aidi Lenkijos viešajame diskurse, tačiau jos yra susijusios su kon-

129 PiS bandyma įamžinti popiežiaus atminimui jo kanonizavimo – 2014 metus baigėsi 
nesėkmingai. Sulaukęs kritikų iš socialdemokratų dėl to, kad nevalia valstybei pami-
nėti religinio turinio įvykį, projektas buvo galutinai atmestas dėl biudžeto programa-
vimo sumetimų. Plg. Kancelaria Sejmu: Biuro Komisji Sejmowych, Pełny zapis przebie-
gu posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu (Nr 105) z dnia 7 listopada 2013 r., 
p. 10–13, http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/0/7BDC96CE75AAB388C1257C27004F4190/
$file/0259707.pdf [žiūrėta 2014 11 12].

130 Kancelaria Sejmu: Biuro Komisji Sejmowych, Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji 
Kultury i Środków Przekazu (Nr 131) z dnia 24 kwietnia 2014, p. 4, http://orka.sejm.gov.pl/
Zapisy7.nsf/0/C9DA35FA726CF1FBC1257CC9004ADC6B/$file/0320907.pdf [žiūrėta 2014 
11 12].

131 Ten pat, p. 5.
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krečiais klausimais, dažniausiai – su kova už pilietines teises132. Kaip ir 
laicistinis diskursas apie Joną Paulių II, taip ir pernelyg akivaizdus Dzień 
Papieża kūrimo okazionalumas netinkamai pasitarnauja siekiant aktua-
lizuoti lenkų popiežiaus figūrą ir ja naudojantis įdiegti į viešąjį diskursą 
naujas reikšmes. Tai gerai suprato dešiniosios partijos. Jos pačios užgožė 
Dzień Papieża, kuri lieka vos tik paminėta atmintina diena, bažnytinio 
Dzień papieski naudai, ir kurią švenčiant įsitraukia į bažnyčios organi-
zuojamus renginius. 

Dzień Papieski laimėjimą Dzień Papieża sąskaita aiškina, mano po-
žiūriu, bent jau du – simbolinio ir politinio pobūdžio – veiksniai. Viena 
vertus, religinė Popiežiaus diena gali ne tik remtis į bažnyčios struktūrą, 
bet ir naudotis turtingu Lenkijos katalikybės simboliniu kapitalu, sim-
bolinių figūrų paveldu. Religiniai rėmai faktiškai pasitarnauja popiežiaus 
figūros įsikomponavimui į Lenkijos nacionalinį panteoną. Kita vertus, 
kairiųjų partijų populiarumo nuosmūkis nustūmė laicistinį diskursą į 
viešumos ribas. Nors ir skirtingais būdais ir su kiek skirtingais akcentais, 
tiek populistinės, tiek nuosaikiosios dešiniųjų partijos, bent iš dalies dėl 
bendros kilmės, randa Lenkijos katalikybės simboliniame kapitale pri-
imtinus pamatus, įprasminančius jų pačių, kaip Solidarumo vaikų, veik-
los teisėtumą.

2.6. Dzień Papieski: Lenkijos istorijos 
ir krikščioniškosios etikos sureikšminimo tinklai

Nors kasmetinės Dzień Papieski organizavimą remia ne tik Bažnyčia, o į 
jį įsitraukia ir įvairios politinės bei visuomeninės grupės, jos pagrindinius 
bruožus tebediktuoja religinės inteligentijos hierarchija. Vyskupų konfe-
rencija, kaip vyriausioji Lenkijos katalikų pasaulio institucija, kasmet ren-
ka atskirą, Jono Pauliaus II asmenybės aspektu įkvėptą tematinį akcen-
tą, ties kuriuo kaupiasi visi renginiai. Pasiūlytose temose įžvelgiamos dvi 
viena kitą papildančios dalys. Viena vertus, jos renkamos norint pabrėžti 
ypatingus pontifiko sprendimus, jo pontifikato ir pamokymo etapą. Kita 

132 Pają k-Pat kowsk a , B. Wymiar lewicz-prawicz w Polsca – podziały ideologiczne w 
polskim społeczenstwie, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2010, nr. 1, p. 79–96.
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vertus, tose pačiose temose paryškinami aspektai, laikytini pavyzdžiu tik-
rojo krikščionio gyvenimui133. 

Dzień Papieski proga rengiamos įvairaus pobūdžio manifestacijos yra 
ne tik popiežiaus asmenybės, jo, kaip pavyzdingo krikščionio, gyvenimo 
etapo minėjimai, apmąstymo tarpsniai. Jos minėjimas – taip pat ir Lenki-
jos krikščionių, gyventojų sutelkimo diena. Pirma, viešieji renginiai dažnai 
pralenkia paprastą paminėjimą, jie virsta progomis gyventojų simboliniam 
mobilizavimui, susijungimui su (krikščioniškąja) Lenkijos istorija per po-
piežiaus asmenį. Nenuostabu, kad popiežiaus figūra dažniausiai siejama su 
netolimos praeities įvykiais, ypač – Solidarumo epopėja. 2009 m. – pir-
mųjų laisvų rinkimų 20-mečio sukaktis, Dzień Papieski kone ryškiausiai 
tuo vizualiai ir pasižymėjo. Tokia proga dienos plakatas išryškino popie-
žiaus vaidmenį XX a. 9-ajame dešimtmetyje, jo moralinę ir politinę svar-
bą šiuolaikinei Lenkijai. Dzień Papieski plakate pavaizduotas popiežiaus 
portretas, pakabintas ant grotų (veikiausiai – Gdansko laivų statyklos var-
tų), už kurių matyti sugrūsti darbininkai. Tebevykstant svarstymams dėl 
Solidarumo politinio paveldo turbūt joks kitas vaizdas negalėjo aiškiau at-
skleisti siekio išlaikyti bendrą visų katalikų istorinį paveldą, jų ištikimybę 
krikščioniškiesiems idealams. Panašių niuansų, apeliuojančių į Joną Paulių 
II kaip laisvės apaštalą, aptinkame pirmosios Dzień Papieski renginiuose 
Varšuvoje. Tokia proga, baigiant ištisą dieną trukusius renginius, Lenkijos 
primas kardinolas Józefas Glempas savo kalboje priminė Jono Pauliaus II 
1979 m. birželio mėnesį tokioje pat Varšuvos senamiesčio šerdyje ištartus 
žodžius – kvietimą užduoti sau klausimą, suprasti, kas esu. Pakartojant 
šį klausimą buvo skatinama ne tik prisiminti popiežiaus žodį ir vaidmenį 
Lenkijos istorijoje, – tas klausimas buvo pritaikytas visam Lenkijos istori-
jos spektrui. Iš tikrųjų įdomu tai, kad popiežiaus klausimas nuskambėjo 
būtent baigiamojoje dienos atkarpoje, prieš pat tradicinę lenkų maldą Ma-

133 Iki šiol Dzień Papieski buvo skirtos šioms temoms apmąstyti: Posūkių pontifikatas 
(2001 m.), Vilties liudytojas (2002 m.), Vienybės apaštalas (2003 m.), Taikos piligrimas 
(2004 m.), Tiesos! (2005 m.), Gailestingumo tarnautojas (2006 m.), Žmogaus orumo gy-
nėjas (2007 m.), Jaunimo auklėtojas (2008 m.), Laisvės popiežiaus (2009 m.), Šventumo 
drąsa (2010 m.), Maldos žmogus (2011 m.), Šeimos popiežiaus (2012 m.), Dialogo popie-
žiaus (2013 m.), Būkite šventi (2014 m.). 
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rijai (Apelis Jasnogórskis). Apelį Jasnogórskį galima laikyti Lenkijos istori-
jos ir katalikybės susijungimo simboliu. Nors Jasna Góra tradiciškai sieja-
ma su Švč. Mergele Marija – Lenkijos karaliene ir jos apsauga nuo švedų, 
įkūnijančių politinį ir religinį (protestantišką) kitoniškumą XVII a., tosios 
maldos istorija yra daug trumpesnė. Pirmą kartą ji buvo kalbama 1953 m. 
rugsėjo 25 d. Tuomet Lenkijos katalikai prašė Marijos užtarimo išlaisvi-
nant Lenkijos primą kardinolą Stefaną Wyszyńskį, kurį režimas buvo su-
ėmęs. Kasdienį maldos kalbėjimą, jos plitimą dar labiau skatino Lenkijos 
krikšto tūkstantmečio proga surengtos apeigos, manifestacijos134. Nuo to 
laiko malda kalbama kiekvieną vakarą Lenkijos marianizmo centre – Pau-
linų vienuolyne prie Jasna Góros mūšio lauko (Čenstakava). Atsižvelgiant į 
Marijos kulto politinį atspalvį ir į tai, kad netgi komunistinio valdymo me-
tais ne vieną kartą naudotasi šia malda simboliškai patvirtinant Lenkijos 
atsidavimą savo globėjai, nesunku suprasti, kad tokios maldos kalbėjimu 
Dzień Papieski pabaigoje simboliškai siekiama pabrėžti būtent tokį esminį 
Lenkijos tapatybės bruožą ir jo tęstinumą pasitelkus popiežiaus asmeny-
bės atmintį ir ištikimybę popiežiaus ir Marijos kulto išreiškiamiems idea-
lams bei vertybėms. Tačiau glaudaus santykio su popiežiumi egzistavimą 
siekta pabrėžti ne tik apskritai Lenkijos lygmeniu, bet ir vietiniu, miesto, 
mastu. Jau minėtos 2001 m. Dzień Papieski proga Varšuvoje, pavyzdžiui, 
J. Glempas susiejo Jono Pauliaus II atmintį ir su jos gerbimu kylančių už-
duočių pildymą su pačios Varšuvos herojiška istorija. Popiežiaus atmintis 
persidengė su pokomunistinės Lenkijos mitais, – panašiai kaip Varšuva 
tapo herojiška dėl ištvermės ir pasipriešinimo naciams Antrojo pasaulinio 
karo metu, taip ji turėsianti išlaikyti savo garbę, būti pavyzdžiu demo-
kratinėje Lenkijoje, demonstruodama savo ištikimybę toms katalikiškoms 
humanizmo vertybės, kurios įtvirtino jos laikyseną penkiasdešimtmečiu 
anksčiau135. Istorinę atmintį mobilizuojantį potencialą dar labiau stiprina 
rekreacinio pobūdžio renginiai. Jonui Pauliui II atminti rengiami koncer-
tai, įvairių sporto šakų rungtynės, vaidybiniai spektakliai, netgi viešieji po-

134 Płatek , J. S. Historia Apelu Jasnogórskiego, http://www.jasnagora.com/news.
php?ID=2065 

135 http://dzielo.pl/pl/strona/83/i-dzien-papieski-dzielmy-sie-miloscia [žiūrėta 2014 07 12].
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piežiaus veikalų skaitymai136. Įdomu pastebėti, kad tokius renginius dažnai 
patronuoja pačios valstybės ar vietinės valdžios organai. Tai tepatvirtina 
mintį, kad, nepaisant religinės jos kilmės, Dzień Papieski sudaro progą, 
kurios gyventojų mobilizaciniu potencialu nesiryžta nepasinaudoti ir poli-
tinio pasaulio veikėjai. Pagrindiniame koncerte, kuris rengiamas Varšuvo-
je ir kurį iki šiol kasmet patronuoja pats Lenkijos Respublikos prezidentas, 
dalyvauja visi aukščiausi valstybės autoritetai. Kitaip tariant, nuo valsty-
bės sostinės iki pat mažiausių kaimelių dalyvavimas Dzień Papieski tapo 
Lenkijos politinės ir administracinės klasės, taip pat ir pokomunistinės 
Lenkijos, jos istorinių ištakų bei su jomis susijusios atminties grandinės 
savireprezentacija. Nacionalinės televizijos ir vietos transliuotojų įsitrau-
kimas į Dzień Papieski, iškilmingų renginių, su popiežiaus asmenybe susi-
jusių filmų ir laidų transliavimas irgi vaidina nemenką vaidmenį verčiant 
religinio vado atminimo dieną nacionaline švente137. 

Dzień Papieski renginiais taip pat naudotasi sureikšminant kitas netoli-
mos Lenkijos istorijos atkarpas. Tiesa, Jono Pauliaus II atmintį susieti su 
kitomis Lenkijos istorijos ypatingos reikšmės sukaktuvėmis skatino pati 
Lenkijos vyskupų konferencija savo pranešimuose, taip pat ir impliciter 
reikšdama siekį patalpinti pasaulietinę Lenkijos praeitį į ypatingąją Lenki-
jos eschatologiją138. Galimybe jungti netolimos praeities pasaulietinę ir re-
liginę atmintį naudojosi ir lokalios bendruomenės, gal tik akcentuodamos 
sąlytį su vietos istorija. Taigi, pavyzdžiui, artėjant Solidarumo 25-mečiui 
ir 1956-ųjų birželio įvykių Poznanėje 50-mečio sukakčiai 2005 m. Dzień 
Papieski proga Poznanėje organizuojamuose renginiuose Jono Pauliaus II 
atmintis susieta su Solidarumo atsiradimo ir 1956 m. įvykių šiame mies-
te atminimu. Jonas Paulius II suvoktas tokių minėjimų rate tarytum bai-
giamoji pokario Lenkijos išsilaisvinimo grandis, kuriai minėti įvykiai (ir 
lenkų tautos aktyvūs dalyviai juose) praskynė kelią. Neatsitiktinai į sąrašą 

136 2008 m. Bydgoščio mieste, pavyzdžiui, įvyko 96 valandas trukęs beveik 1500 puslapių 
Karolio Woyjtyłos veikalų skaitymas..

137 Transliuotojų svarbai perprasti didinant Dzień Papieski atgarsį visuomenėje užtektų 
peržvelgti tokių dienų televizijos programas, kur kone visos pagrindinės laidos, taip 
pat didelė dalis žinių ir informacinių programų skirta Jonui Pauliui II.

138 List Episkopatu Polski na VI Dzień Papieski w Ojczyźnie, Warszawa, 2006, http://episko-
pat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/4497.0,Jan_Pawel_II_sluga_milosierdzia.prn 
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filmų, įtrauktų į rekreacinę programą, pateko trys juostos (A. Wajdos Mar-
murinis žmogus, F. Bajono 1956 m. Poznanė ir T. Kotlarczyk Primas. Treji 
metai iš tūkstančio), skirtos ne Jono Pauliaus II asmenybei, o komunisti-
nės Lenkijos martirologijos atminties vietoms ir asmenims – L. Wałęsai, 
1956 m. Poznanės įvykiams ir Lenkijos primui S. Wyszyńskiui139. 

Tokį polinkį patvirtina ir kiti pavyzdžiai. Kai kurie maldai skirti ren-
giniai Gdanske, pavyzdžiui, vyksta prie 1970 m. gruodžio protestų metu 
žuvusiesiems skirto paminklo140. Dzień Papieski gali taip pat tapti proga, 
kaip tai atsitiko Žešuve (lenk. Rzeszόw) 2013 m., susipažinti su miesto is-
torija141.

Vis dėlto turbūt svarbiausia Dzień Papieski minėjimo vieta – mokyklos. 
Nors labai daug mokyklų (ir katalikiškų, ir valstybinių) įsitraukia į minė-
jimą, tačiau pirmoji vieta atitenka Jonui Pauliui II skirtoms mokykloms142. 
Jose patrono minėjimas sudaro progą ne tik aktualizuoti reikšmes, susiju-
sias su pačiu patronu, bet ir galimybę stiprinti bendradarbiavimo tinklą, 
sudarytą su tą patį patroną turinčiomis mokyklomis, skatinti moksleivių 
priklausybės jai, krikščionių bendruomenei jausmus. Taigi, šalia įvai-
raus pobūdžio konkursų, skirtų ir kitoms miesto ar rajono mokykloms 
ir skatinančių popiežiaus asmenybės, jo propaguojamų vertybių apmąsty-
mą, tokios mokyklos yra tarp pagrindinių renginių organizatorių, plečia 
bendradarbiavimą su šio tinklo mokyklomis literatūriniais, kūrybiniais 
konkursais143. Maža to, Dzień Papieski proga Jono Pauliaus II asmenybės 
bruožus primena ir skatina apmąstyti ir Katalikų bažnyčios hierarchijų 
ruošiamos schemos, kurių pagrindu turi būti rengiamos religijos pamokos 
įvairaus lygmens mokyklose144. 

139 http://www.dzielo.org.pl/strona/87/v-dzien-papieski-oredownik-prawdy 
140 Uroczystości XIII Dnia Papiewskiego „Jan Paweł II – Papież Dialogu“ /lankstinukas/.
141 XVIII Dzień Papieski w Rzeszowie 2013 r. /lankstinukas/.
142 Lenkijoje egzistuoja apie 1200 mokyklų, skirtų Jono Pauliaus II atminčiai. Jos sukūrė 

susivienijimą, vadinamą Jono Pauliaus II mokyklų šeima (Rodzina Szkół im. Jana Pawła 
II), http://www.stowjanpawel2.rejowiec.pl/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=41&Itemid=159 

143 Formy upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II w Polsce, http://www.stowjanpawel2.
rejowiec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=121

144 Plg., pvz., http://www.pedagogiczna.edu.pl/zest855.htm
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III dalis: Jono Pauliaus II atmintis 
tarp Lietuvos lenkų 

Nacionalinių tapatybių bruožus nemenkai sąlygoja kontekstas, kuriame 
bendruomenės gyvena, jo istorija. Valstybės struktūros, socialinės ypa-
tybės, daugumos ir mažumos santykiai gali daryti įtaką pačių tapatybių 
formoms, radikaliai pakeisti kai kuriuos jų sudedamuosius elementus. Tad, 
nors mitų turinys atspindi tam tikros visuomenės terpių vertybes, etni-
nei bendruomenei gyvenant valstybėje, kurioje ji nesudaro dominuojančio 
sluoksnio, vyraujančios etninės bendruomenės diskursas galimai turi sti-
presnį poveikį mažumos mitams. Lietuvių diskursas, valstybės struktūros 
ir ypatingos istorinės aplinkybės stipriai paveikė Jono Pauliaus II mitą tarp 
Lietuvos lenkų. Jo bruožus apžvelgsiu tolesniuose puslapiuose.

3.1. Ypatingas kontekstas 

Lietuvos lenkai yra čiabuvių bendruomenė. Panašiai kaip ir kitose buvusios 
Abiejų Tautų Respublikos rytinėse teritorijose, Lietuvos lenkų bendruome-
nė susideda iš lenkakalbių gyventojų, atsiradusių kaip įvairių nacionaliza-
cijos procesų daugiakalbiame kontekste išdava. Nors Lietuvos nacionalinės 
valstybės kūrimo metu XX a. pirmojoje pusėje būta sumanymų, siekiančių 
įteisinti vietoje etnolingvistinio modelio pilietinę parinktį, tokie bandymai 
neturėjo teigiamų pasekmių145. Daug didesnio populiarumo šitokios idėjos 
susilaukė XX a. paskutiniajame dešimtmetyje. Nepaneigiamas faktas, kad 
nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimui savo idėjinių ir teisinių ištakų 
ieškota Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje kilusiame valstybiniame padari-
nyje. Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo procesas pasižymėjo dviem kom-
plementariais procesais. Viena vertus, lietuvių kalba, naudojimasis ja kaip 
viešąją valstybės erdvę žyminčiu simboliu, aiškiai nusakė naująją valstybės 
simbolinę tvarką. Nors jau sovietimečiu lietuvių kalbos puoselėjimo siekis 
neliko už inteligentijos domėjimosi ribų, lietuvių ir rusų kalbos asimetrinės 
dvikalbystės146 režimą pakeitė tik lietuvių kalbos įtraukimas į LSSR kons-

145 Plg., pvz., M i k nys , R. Lietuvos demokratų partija, 1902–1915 metais, Vilnius, 1995.
146 Oz ol i ns , U. Post imperialist language situations: The Baltic Republics, World Congress 

on Language Policies, http://www.linguapax.org/congres/taller/taller1/Ozolins.html 
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tituciją valstybinės kalbos statusu147. Lietuvių kalbos paskelbimas valsty-
bine kalba beveik neišvengiamai virto kitakalbių bendruomenių – rusų ir 
lenkų – protestų taikiniu, kuriuos vis dėlto priimtos garantijos spaudos ir 
komunikacijos srityse sugebėjo laikinai apmalšinti148. Paskelbus nepriklau-
somybę 1990 m. ir garantavus Lietuvos pilietybę visiems Lietuvoje gyve-
nantiems asmenims, pareiškusiems pageidavimą tapti Lietuvos piliečiais, 
kalba ir toliau laikyta neva pagrindine valstybės tapatybės žyme. Nors ga-
rantijos etnokalbinėms mažumoms vėl buvo patvirtintos, lietuvių ir lenkų 
nesusipratimai protarpiais patraukdavo viešosios nuomonės dėmesį149. Ke-
lią nesusipratimams atsirasti grindė du elementai – lenkų bendruomenės 
tankesnis išsibarstymas palyginti ryškiai apibrėžtame pietryčių Lietuvos 
areale ir Lietuvos lenkų politinė poliarizacija ties etninio pobūdžio partija. 
Nuo pat steigimo 1994 m. Lietuvos lenkų rinkimų akcija (toliau – LLRA) 
siekė tapti visų lenkų politinio atstovavimo organu, faktiškai perimdama 
nuo paties vėlyvojo sovietmečio Lietuvos lenkų sąjungos turėtą bendro 
atstovavimo kultūros srityse vaidmenį150. Nors ne visi lenkų bendruome-
nės nariai sutiko su LLRA siekiu tapti vieninteliu Lietuvos lenkų politiniu 
atstovu ir priešintis lenkų dalyvavimu politinėje veikloje bendrose su lie-
tuviais partijose, bandymai užkirsti LLRA kelią buvo nesėkmingi. 2002 m. 
įkurta Lietuvos lenkų liaudies partija (toliau – LLP) – kone vienintelis 
bandymas įveikti LLRA politinę monopoliją. LLP nesėkmę rinkimuose 
lėmė bent jau pora veiksnių. Pirma, 2002 m. pagrindinės Lietuvos len-

147 Lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos mokslų akademijos Prezidiumo buvo sukurta 
1961 m. lietuvių kalbos norminimo klausimams spręsti. Labai vangiai dirbusi komi-
sija buvo transformuota į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją, privalančią spręsti kal-
bos norminimo problemas, kylančias, paskelbus lietuvių kalbą valstybine kalba. Plg. 
K n iū k š t a , P. Kaip atgavome valstybinę kalbą, Kalbos kultūra, 1990, nr. 58, p. 21–35.

148 A mbr a z a s , V. Lietuvių kalba – valstybinė, Kalbos kultūra, 1989, nr. 56, p. 3–6.
149 Nors ir apsiribojant laikotarpiu nuo Sąjūdžio steigimo, tenka pripažinti, kad lietuvių ir 

lenkų kivirčų istorija yra gana gausi. Dar neatkūrus Lietuvos nepriklausomybės lenkų 
gyventojų sluoksniuose kyštelėjo mintis kurti atskirą Rytų Lietuvos sovietinę respubli-
ką. Antrosios nepriklausomybės metais įtampa ypač sustiprėjo prasidėjus ekonominei 
krizei XXI a. 1-uoju dešimtmečiu. Plg.: Keij i , S.Mobilization of Non-titular Ethnicities 
during the Last Years of the Soviet Union: Gagauzia, Transnistria, and the Lithuanian 
Poles, Acta Slavica Iaponica, 2009, t. 26, p. 141–157.

150 Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos istorija, http://www.awpl.lt/?page_id=43&lang=lt 
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kų organizacijos – Lenkų sąjungos Lietuvoje – suvažiavime nutarta, kad 
politiniai reikalai nuo šiol bus išimtinai LLRA kompetencija. Antra, to-
kiame pat suvažiavime priimta rezoliucija paremti LLRA ir Lietuvos rusų 
sąjungą dalyvaujant rinkimuose į Europos Parlamentą. Nuo šiol LLRA vis 
ryškiau apibūdino savo veiklą kaip atstovavimą ne tik Lietuvos lenkams, 
bet ir visoms Lietuvoje gyvenančioms tautinėms mažumoms151. Veikdama 
tokiomis sąlygomis LLRA tapo pagrindiniu Lietuvos lenkų politiniu atsto-
vu, galinčiu remtis dideliu rinkėjų palankumu, ypač pietryčių Lietuvoje, ir 
saitais su pagrindinėmis su lenkų kultūrinėmis asociacijomis.

Kaip Lietuvos lenkų kultūrinių ir politinių teisių gynėja LLRA savo 
dėmesį ypač nukreipė į simbolinę sferą (gatvių pavadinimų rašyba lenkų 
kalba, pavardžių rašyba, dėstymas lenkų kalba ir pan.). Be kalbinės tapaty-
bės, Lietuvos lenkų tapatybė pasižymi ypatingu santykiu su istorija. Nors 
kai kurios sureikšminamos praeities atkarpos (pvz., Armios Krajowos epo-
pėja) yra bendros Lenkijos lenkams, tačiau tarp Lietuvos lenkų ypač pa-
brėžiamas vietinės bendruomenės dalyvavimas tam tikruose istoriniuose 
įvykiuose, bet neakcentuojamos praeities atkarpos, susijusios su Lenkijos 
valstybe, kurios ypač svarbią vietą užimą Lenkijoje (pvz., Solidarumo epo-
pėja). Kitaip tariant, ne tik įamžinamas Lietuvos lenkų istorinis vaidmuo, 
bet ir suteikiamas jiems tam tikras savarankiškumas atskirai nuo Lenkijos 
valstybės. Beje, tai nustumia už Lietuvos lenkų diskurso ribų tam tikras 
praeities atkarpas, simbolius, susijusius su Lenkijos valstybės istorija ir už-
imančius didžiausią svarbą Lenkijos lenkų atmintyje152. 

Atkreipiant dėmesį, kad katalikybė suteikė lenkų nacionaliniam panteo-
nui daugelį simbolių ir figūrų, susijusių su Lenkijos valstybe, kyla klau-
simas, koks yra katalikybės, jos simbolių vaidmuo tarp Lietuvos lenkų. 
Tiesa, Lietuvos lenkų bendruomenės diskurse katalikybė, kaip ir Lenkijos 
atveju, laikyta esmine lenkybės žyme, lenkų kultūrinių ir politinių orga-
nizacijų tapatybėse persidengia pasaulietinės ir religinės reikšmės. Reikėtų 
vis dėlto nepamiršti, kad atlikti tyrimai įrodo, jog posovietinėje Lietuvoje 
gyventojų religingumas ir prisirišimas prie religinės praktikos lieka daug 

151 K a z ėna s , G., Ja k ubau sk a s , A., G a i ž au sk a itė , I., K ace v ič iu s , R., Visock a itė , A. 
Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto tyrimas, Vilnius, 2014, p. 122–124.

152 Ten pat, p. 80–117.
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mažesnis negu Lenkijoje. Apklausos duomenimis, tik 64,4 % apklaustųjų 
prisipažįsta esą religingi, o 12 % – nereligingi (tarp Lenkijos gyventojų – 
7,8 %). Skaičiai, rodantys lankymąsi bažnyčioje, atskleidžia dar skirtin-
gesnes tendencijas. Apklausos duomenimis, vos 8,3 % apklaustųjų lankosi 
bažnyčioje kiekvieną savaitę153. Nors tokie procentai apibrėžia visus Lietu-
vos gyventojus, neskiriant vienos etninės bendruomenės narių nuo kitų, 
yra ir kitokių duomenų, kurie, regis, patvirtina, kad tarp Lietuvos lenkų 
egzistuoja šiek tiek skirtingos nuostatos dėl lenkiškumo ir katalikybės są-
sajos. 2014 m. viešintais duomenimis, tik 34,5 % apklaustų Lietuvos lenkų 
įtraukė katalikiškumą tarp trijų svarbiausių elementų apibūdinant Lietuvos 
lenkus. Gana įdomu, kad daugiausia respondentų į pagrindinių Lietuvos 
lenkiškumo žymių trejetą įtraukė kalbą (56 %), savęs laikymą lenku (38 %) 
ir lenkišką kilmę (31,1 %)154. Turbūt neperdėta teigiant, kad pačių Lietuvos 
lenkų savivoką veikia lietuvių etnolingvistinio nacionalizmo sąvokos, ku-
rios skatino savotišką tapatybę ženklinančių elementų adaptacijos procesą. 
Visos minėtos aplinkybės, taip pat ir Lietuvos lenkų atsisakymas siekti ats-
kiro valstybinio vieneto kūrimo, neišvengiamai sumažino simbolių, susi-
jusių su katalikybe, svarbą Lietuvos lenkų diskursui, pakeitė jame esančias 
reikšmes. Jono Pauliaus II mitas – ne išimtis. 

3.2. Lietuvių ir Lietuvos lenkų popiežius

Norint suvokti Jono Pauliaus II mito ypatybes Lietuvos lenkų diskurse visų 
pirma reikia perprasti, kaip mitas yra išsidėstęs lietuvių diskurse analizuo-
jamuoju laikotarpiu. Tai, mano manymu, neišvengiama nebent dėl dviejų 
priežasčių. Viena vertus, atkūrus Lietuvos valstybę, politinę naciją sudaro 
ne viena etninė grupė. Kaip politinis ir visuomeninis gyvenimas, taip ir 
viešieji diskursai galimai persipina. Antra vertus, po nepriklausomybės at-
kūrimo Vilniaus arkivyskupija pirmą kartą istorijoje buvo priskirta Lietu-
vos bažnytinei provincijai (1991 m.). Atkreipiant dėmesį į tai, kad Vilniaus 

153 A nč ić , B., Z r i nš č a k , S. Religion in Central European Societies: Its Social Role and 
People’s Expectations. Religion and Society in Central and Eastern Europe, 2012, t. 5, 
p. 38.

154 Kazėnas, G., Jakubauskas, A., Gaižauskaitė, I., Kacevičius, R., Visockaitė, A., min. veik., 
p. 338.
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arkivyskupijos sudėtyje esama žymios lenkų persvaros, jos įtraukimas į 
Lietuvos provinciją suvienodino valstybės ir administracinio bažnyčios 
arealo ribas. Sujungimas ne tik sankcionavo multietninį Lietuvos katalikų 
bažnyčios veidą, bet ir skynė kelią glaudesniems santykiams, artimesniam 
bendradarbiavimui tarp skirtingų katalikų etninių bendruomenių. Maža 
to, Vilniaus arkivyskupijos prijungimo prie Lietuvos bažnytinės provin-
cijos lietuvių etnografinio modelio teisėtumą simboliškai patvirtino kun. 
Audrio Juozo Bačkio – aukšto rango Vatikano inteligento, tarpukario lie-
tuvių diplomato Stasio Antano Bačkio sūnaus – paskyrimas Vilniaus arki-
vyskupu. Nors tai tęsė lietuvių vyskupų Vilniaus arkivyskupijoje tradiciją, 
prasidėjusią su palaimintojo Jurgio Matulaičio paskyrimu vyskupu 1918 m., 
naujos nepriklausomos Lietuvos kontekste lietuvio paskyrimas Vilniaus 
arkivyskupu sudarė simbolišką atsaką į XX a. 9-ojo ir 10-ojo dešimtmečių 
sandūroje tarp lenkų etninės bendruomenės atsiradusias Rytų Lietuvos at-
plėšimo ir atskiros valstybės sukūrimo mintis155.

Palyginus su jo svarba Lenkijoje, Jono Pauliaus II figūra lietuvių dis-
kurse ne itin sureikšminta, jo atmintis tėra gyva tikinčiųjų bendruomenės 
rate. Tiesa, Jono Pauliaus II 1993 m. rugsėjo m. apsilankymas Lietuvoje ir 
2013 m. renginiai jo 20-mečio proga liudija, jog kone visi Lietuvos politinės 
bendruomenės sluoksniai pripažįsta jo vaidmenį griaunant komunistinį 
pasaulį. Tačiau tokia nuomonė anaiptol nekonkuruoja suteikiant popie-
žiui atskirą vietą nepriklausomos Lietuvos nacionaliniame panteone. Kiek 
kitoks įvaizdis susiformavo lietuvių katalikų sluoksniuose. Nors nevertė-
tų ieškoti didelių nukrypimų nuo bendrai lenkų akceptuojamo pontifiko 
įvaizdžio, tačiau esama įdomių elementų, leidžiančių įžvelgti Jono Pau-
liaus II įvaizdyje bent jau du iš S. Samerskio ir K. Zach sukonstruotame 
modelyje nurodytų nacionalinio patrono bruožų. 

Lietuvių katalikiškajame diskurse Jono Pauliaus II mitas yra konstruo-
tas ir funkcionuoja naudojant savotišką pontifiko figūros įlietuvinimą. Po-
piežiaus įlietuvinimas vyksta ne ieškant jo tariamai lietuviškos kilmės156, o 
pabrėžiant tam tikrus faktus, įvykusius jo pontifikato metu. Viena vertus, 

155 Keij i , min. veik.
156 Būta ir tokių atvejų, kai pabrėžiama popiežiaus lietuviška kilmė. Plg. Sva r i nsk a s ,  A. 

Ir Popiežius, ir Lietuvos draugas, XXI amžius, 2005 04 15.
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kaip patronas, kurio pastangomis buvo atstatyta nacionalinė nepriklau-
somybė, Jonas Paulius II pripažintas (panašiai kaip lenkų diskurse) pa-
grindiniu komunizmo griovėju157. Jo veiklą esą lydėjo ne tik klausymasis 
Dievo žodžio ir bendras nusistatymas prieš ateistinį komunizmą. Nuo pat 
jo išrinkimo popiežiumi dienos Jonas Paulius II demonstravęs palankumą 
Lietuvai ir Lietuvos žmonėms: Tą pačią dieną, kai Karolis Wojtyła buvo 
išrinktas Popiežiumi, – rašė savo pamoksle Vilniaus kardinolas A. J. Bač-
kis – nuskubėjo į lietuvių koplyčią Šv. Petro bazilikos kriptoje, kur suklupęs 
prie Gailestingosios Dievo Motinos Marijos atvaizdo ilgai meldėsi už mus 
visus158. Jau pirmomis pontifikato dienomis popiežius oficialiai deklara-
vęs, kad pusė mano širdies yra Lietuvoje159. Ypatingasis ryšys tarp popie-
žiaus ir Lietuvos ir toliau vystėsi visą XX a. 9-ąjį dešimtmetį. Reikšdamas 
savo rūpestį jis oficialiai sukvietė lietuvius į Vatikaną švęsti Šv. Kazimiero 
500-mečio ir Lietuvos krikšto 600-mečio jubiliejų: Į pastarąją iškilmę Po-
piežius paragino atvykti visų Europos Vyskupų Konferencijų atstovus, idant 
jų koncelebracija pabrėžtų Lietuvos istorinę ir teisėtą vietą Europos tautų 
šeimoje. Vyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimas palaimintuoju sudarė kitą 
progą, kai Jonas Paulius II vėl atkreipė dėmesį į lietuvių tautą, jame įžvelg-
tas taip pat žmogus, kurio pastangomis ne tik Solidarumas Lenkijoje, bet 
ir Sąjūdis Lietuvoje prasidėjo160. Dar didesnį palankumą Lietuvai popie-
žius esą parodė 1988 m. paskirdamas du dešimtmečius tremtyje gyvenusį 
vyskupą Vincentą Sladkevičių kardinolu. Savo rūpestį Lietuvai, jos ateičiai 
Jonas Paulius II patvirtino dar kartą 1991 m., kuomet lankydamasis Lenki-
joje dalį savo kalbos skyrė Lietuvai161. Taigi, Jonas Paulius II atitinka nacio-
nalinio patrono, padedančio atgauti nacionalinę nepriklausomybę, figūrą.

157 Lietuvos vyskupų laiškas, Bažnyčios žinios, 2005, nr. 7, p. 30. 
158 Bačk i s , A. J. Minint pal. Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20-ąsias meti-

nes, http://www.vilnensis.lt/kalba-pal-popieziaus-jono-pauliaus-ii-apsilankymo-lietuvoje-
20-uju-metiniu-minejime-2013-m-rugsejo-6-d/ 

159 Atsisveikinimas. XXI amžius, 2005 04 08.
160 Gr u š a s , G. Minint Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtąsias metines, 

http://www.vilnensis.lt/kalba-jono-pauliaus-ii-apsilankymo-lietuvoje-dvidesimtuju-
metiniu-minejime-vilniaus-arkikatedroje-2013-m-rugsejo-4-d/ 

161 Ta m ke v ič iu s , S. Jonas Paulius II ir Lietuva (Pranešimas, skaitytas LR Seime minint 
pal. Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20-metį),http://mobile.kasdien.lt/Pradzia/
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Kita vertus, jame įžvelgtas žmogus, kuris suteikė progą ginti ir galuti-
nai patvirtinti nacionalinės teritorijos vientisumą. Vilniaus arkivyskupija 
tradiciškai buvo Lenkijos bažnytinės provincijos dalis. Kaip jau minėta, 
tik 1991 m. pabaigoje Lietuvos bažnytinė organizacija buvo pertvarkyta, 
jos ribos sutapatintos su Lietuvos Respublikos teritorija. Lenkų kilmės 
popiežiaus veikimu Katalikų bažnyčia faktiškai patvirtino etnografinės 
Lietuvos teisėtumą, lietuvių nacionalizmo simbolinio centro – Vilniaus 
(ir jo arkivyskupijos) priklausymą jai162. Visi tie konkretūs gestai galuti-
nai nušlavė bet kurią likusią abejonę, kad lietuviai dėl senų nesusipratimų 
ir nuolatinių nuoskaudų su lenkais esą bus „pavainikiais“ valdant lenkų 
tautybės popiežiui163. 1993 m. Jono Pauliaus II vizitas Lietuvoje menamas 
kaip simbolinis slenkstis, galutinai patvirtinęs lietuvių tautos dominavimą 
naujojoje valstybėje. Kreipdamasis į Lietuvos lenkus kaip į lenkų kilmės 
lietuvius, popiežius esą nepaneigė Lietuvos lenkiškai kalbančiųjų kultūri-
nių teisių, bet pasakė tiesą, kad Lietuvos lenkai iš tiesų yra lietuviai, tik jų 
kilmė yra lenkiška164. Šioje nuostatoje lietuvių diskursas įžvelgė ne tik Lie-
tuvos gyventojų vientisumo patvirtinimą. Popiežiaus apsilankymo Lietu-
voje atmintis funkcionuoja taip pat kaip skiriamoji linija, leidžianti atskirti 
Lietuvos lenkus nuo Lenkijos lenkų. Tuo metu, kol Lietuvos lenkų spauda 
nuolat reiškė daug kritikos ir priekaištų mums ir net Šv. Tėvui, Lenkijos 
spaudoje buvo ir mums palankių vertinimų, patvirtinusių, kad Lietuvos 
lenkai privalėsiantys laikytis pilietinių principų: Tos ke lio nės me tu jis /Jo-
nas Paulius II – A. G./ da rė vis ką, kas jo ga lio je, kad įsi vy rau tų san tar vė, 
kad len kų ma žu ma bū tų pi lie tiš kai lo ja li jau nai Lie tu vos vals ty bei, ne rei-
ka lau tų sau iš skir ti nių pri vi le gi jų ir tu rė tų ga li my bes puo se lė ti sa vo tau ti nį 
iden ti te tą. Pa grin das san tar vei tu rė tų bū ti abie jų tau tų krikš čio niš kas ti kė ji-
mas165. Paaštrėjus lietuvių ir lenkų nesantaikai XXI a. 1-ojo ir 2-ojo dešim-
tmečių sandūroje Jono Pauliaus II žodžiai aidėjo lietuvių krikščioniškojoje 

Naujienos/Savaites-komentarai/Jonas-Paulius-II-ir-Lietuva 
162 Popiežius, pakeitęs pasaulio veidą, Bažnyčios žinios, 2005, nr. 7, p. 17.
163 Vi luck a s , T. Padalytoji širdis: Jonas Paulius II ir Lietuva, Artuma, 2011 m. gegužė.
164 Sva r i nsk a s , A. min. veik.
165 Deg ut ienė , E. Ne tik stebuklais, bet ir savo gyvenimu Jonas Paulius II rodė šventumą, 

Artuma, 2014 m. gegužė.
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spaudoje kaip kvietimas ne tik priešintis LLRA vadovui Valdemarui To-
maševskiui, bet ir permąstyti pačių lietuvių elgseną su lenkais. Tad po-
piežius ryškėja lietuvių atmintyje kaip pilietinės nacijos principų svarbos 
neišklausytas pranašas: Tie žodžiai buvo pasakyti „lenkų kilmės lietuviams 
bei Lietuvoje buvojantiems lenkams“, bet jie lygiai taip pat galioja ir mums 
visiems. Apgailėtina tik tai, kad jų reikšmė per kone dvi dešimtis metų nė 
kiek nesumažėjo, gal net padidėjo166. Popiežiaus asmenybės mastas ir jo 
svarba Vidurio Rytų Europos atgimimui, ypač nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimui, buvo (drauge su ekonominiais sumetimais) pagrindas Lietuvos 
vyriausybės planui iki 2020 m. renovuoti popiežiaus 1993 m. aplankytas 
vietas, turistiniam takui įrengti167. 

Minėtos aplinkybės padarė įtaką Jono Pauliaus II mito formoms tarp 
Lietuvos lenkų. Viena vertus, jo reikšmės neva nesiskiria nuo standarti-
nių reikšmių, kurias randame ir Lenkijos, ir lietuvių visuomenės terpėse. Į 
Joną Paulių II žiūrima kaip į pavyzdingą figūrą, kurios nepaprastas mora-
lumas, drąsa ir dievobaimingumas leido įdiegti žmonėse ir politinėse siste-
mose naujus mąstymo standartus, garsiai kalbėti ir ginti žmogaus orumą, 
teisingumą, demokratiją ir krikščioniškąsias vertybes. Jo figūroje esamos 
reikšmės – moraliniai principai, kurių šaukiasi tiek (ne tik Lietuvos len-
kų) katalikiškas diskursas, tiek politinės jėgos, tokios kaip LLRA, kurios 
įtraukia katalikybę į savo tapatybės pamatą. Neatsitiktinai tuoj po Jono 
Pauliaus II mirties LLRA lyderis paskelbė, kad jo partija ginsianti Jono 
Pauliaus II paveldą: religijos mokslą, krikščioniškąsias vertybes ir tradicijas, 
/kurios/ privalo tapti valstybės gyvenimo ir politikos taisykle, idant žmonės 
atrastų savyje tokio mokslo pagrindus /.../168. 

Kita vertus, Lietuvos lenkų diskurse pontifiko asmenybės siejimas su 
etnine tapatybe pasirodo gana problemiškas. Jonas Paulius II jungiamas 
su Lenkija arba lenkais, su komunistinių režimų griovimo procesu, tačiau 

166 G a i l iu s , A. Gyvenimo baimė, Artuma, 2011 m. gegužė.
167 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-07-21-popieziaus-jono-pauliaus-ii-piligrimu-

kelio-programa-ketinama-pratesti-iki-2020-metu/104672/ 1993 m. aplankytoms vietoms 
buvo skirta ir interneto svetainė http://www.piligrimukelias.lt/

168 Toma sz ewsk i , W. Być wiernym dziedzictwu Jana Pawła II, Tygodnik Wilenszczyzny, 
2005, nr. 14; A nd r z e jewsk i , T. Przywrócić cywilizację życia, Tygodnik Wilenszczyzny, 
2005, nr. 17.
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jo specifinis santykis su Lietuvos lenkais traktuojamas atskirai169. 1993 m. 
Jono Pauliaus II apsilankymas Lietuvoje, jo kreipimasis į lenkų kilmės lietu-
vius padarė gilią įtaką pačiai galimybei įsisavinti lenkų popiežiaus figūrą, ją 
faktiškai išstūmė iš Lietuvos lenkų nacionalinio panteono ar bent apribojo 
galimybes ja naudotis. Nors ir pripažįstant, kad popiežiaus žodžiai buvo 
sunkus smūgis tuometiniams Lietuvos lenkams ir tam, kuo jie tikėjo170, po-
piežiaus moralinis autoritetas ir katalikybės vaidmuo apibūdinant lenkų 
tapatybę neleidžia juodinti pontifiko, jo asmenybės. Kuriozinę Jono Pau-
liaus II padėtį Lietuvos lenkų atmintyje gerai atskleidžia Jono Pauliaus II 
vizito 20-mečio proga Seime organizuojamos konferencijos metu Seimo 
pirmininko pavaduotojo Jaroslavo Narkevič žodžiai:

Popiežius viešai metė iššūkius pasaulio totalitarinėms valdžioms. Tuo-
metinėje atkurtoje Lietuvos valstybėje, kurioje nuo amžių persipynė 
įvairių tautų istorija ir kalbos, pripažinkime, kad ne visada sugebėjo-
me vieni kitus išgirsti ir suprasti, gal todėl J. Paulius II /sic!/ įžvalgu-
mo dvasios vedamas kvietė mūsų tautą eiti vienybės keliu. Tuo metu 
būdamas Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje išgirdau tokius po-
piežiaus žodžius: „Rytojaus Lietuva ir Lenkija harmoningai augs, jei 
jūs, kaip Bažnyčios vaikai, asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime 
semsitės šviesos ir išminties iš Evangelijos: jei visuomet ryžtingai ir 
tvirtai seksite Kristumi, kuris, Jo žodžiais tariant, yra „kelias, tiesa ir 
gyvenimas“. Taigi vertindamas istorinę tautų sąsają ir ypač krikščio-
niškų vertybių vienybę siekiant tarpusavio supratimo popiežius ragino 
semtis išminties iš Evangelijos /sic!/ sekant Kristaus meilės keliu171.

Ištraukoje minimi argumentai (popiežiaus vaidmuo griaunant totalita-
rinę sistemą, istorinė, tautinė ir kalbinė įvairovė Lietuvoje) akivaizdžiai 
sutampa su lietuvių Jono Pauliaus II mitu. Kaip ir lietuvių diskurse, taip 

169 Z iemsk i , A. Odszedł Wielki Polak – Papież, Jan Paweł II, jedna z największych postaci 
XX wieku, Magazyn Wileński, 2005, nr. 4.

170 W. Wojn i ł ło , Ojcze, słyszymy twój głos... http://www.wilnoteka.lt/pl/tresc/ojcze-slys-
zymy-twoj-glos 

171 Palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmečio pami-
nėjimas Seimo posėdyje Seimo Pirmininko pavaduotojo Jaroslavo Narkevič kalba, http://
www3.lrs.lt/docs2/KVAUWMJD.PDF 
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pat pabrėžiamas nesugebėjimas tinkamai įgyvendinti Jono Pauliaus II, įsi-
vaizduojamo kaip brandžios politinės tautos pranašo, kvietimo kurti nau-
jąją Lietuvą pilietiniu pamatu. Tačiau, nors šalia to kartkartėmis kyšteli ir 
kaltinimas lietuvių bendruomenei, kad dėl tokių trūkumų juk ji yra kalta, 
Jono Pauliaus II figūra, jo atminties garbinimas viešojoje erdvėje suvokia-
mas kaip priemonė, kuria galima tiek matuoti ištikimybę popiežiaus iš-
reikštiems moraliniams, pilietiniams principams, tiek reikšti savo – lenkų 
etninės bendruomenės – krikščionišką ištikimybę ir pastangas kurti pilie-
tinę Lietuvą.

Jono Pauliaus II mito svarumo skirtumus liudija dar vienas rodiklis. 
Priešingai negu Lenkijoje, kur viešoji erdvė kone neribotai prisipildė po-
piežiui skirtų paminklų, Lietuvoje galimybės įamžinti Jono Pauliaus II at-
mintį miestų erdvėje daug ribotesnės. Tiesa, memorialinės lentos ir keli 
paminklai Jono Pauliaus II asmenybei įamžinti pradėjo kilti jau XX a. 10-
ojo dešimtmečio antrojoje pusėje pagrindinėse popiežiaus aplankytose vie-
tose. Tokių atminties objektų ypatumas įžvelgtinas jų atsiradimo vietose. 
Objektai dažniausiai kilo 1993 m. apaštalinės kelionės metu aplankytose 
vietose ir religinėse erdvėse – bažnyčiose, bažnyčių kiemuose, vietose šalia 
pačių religinių pastatų. O popiežiaus atmintis yra siejama tiesiog su reli-
gija, su jo kaip religinio vado vaidmeniu. Lenkų bendruomenė ne kartą 
pareiškė pasigendanti viešų vietų (t. y. nebūtinai susijusių su religine er-
dve), skirtų Jono Pauliaus II atminčiai. Jai ypač skaudu pasirodė dėl Jono 
Pauliaus II asmenybei skirtų atminimo vietų stygiaus Lietuvos valstybės 
sostinėje Vilniuje172. Iš tikrųjų, be religinės erdvės, vieninteliai Jono Pau-
liaus II atminimui skirti paminklai atsirado dviejuose iš trijų Lietuvoje 
egzistuojančių popiežiaus vardą turinčių mokyklų – Vilniaus Jono Pau-

172 Lietuvos lenkų spaudoje publikuota nuomonė, kad tam tikra opozicija Jono Pauliaus II at-
minties garbinimui egzistuoja tarp pačių Vilniaus arkivyskupijos hierarchų. Dar 2007 m. 
Vilniaus vyskupas augziliaras Juozas Tūnaitis buvo atsisakęs palaiminti Kavalčiukuose 
pastatytą Jono Pauliaus II paminklą aiškindamas, kad to nevalia daryt, kol beatifikacijos 
procesas pasibaigs. Arkivyskupijai, regis, rūpėjo, kad popiežiaus religinio kulto neper-
smelktų etnopolitinės reikšmės. Plg. Pomnik Jana Pawła II także w progimnazjum!, http://
www.wilnoteka.lt/pl/artykul/pomnik-jana-pawla-ii-takze-w-progimnazjum
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liaus II gimnazijoje ir progimnazijoje, kur paminklai pastatyti atitinkamai 
2008 m. ir 2014 m.173. 

Lenkų mokyklos, tiesa, pripažintinos vienomis pagrindinių popiežiaus 
atminties palaikymo priemonių Lietuvoje. Vilniaus rajone, kur lenkų po-
zicija gana stipri ir vietinėse institucijose, mokyklų prisidėjimą prie Jono 
Pauliaus II atminties palaikymo yra skatinusios ir pačios vietinės viešosios 
įstaigos. Popiežiaus apsilankymo Lietuvoje 20-mečio proga Vilniaus rajono 
savivaldybė surengė piligrimystę po jo aplankytas vietoves, kurioje daly-
vavo ir savivaldybės pareigūnai, vietiniai klierikai174. Artėjant popiežiaus 
kanonizavimui 2014 m. Vilniaus rajono savivaldybės Švietimo skyrius yra 
surengęs plastinių menų ir vadybos konkursą Vilniaus rajono mokykloms. 
Nors konkursas skirtas visoms mokykloms, jame dalyvavo lenkų mokyk-
los. Konkurso turinys ir deklaruotas tikslas (Jono Pauliaus II skelbiamų 
vertybių palaikymas jaunų žmonių gyvenimuose) faktiškai sutampa su 
Dzień Papieski paskirtimi175. 

Būtent Dzień Papieski sudaro taip pat ir Lietuvoje Jono Pauliaus II at-
minties garbinimo, platinimo progą, kurią finansiškai ir organizaciniu 
požiūriu remia FDNT. Nors Dzień Papieski atgarsis Lietuvoje anaiptol ne-
palyginamas su jo turimu atgarsiu Lenkijoje, lenkiškos mokyklos, kartu 
su kitomis katalikiškos inspiracijos organizacijomis, tokiomis kaip, pavyz-
džiui, skautai, prisiima pareigą suorganizuoti šios dienos renginius. Jie iš 
esmės nesiskiria nuo panašių renginių Lenkijoje, tačiau jų matomumas ir 
svarumas lieka žymiai daug santūresnis. Nors kai kurie renginiai, ypač 
vykstantys Rytų Lietuvoje – viešose Vilniaus ir Vilnijos miestų ir mies-
telių erdvėse, dažniausiai apsiriboja lenkų (katalikų bažnyčios aplinkos) 
bendruomenėmis, kurios jaučiasi pagrindiniais Dzień Papieski adresatais. 
Vis dėlto Dzień Papieski Lietuvoje skiriasi nuo Lenkijos ne tik savo ren-
ginių mastu. Viena vertus, Dzień Papieski renginiai simboliškai suartina 
Lietuvos lenkų bendruomenės narius su kitais bendrataučiais, gyvenan-

173 Be minėtų Vilniaus mokyklų, Jono Pauliaus II vardą turi dar viena lietuviška mokykla – 
lietuvių Lieporių pagrindinė mokykla Šiauliuose. 

174 Worobie j , T. „Stalebyłem tu obecny“. Tygodnik Wileńszczysny, 2013, nr. 37.
175 W hołdzie bł. Janowi Pawłowi II – konkurs plastyczny oraz recytatorski, http://kurierwilen-

ski.lt/2014/02/28/w-holdzie-bl-janowi-pawlowi-ii-konkurs-plastyczny-oraz-recytatorski/ 
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čiais už valstybės sienos ribų. Esama, tiesa, ir kitų progų, susijusių su 
Jono Pauliaus II figūra, tokių kaip visos Lenkijos Jonui Pauliui II skir-
tų mokyklų moksleivių piligrimystės176. Tačiau Dzień Papieski yra kone 
vienintelis renginys, kviečiantis ne atskirų socialinių grupių atstovus, o 
visus jungtis, minėti bendrą tautietį ir religinį vadą, bendrus ryšius su 
Lenkija. Tokia proga skatinami ryšiai, mainai su Lenkijos bendruomenė-
mis, su kuriomis neretai kartu organizuojami renginiai177. Antra vertus, 
palyginus su Lenkijoje švenčiama diena, ypatingos aplinkybės, kuriomis 
Jono Pauliaus II kultas vystėsi Lietuvoje, leidžia įžvelgti Lietuvos lenkų 
švenčiamoje Dzień Papieski kiek skirtingas reikšmes. Bendrame moralinių 
popiežiaus pamokymų kontekste Dzień Papieski Lietuvoje netenka visų tų 
reikšmių, susijusių su Lenkijos valstybingumu, jo istoriniu vystymuisi. Ki-
taip sakant, Lenkijos vyskupų konferencijai pasiūlius Dzień Papieski temą, 
ji renginiuose aktualizuojama atsižvelgiant į Lietuvos istoriją ir į Lietuvos 
lenkų tapatybės svarbias reikšmes. Lokalaus pobūdžio akcentavimas len-
kų diskurse pasižymi dviem pagrindiniais elementais. Pirma, popiežiaus 
figūra yra apvaloma nuo reikšmių, galinčių priminti Lenkijoje garbinamų 
šventųjų kultus, ypač – tradicinę lenkų Švč. Mergelės Marijos kulto sąsają 
su Lenkijos valstybingumo raidos istorija. Jų vietą perima tam tikros vieti-
nės lenkų asmenybės178, vietos lenkų istorijos atkarpos, kurios savo ruožtu 
siejamos su popiežiaus asmenybe, jo atstovaujamomis vertybėmis. Mena-
mos istorijos atkarpos dažniausiai susijusios su skaudžiais, ypač nesenosios 
praeities, įvykiais, kurie, kol stiprina lenkų bendruomenės saitus, padeda 
kuriant atskirą Lietuvos lenkų martirologinį diskursą. Gerą pavyzdį duoda 
2009 m. Dzień Papieski. Tais metais Dzień Papieski tema buvo Jonas Pau-
lius II – laisvės popiežius. Tokia proga, be įvairių religinių apeigų, Vilniaus 
Jono Pauliaus II progimnazija, bendraudama su Gdansko mokyklomis, 

176 Plg., pvz., 13. Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, http://www.wilnoteka.lt/lt/
node/13286 

177 M i k u lew icz , I. By ziarno zasiane pomnażało się stokroć, Tygodnik Wileńszczysny, 
2008, nr. 43.

178 Asmenybės renkamos ir vietiniame religiniame gyvenime. Itin sureikšminama Šv. Faus-
tinos Kowalskos figūra, kurią Jonas Paulius II ypač gerbė ir kurios šventas gyvenimas 
ir kultas yra stipriai susiję su Vilniumi. Plg. St a ńcz yk , D. „Jan Paweł II – orędownik 
Prawdy“, Tygodnik Wileńszczyzny, 2005, nr. 41.
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surengė rekreacinę programą, kurios metu popiežiaus, kaip laisvės žmo-
gaus, figūra pagerbta paryškinant ne vieną lokalios istorijos vietą. Renginio 
metu, tiesa, popiežiaus figūrą užgožė ne tik patriotinio turinio dainos ir 
šokiai, bet ir pristatymas apie Vilnijos lenkų – mūsų istoriją (paryškinta 
originale – A. G.). Ypač daug dėmesio atkreipta į Vilniaus ir Vilnijos lenkų 
XX a. kančias, dalyvavimą vietiniuose Armios Krajowos daliniuose, t. y. į 
vietinių lenkų gyventojų kovą už krašto laisvę. Tačiau, antra, spektaklio 
metu Gdansko moksleiviai, pabrėždami Gdansko ir Vilnijos laisvės istori-
jos sąlytį, sureikšmino dar porą atminties vietų – Gdansko laivų statyklos 
darbuotojų kovas ir 1945 m. Vilnijos lenkų repatriaciją į Lenkiją179. Šitaip 
pasiektas dvejopas rezultatas. Kol bendras martirologinis pasakojimas jun-
gia visus lenkus į moralinę bendruomenę, lieka aiškiai perskaitomas regio-
ninis pasakojimas, kuriame akcentai į bendrą visų lenkų praeitį lieka vos 
jaučiami ir, regis, nepretenduoja į Lietuvos praeities įlenkinimą. 

Atsižvelgiant į visa tai, ką iki šiol pasakiau, pasirodo aišku, kad vargu 
ar Jonas Paulius II gali būti laikomas Lietuvos lenkų nacionaliniu patronu 
pagal S. Samerskio ir K. Zach apibrėžimą. Nėra abejonių, kad Lietuvos len-
kų diskurse Jonas Paulius II įkūnija laisvės simbolį ir moralinį autoritetą, 
kurio vertybės padėjo valstybei atgaunant nacionalinę nepriklausomybę. 
Tačiau regioninės tapatybės formų atnaujinimas leidžia žiūrėti į Joną Pau-
lių II ne tiek kaip į nacionalinės teritorijos gynėją, kiek į Lietuvos tautų 
sugyvenimo, naujų pilietinių principų įdiegimo palaikytoją. Kunigo Józefo 
Obrembskio laiške, skaitytame Jono Pauliaus II atminčiai paaukotų mišių 
metu netrukus po jo mirties 2005 m., autorius pabrėžė, kad Aukščiausiasis 
dovanojo mums jėgas vadovautis Popiežiaus mokslu, idant Vilnijos lenkai 
galėtų puoselėti nacionalinę atmintį /lenk. pamięć narodowa/, rūpintųsi 
savo tapatybe /lenk. własna tożsamość/“180. Tačiau istorija ir ypač dabartis 
buvo galutinai atplėšusios Lietuvos lenkų nacionalinę atmintį ir tapatybę 
nuo jų Lenkijos bendrataučių.

Nors netolimos praeities atsitikimai padarė didelę įtaką atskiram Jono 
Pauliaus II mito atsiradimui tarp Lietuvos lenkų, šio mito ypatybės, regis, 
leidžia kalbėti apie platesnį atskiros Lietuvos lenkų tapatybės kūrimo(si) 

179 Ad a mow icz , K. Jan Paweł II – Papież wolności, Tygodnik Wileńszczyzny, 2009, nr. 43.
180 Ost rowsk a , H. Dał nam przekład żywej wiary, Magazyn Wileński, 2004, nr. 4.
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procesą. Skirtingai nuo Lenkijos, Jono Pauliaus II mitas tarp Lietuvos len-
kų neteko sąsajos su Lenkijos valstybe. Todėl, nors į jį žiūrima kaip į ben-
dratautį, jo asmenybė nesiejama su Lenkijos valstybės egzistavimą nubrė-
žusia atminties grandine. Jei 1993 m. popiežiaus žodžiai apie lenkų kilmės 
lietuvius galėjo būti priežastis, paskatinusi tokios tendencijos konsolidavi-
mąsi, čia galima įžvelgti taip pat ilgo gyvenimo bendrame valstybiniame 
darinyje su lietuviais pasekmes. Dar XIX a. pab.– XX a. pr. sandūroje etni-
nių lietuvių katalikiška praktika ir diskursas pasižymėjo griežtu atsiribo-
jimu nuo pasaulietinių reikšmių. Siekiant simboliškai pagrįsti katalikiško-
sios lietuvių tautos egzistavimą, o ypač – jos nepriklausomybę nuo lenkų, 
t. y. katalikiškosios tautos par excellence, katalikiškame lietuvių diskurse 
stengtasi katalikybės atmintį išgryninti. Matyt, išgryninimas visų pirma 
reiškė viena – atsiriboti nuo lenkų katalikybėje įsišaknijusio valstybinio ir 
religinio diskurso, ypač nuo Švč. Mergelės Marijos kultą persmelkusių su 
Lenkijos valstybe susijusių politinių reikšmių181. Jono Popiežiaus II mitui 
tarp Lietuvos lenkų anaiptol nestinga politinių reikšmių, tačiau, regis, jis 
pasižymi panašia tendencija. Kitais žodžiais tariant, tiriamame mite teatsi-
spindi politinės reikšmės, kurios pasitarnauja vietinei lenkų bendruomenei 
lietuvių ir Lietuvos lenkų tiek istorinėje, tiek politinėje dialektikoje. Nors 
tokio teiginio turiniui apibendrinti reikalingi daug platesni tyrimai, tačiau 
turima medžiaga apie Jono Pauliaus II mitą leidžia daryti hipotezę, kad 
dėl politinių, istorinių ir socialinių aplinkybių lenkų atmintis, jos reikš-
mės progresyviai atitolo nuo Lenkijos atmintį formuojančių reikšmių. Tai, 
matyt, atspindi ne tik skirtingą sociopolitinį kontekstą, bet ir vykstančią 
Lietuvos pilietinės nacijos konsolidaciją, kurioje lenkų atmintis sąveikauja 
ir persipina su lietuvių atmintį formuojančiomis reikšmėmis. 

181 Gr i f fa nte , A. Catholicism, Mary, and History: The Coronation of the Holy Virgin 
of the Gate of Dawn in Vilnius (1927) as a Performance of Polish Remembering and 
Lithuanian Forgetting Processes, Darbai ir dienos, 2014, t. 61, p. 9–36.
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Baigiamosios pastabos

Jono Pauliaus II mito atlikta analizė aiškiai atskleidžia simboliniu lygme-
niu pokomunistinėje Vidurio Rytų Europoje įvykusius pokyčius. Lenkijos 
valstybės istorinio įteisinimo paieška griuvus socialistiniam režimui pasi-
rodo kaip pagrindinis veiksnys, pastiprinęs Jono Pauliaus II mitą, jo kultą. 
K. Wojtyła Lenkijoje tapo nacionaliniu patronu nuo pat jo popiežiavimo 
pradžios, kuomet jis ne tik konkrečiais, o ypač simboliniais, veiksmais 
palaikė Vidurio Rytų Europos šalių, Lenkijos vidaus opoziciją komunis-
tų režimui. Popiežiaus įtraukimą į besikuriančios demokratinės Lenkijos 
nacionalinį panteoną laidavo ne tik jo sąsaja su Solidarumo ištakomis. 
Simbolinį popiežiaus figūros stiprumą garantavo jos atitikimas Lenkijos 
kultūrinei tradicijai, katalikybės turėtam simboliniam vaidmeniui. Kitaip 
tariant, XX a. 9-ajame dešimtmetyje popiežius įsitvirtino lenkų atminty-
je kaip figūra, jungianti kovą su režimu, laikomu svetimu kūnu Lenki-
jos istorinėje tradicijoje, ir siekiui paspartinti Lenkijos politinės sandaros 
transformaciją su daugybe įvykusių panašaus pobūdžio kovų. Tačiau to-
kio mito egzistavimą palaikė trys sąlygos: komunistinio režimo gyvavimas, 
ypatingas bažnyčios opozicijos vaidmuo ir Solidarumo sąsaja su katalikų 
bažnyčia. Keičiantis sociopolitinėms prielaidoms pokomunistinėje Lenki-
joje Jono Pauliaus II mitas taip pat ėmė sparčiai keisti savo formas. Pokytis 
darėsi labiau matomas nuo naujojo tūkstantmečio pradžios, kai pirmuoju 
demokratinės Lenkijos dešimtmečiu dominavusią kairųjų–dešiniųjų po-
liarizaciją pakeitė naujas Lenkijos politinės sistemos ašigalis. Kol – ačiū 
jo sąsajai su daugiaamžės Lenkijos valstybės atminties grandine – Jonas 
Paulius II liko simboliniu valstybės vientisumo garantu, vis naujomis 
reikšmėmis buvo atnaujintos ir paįvairintos jo mito formos. Viena vertus, 
toliau gyvavo konservatyvus Jono Pauliaus II mitas, kuris atstovavo kon-
servatyvesniems bažnyčios sluoksniams, jais besiremiančioms populistinių 
dešiniųjų partijų vertybėms. Jis susikonsolidavo kaip Lenkijoje tradiciškai 
stipriai įsišaknijusio militarizuotos krikščionybės, ypač reikšmingo bei į 
tūkstantmetę Lenkijos valstybės istoriją įsivijusio Švč. Mergelės Marijos 
kulto atspindys. Pagal jį, lenkų nacija pasižymi itin stipriu prisirišimu prie 
katalikiškojo moralumo, bendruomeniškumo, tradicinės lyčių skirtybės. 
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Jono Pauliaus II asmenyje įžvelgta Lenkijos valstybingumo, jos nepriklau-
somybės bei Lenkijos – kaip pagrindinio geopolitinio regiono veikėjo – gy-
nėjo, istorinio Lenkijos geopolitinio pašaukimo reiškėjo misija. Antra ver-
tus, liberalusis Jono Pauliaus II mitas, kuris atspindi vis platesnių Lenkijos 
visuomenės, atviresnių bažnyčios sluoksnių vertybes, pasižymi konfron-
tacija su nacio nalinės katalikybės tradicija. Iš tikrųjų, nors minėta tradi-
cija aidi mito fone, tačiau į mitą įtrauktos vertybės liudija apie mažėjantį 
pasitikėjimą nacionalinės valstybės visapusišku, besąlygišku savarankišku-
mu. Iš esmės liberalusis Jono Pauliaus II mitas Lenkijoje – tai integracinis 
mitas. Jame Lenkija apibūdinta kaip katalikiška šalis, tačiau ji atleista nuo 
visokių mesianistinių pašaukimų. Kaip demokratinė šalis, besivadovaujan-
ti nauja geopolitine kryptimi – integracija į Europos Sąjungos struktūras, 
Lenkija turi paskirtį dalyvauti statant naują europinę Lenkijos valstybę, 
kuri, nepamiršdama savo katalikiškųjų šaknų, mokėtų palaikyti santykius, 
tarpininkauti su kitoniškumu.

Ypatingą Jono Pauliaus II mito sąsają su Lenkijos valstybe patvirtino 
mito analizė tarp Lietuvos lenkų. Nors negali būti abejonių, kad ir Lietu-
vos lenkams Jonas Paulius II buvo neprilygstamos svarbos moralinei sferai 
figūra, tačiau jo mito formas kondicionavo dominuojantis lietuvių diskur-
sas ir vietinės lenkų bendruomenės išsivystymas atskiroje istorinėje, socio-
politinėje aplinkoje. Tokios prielaidos ne tik lėmė, kad Jono Pauliaus II 
asmenybė užimtų menkesnės svarbos vietą Lietuvos lenkų atmintyje, bet 
ir savotišką sutapimą su egzistuojančiu tarp lietuvių Jono Pauliaus II mitu. 
Nors lenkų pasaulietiniai sluoksniai palyginti dažniau naudojasi jo figūra, 
tačiau tiek tarp lietuvių, tiek tarp lenkų visuomenių mitas aidi religinia-
me diskurse, kur Jonas Paulius II pabrėžiamas kaip moralinis autoritetas. 
Kol abi etninės bendruomenės pripažįsta jo vaidmenį griaunant geležinę 
uždangą, visoms terpėms popiežiaus figūra kone vienodai mena apie spe-
cifinį pilietinės visuomenės, pilietinio nacionalizmo vystymo poreikį po-
komunistinėje Lietuvoje.

Jono Pauliaus II mito analizė taip pat rodo, kad pokomunistinėje Euro-
poje naujų nacionalinių naratyvų kūrimas ne tik sąlygojo naujo monoliti-
nio dominuojančio naratyvo atsiradimą, bet ir naudojosi nesenos praeities 
figūromis, galinčiomis įkomponuoti naratyvą apie pasipriešinimą sociali-



764 Andrea Griffante

niams režimams į jau tarpukariu (kartais ir komunistmetyje) gyvavusią 
nacionalinę epopėją. Nors konjunktūriniai, vertybiniai veiksniai daro įtaką 
jo sudėčiai, toks mitas kaip Jono Pauliaus II Lenkijoje suteikia istoriniam 
pasakojimui bendrus metanaratyvinius rėmus, ačiū kuriems netolimąją 
praeitį jungia su tolimąja naudodami valstybės istorijai atstovaujančius 
simbolius. Būtent faktas, kad Jono Pauliaus II mito šerdis nėra visų pirma 
tautos, o – valstybės istorija, dar paaiškina, kodėl jis lieka toks populiarus 
Lenkijoje, tačiau Lietuvos lenkų sluoksniuose tėra antraeilis. 



765

The myth and its forms John Paul II and Polish historical discourse                               
in Poland and Lithuania, 2000–2014

Andrea Griffante 

Summary

It is commonly accepted by scholars of nationalism that national mythologies represent 
a key point for the shaping, definition, and legitimization of nations. Although the 
centrality of civic religions, their rituals and ceremonies for the formation and 
development of nations and of their sub-groups cannot be denied, the role of traditional 
religion in national symbolism and mythologies has often been unjustly neglected. The 
analysis of John Paul II myth and the use of it in the Polish discourse demonstrates at 
a symbolic level the changes that occurred in East-Central Europe after 1989. 

After 1989 not only could Poland use anew symbolic figures from its own religious 
tradition, but also add to its own national pantheon a new hero linking the religious 
and the secular: Pope John Paul II. On the one hand, the liberal myth of John Paul II 
expresses the ecumenical and Europe-oriented views of the larger strata of Polish 
Catholics. On the other hand, the martyrological-romantic myth of John Paul II is 
supported by a minority belonging to Polish conservative strata and sees John Paul II 
as the last hero of the Polish Romantic tradition.

Although there is no doubt that John Paul II represents a fundamental moral figure 
also for the Lithuanian Poles, John Paul II myth among them is characterized by strongly 
different forms reflecting the socio-political context of Lithuania. In particular, the 
John Paul II myth among Lithuanian Poles shows evident similarities to the one spread 
among Lithuanians and related to the idea of Lithuania as a community supported by 
civic nationalism. 

While in Poland John Paul II myth gives historical narrative a common framework 
in which the segments of recent past are integrated into the history of the Polish state, it 
is its link to the state’s history (and not to the nation’s history) that makes John Paul II 
myth less significant for the Lithuanian Poles.
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