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RYTPRSIŠKUMO VARIACIJOS: NUO MONOLITO IKI MOZAIKOS
TRABA, Robert. „Wschodnioprusko“. Tosamo regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec. Wyd. 3. niezm. Olsztyn: Wspólnota Kulturowa „Borussia”, 2007. 471 s.
Nijol Strakauskait
Klaipdos universitetas

Ne taip dažnai istoriko profesionalo mokslin studija sulaukia trij leidim per pirmus dvejus
jos gyvavimo „skaitymo rinkoje“ metus. Jau vien šis faktas skatina dmiau pažvelgti  aptariamos
knygos turin. Dmes patraukia ir knygos anotacija, glaustai sufokusuojanti viename termine –
rytprsiškumas (wschodnioprusko) – kompleks sudting regiono istorijos aspekt. Lietuvos
skaitytojui, pripratintam prie Mažosios Lietuvos svokos jaukumo, tai skamba vis dar šiek tiek mistiškai, todl neabejotinai bus pravartu susipažinti su kompleksin požir  regiono istorij propaguojanio autoriaus mintimis.
R. Trabos studijos vade imponuoja aiškiai suformuluoti darbo tikslai, kuri jis siekia gana didels apimties, beveik 500 puslapi, knygoje: rytprsiškosios tapatybs problema ir jos susiformavimui takos turj, komplikav ir galiausiai deformav politiniai veiksniai. Ši veiksni taka buvo
itin svarbi, j dinamika itin sparti btent autoriaus pasirinktu analizei chronologiniu periodu: 1914–
1933 m. Tie keli dešimtmeiai buvo egzistenciškai svarbs Ryt Prsijai: Pirmojo pasaulinio karo
metu provincija buvo kelis mnesius okupuota Rusijos armijos, 1920 m. vir plebiscit aistros, provincija išgyveno atskirtumo nuo likusios Vokietijos komplikacijas. Logiškai pagrsta ir galutin
chronologin riba – 1933 m.: nacionalsocialist sigaljimas Ryt Prsijoje, anot autoriaus, lm
greit visuomeninio gyvenimo ideologizacij su lemtingomis pasekmmis rytprsiškajai tapatybei.
Leidinio autorius intriguojaniai, kartais provokatyviai formuluoja svarbius tyrimo aspektus,
kurie turi padti išskleisti pagrindin rytprsiškos tapatybs diskurso tem: rytprsiškos tapatybs
konstravimas per 20 met laikotarp specifika – homogeninis ar heterogeninis rytprsiškos tapatybs modelis egzistavo, kokie simboliai, kultros artefaktai vaidino integruojant, Ryt Prsijos visuomen „surišant“ vaidmen ir pan. Ieškodamas atsakymo  šiuos ir daugel kit originaliai formuluojam klausim, knygos autorius aiškiai apsibržia dvi metodologini gairi kryptis: politin
kultra plaija prasme (politini ritual ir tautini simboli visuomenin funkcija) ir kultros istorija su kultrins atminties bei komunikacins atminties poveikio santykiui su praeitimi dominantmis (p. 14–17).
Jau skaitant šios knygos vad, imponuoja autoriaus gebjimas rašyti apie sudtingus procesus
ir su jais susijusias kategorijas (pvz., rytprsiškos tapatybs turinio problema) aiškiai, akcentuoti ir
išryškinti vairias kontroversijas (p. 19–20) bei paprastai ar net žaismingai charakterizuoti knygos
struktros esm trimis trumpais klausimais: kas? (rytprsiškos tapatybs realizuotojai – organizacijos, draugijos), k? (rytprsiškos tapatybs konceptualizacija ir apibržimai), kaip? (mechanizmai,
tarnav „rytprsiškumo“, kaip naujos kultrins atminties dalies, formavimui ir stiprinimui).
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Aptariamos knygos struktr sudaro vadas, trys dalys ir pabaigos skyrius. Pirmoje dalyje autorius analizuoja esmini politikos veiksni – karo, valstybs, politini judjim, Bažnyios – reikšm regioninei bei tautinei tapatybei ir kolektyvinei tapatybei svarbi visuomenini organizacij
(Unsere Heimat), taip pat švietimo ir jaunimo organizacij vaidmen. Antroji knygos dalis skirta
„rytprsiškumo“ svokos ir turinio esms paieškoms, pasitelkiant vairius problemos aspektus –
filosofinius, literatrinius, švietimo, traukiant  ši konstrukcij svok „kiti“ (socialdemokratai,
lenkai, lietuvininkai). Kiek detaliau pažvelgsime tik  vien iš šios dalies skyri, kuris skirtas tradicins klišs – Ryt Prsijos kaip „vokiškumo bastiono Rytuose“ – tyrimui, traukiant  šios struktros analiz netradicinius aspektus: gamtin kraštovaizd ir tapatyb, „Ryt vokieio“ prototip ir
pan. R. Traba ne tik nurodo svarbiausias publikacijas „rytprsiškumo“ tema, bdingus stereotipus,
pateikdamas gausi pavyzdži, bet kartu išryškina panoramin ideologini priemoni vaizd su
charakteringais tiriamojo laikotarpio akcentais (1931 m. pamint 700-j Ryt Prsijos jubiliej).
Šios temos novatoriškai interpretuojamose išvadose autorius reziumuoja, jog „Ryt Prsijos – vokiškojo bastiono“ svoka buvo siejama su atitinkamais simboliais ir vertybmis: ypatingos istorins
misijos filosofija, gamtinio landšafto ypatumais, „vokišku“ kultrinio kraštovaizdžio pobdžiu,
„prisiklimu iš griuvsi“ – kultrins pažangos simboliu, vokiška civilizacijos/modernizacijos
pažangos išraiška; „Ryt vokieio“ (Ostdeutsche Mensch), tvirto, jauianio ssaj su gamta, samprata (p. 194–195). ia pat autorius pagrstai akcentuoja du itin svarbius momentus „rytprsiškumo“ sampratoje: kar ir prieš. Btent šis agresyvaus militarizmo simbolis Ryt Prsijos kontekste
labiausiai paplits viešojoje nuomonje. Tai yra ne tik ryškiausia Ryt Prsijos charakteristika, taikoma R. Trabos tiriamam laikotarpiui, bet ir apskritai Ryt Prsijos istorijai, o ši tendencij reflektuojani ar net hiperbolizuojani pavyzdži nestinga ir lietuvi istorinje literatroje 1 . Be
jokios abejons, btent XX a. 3-iajame dešimtmetyje dl vadinamojo „lenk koridoriaus“ problemos, kai Ryt Prsija neteko žemynins ssajos su likusia Vokietija, viešojoje erdvje buvo eskaluojamas jos „agresyvumo“ sindromas, vartojant atitinkamus epitetus – „vokiška dvasia“, „rytprsiška sala“, „pasienis“ (Grenzland), „Vakar pasaulio riba“, „vokiškumo bastionas Rytuose“ ir t. t.
R. Traba nuodugniai aptaria ši ideologini konstrukcij kilms priežastis ir pagrindinius j „transliuotojus“ (periodiniai regiono leidiniai, žymiausi istorikai – Franzas Lüdtke (Franz Lüdtke) ir
Walteris Harichas (Walter Harich)). Autorius šiame kontekste išskiria Karaliauiaus universiteto
mokslinink vaidmen, akcentuodamas ryški to meto tendencij – susidomjim „Ryt tyrimais“
(Hansas Rothfelsas (Hans Rothfels)), bet kartu pabrždamas, jog pagrindinis istorik dmesys buvo
sutelktas  viduramži tematik, ypa Vokiei ordino istorijos laikotarp. R. Traba pagrstai pabržia ideologizuotos istorijos variacij svarb to laiko populiariojoje istorinje literatroje, ypa skirtoje jaunimui, taip pat archeologijos pasiekim panaudojim pangermanizmo intencijoms  Rytus
nuo Elbs pagrsti (Karaliauiaus universitete šioms tendencijoms atstovavo Maxas Ebertas (Max
Ebert)).
Aptariamojo skyriaus pabaigoje R. Traba koncentruotai išryškina ne tik tradicin literatrin
Ryt Prsijos, kaip charakteringos Heimatliteratur (Tvišks literatra) dalies, kurios centrin ašis,
anot Huberto Or owskio (Hubert Or owski), buvo „anticivilizacin perspektyva, kaip nesusitaikymo su modernizacijos procesais rezultatas“, traktuot, bet ir platesn šios problemos spektr, susijus su spauda ar vietos valdžia. Visais atvejais išryškjo dvejopas „civilizacijos“ sampratos vartojimas: jos tautin išraiška – vokiei misija, tarnavusi progresui (Vokiei ordinas, Albrechtas Ho1

JUOZAITIS, A. Karali miestas be karali. Klaipda, 2006.
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henzollernas, Friedrichas Didysis ir t. t.) ir turjusi tiesiogin tak „rytprsiškajam“ vokiškumui
bei XIX–XX a. civilizacijai – bloga, betaut, bedieviška, grasinanti katastrofa ne tik „rytprsiškumui“ ir vokieiams apskritai, bet ir kone pasaulio pagrindams.
Knygos pabaigoje R. Traba pateikia esmin išvad apie „rytprsiškumo“ samprat, t. y. apie
dvejop „rytprsiškumo“ pobd – „monolitin“ ir „mozaikin“, pabrždamas, jog šie aspektai ideologine prasme jokiu bdu nesudaro dviej skirting modeli. Abu minti aspektai buvo susij su
Heimatideologie (Tvišks ideologija) kiek skirtinga interpretacija: pirmu (monolitiniu) atveju rytprsiška Tvišk asocijavosi su vokiškumo bastionu Rytuose ir buvo aiškiai politiškai angažuota
(konservatyvi tautin srov). Antrj aspekt (mozaikin) reprezentavo liberali tautin srov (iš dalies katalikai), kurioje labiau dominavo ne ideologin praeities mitologizacija, bet racionali realybs interpretacija, besiremianti kraštovaizdžio išaukštinimu, „atsikrimo iš griuvsi“ motyvacija ir
netgi šiek tiek apiuopiamu daugiakultriškumu. Vis dlto itin plati mokykl program, jaunimo
organizacij, spaudos analiz leidžia autoriui teigti, jog dominavo „monolitinio rytprsiškumo“
tendencija.
Neabejotinai domus konstatavimas, jog „rytprsiškumas“ ideologins programos prasme liko
už kairij, taip pat lenk ir lietuvi tautini mažum interes lauko (p. 388). „Lietuviškumo aspektas“ aptariamosios knygos kontekste plaiau paliestas antrosios dalies pabaigoje (p. 166–180),
remiantis Wilhelmo Storostos-Vydno asmenybe tarsi indikatoriumi „rytprsiškumo“ problemos
analizei ssajoje su lietuvinink etnine grupe. Tok pasirinkim autorius logiškai argumentuoja,
todl galime tik pridurti, jog to periodo lietuviškos spaudos (pvz., „Naujojo Tilžs keleivio“) analiz galjo suteikti daugiau kolorito esminei tendencijai išryškinti: lietuvi tautins mažumos Ryt
Prsijoje siekis ginti savo kalb ir tradicijas kirtosi su „monolitinio rytprsiškumo“ ideologija, bet
rasdavo šioki toki niš „mozaikinio rytprsiškumo“ kontekste.
Pabaigoje nortsi pabržti, jog recenzento misija – aptarti didels apimties studij – sudtinga.
Kita vertus, recenzuojamos knygos autorius maksimaliai palengvina š uždavin išryškindamas polemikos vertus klausimus ir aspektus, vengdamas bet kokio kategoriškumo ir puikiu knygos stiliumi traukdamas  „permanentin skaitymo proces“, nepaisant iš pirmo žvilgsnio gsdinanios knygos apimties. Todl R. Trabos studijos vertimas  lietuvi kalb neabejotinai sudomint ne tik akademin visuomen, bet ir kur kas platesn skaitytoj br.
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ŽEMAITIJA AR ŽEMOJI LIETUVA?
NIENDORF, Mathias. Das Großfürstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung in der Frühen
Neuzeit (1569-1795). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006. 329 S.
Vacys Vaivada
Klaipdos universitetas

2006 m. pasirodžiusi Mathiaso Niendorfo (Mathias Niendorf) knyga, skirta nacij formavimosi
problemoms Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystje ankstyvaisiais naujaisiais laikais (1569–
1795 m.) aptarti, sulauk didelio istorik susidomjimo. 2007 m. Lietuvoje ir Vokietijoje pasirod
dvi išsamios Rimvydo Petrausko recenzijos. T pai met pabaigoje internetinio Vokietijos tinklalapio, skirto istorikams, recenzij skyrelyje buvo paskelbta Stefano Rohdewaldo (Stefan Rohdewald) recenzija 1 . Toks didelis susidomjimas visiškai suprantamas – už Lietuvos rib labai
trksta LDK tyrim, kurie bt publikuoti didesniam istorik briui prieinamomis kalbomis. Ties
sakant, tai kartu didel paspirtis ir Lietuvos istorikams. Kita vertus, Lietuvoje, Lenkijoje ir valstybse, kurios M. Niendorfo monografijoje aptariamuoju laikotarpiu priklaus LDK, dar ir dabar jauiamos ženklios LDK XVI–XVIII a. istorijos tyrim spragos, tad kiekvienas straipsnis, nekalbant
apie monografij, yra lauktinas. Reikia deramai vertinti ir tai, kad užsiimdamas minto laikotarpio
tyrimais, istorikas susiduria su didesne rizika nagrinjamas problemas terpti  hipotezs apvalkal.
Tokia rizika koleg gretose yra suprantama ir gerbiama. Reikia pasakyti, kad apskritai mintos recenzijos teigiamai vertina M. Niendorfo pastangas. S. Rohdewaldas pažymi svarbi M. Niendorfo
monografijos viet užpildant susidariusias spragas aptariant tautos sampratos transformacijas tarp
viduramžiškos nationes ir ankstyvj naujj laik nacij, ypa kalbant apie LDK. R. Petrauskas
taikliai pažymi, kad M. Niendorfo tiriamo laikotarpio išeities pagrindu pasirinkta ankstyvj naujj laik svoka kol kas neprastai skamba Lietuvos istoriografijoje, taiau btent tai išskiria
M. Niendorfo pastangas integruoti LDK XVI–XVIII a. istorijos problematik  bendrj Europos
istorijos lyginamj kontekst. Visos recenzijos solidžiai supažindina ir išskiria stiprisias bei hipotetines skaitytoj dmesiui pateiktos monografijos puses. Suprantama, kad labai retas darbas apsieina be didesni ar mažesni klaid, jos taip pat yra vardijamos. Visa tai leidžia nebesikartoti.
Stabtelti norisi ties monografijos skyriumi, skirtu Žemaitijai. M. Niendorfas š skyri vardijo
„Žemaitija – sutrukdyto tautos formavimosi atvejis“ (Žemaiten – ein Fall verhinderter Nationsbildung). Intriguojantis yra jau pats skyriaus pavadinimas. R. Petrauskas skeptiškai žiri 
M. Niendorfo pasirinkim analizuoti tautos formavimosi proceso problematik atskiro LDK regiono atveju, kai ir taip yra aišku, kad lyginant su kitomis Europos šalimis „visos Lietuvos mastu tau-

1

PETRAUSKAS, R. Apie Lietuvos Didžij Kunigaikštyst po Liublino unijos. Kultros barai, 2007, Nr. 9,
p. 95–99; PETRAUSKAS, R. Rezension zu: Niendorf, Mathias: Das Großfürstentum Litauen. Studien zur
Nationsbildung in der Frühen Neuzeit (1569-1795). Wiesbaden, 2006. Annaberger Analen, 2007, Nr. 15,
S. 323–331; ROHDEWALD, S. Rezension zu: Niendorf, Mathias: Das Großfürstentum Litauen. Studien
zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit (1569-1795). Wiesbaden, 2006 [interaktyvus]. H-Soz-u-Kult,
2007 12 07 [žirta 2008 10 04]. Prieitis per internet: <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2007-4-195>.
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tos susidarymo procesas <...> liko iki galo neišpltotas“ 2 . Su kai kuriais recenzento požirio taškais
galima sutikti. Taiau reikt atkreipti dmes  savaime suprantam ties, jog negali bti identišk
turiniu, istorijos patirtimi teritorij, tad negalima kalbti ir apie monografijoje aptariam proces
identišk tapatum LDK bei Vakar Europai. Todl paremiau M. Niendorfo bandymus nagrinti
kol kas sunkiai dl detalesni tyrim stokos tam „nusilenkianias“ šiuo metu Europos istorijos kontekstui svarbias problemas. Tik gal kiek reikt pakreipti požirio krypt – jei jau LDK istorija
(konkreiu atveju – sudtingi nacij formavimosi procesai) lygintina Europos istorijos, jos ankstyvj naujj laik, kontekste, tai pirmiausia reikt bent jau siekti išnagrinti ši proces LDK turin (kokie buvome), vardyti vietines formas ir pereiti prie korektiško lyginimo. Deja, kol kas šis
uždavinys mums yra sunkiai veikiamas. Tai pripažino ir R. Petrauskas, nurodydamas, kad LDK
„region tyrimai tebra apleista istorijos sritis“ 3 . Sutinkant su šia nuomone, reikia pripažinti net ir
kiekvienos svokos turinio tikslesnio nusakymo svarb, nekalbant apie platesnius ir gilesnius regioninius tyrimus.
Kalbant apie svokas, noriau stabtelti ties vienu Žemaitijos pavadinimo variantu vokiei
kalba, nes jis šiuo metu vis dažniau pasirodo istorinje literatroje. M. Niendorfo monografijoje
lygia greta prastiniam variantui Žemaitija yra bandomas pateikti Niederlitauen, t. y. Žemoji Lietuva. Pastarojo varianto kiltis neabejotinai yra sietina su istorinje ir kalbinink literatroje dažnai
nurodomais Didžiojo Lietuvos kunigaikšio Vytauto žodžiais: „terra Samaytarum est inferior ad
terram Lythwanie“ 4 . Ar galima šiuos žodžius, išreikštus gana sudtingame LDK politins istorijos
kontekste (dokumentas rašytas imperatoriui Zigmantui 1420 m. kovo 11 d.), tiesmukai perkelti 
istorijos tyrimus, ar jie nesupaprastina to turinio, kuris kartais gali skausmingai atsiliepti kad ir
M. Niendorfo aptariam problem korektiškam nusakymui?
Dabartinje istorinje literatroje, aptariant Lietuvos valstybs susidarymo aplinkybes, jau senokai buvo pastebtos dvi ryškesns tendencijos, kurias labai aiškiai vardijo dar Jerzy Ochma skis
(Jerzy Ochma ski), kalbdamas apie du Lietuvos formavimosi branduolius. Vienas j, anot
J. Ochma skio, XIII a. buvo Dausprungo ir Mindaugo aplinkoje Lietuvoje, kitas – Vykinto aplinkoje Žemaitijoje 5 . Vystantis istoriniams tyrimams Lietuvos istoriografijoje J. Ochma skio vardytas sudtingas valstybs formavimosi turinys, kad ir šiek tiek koreguojamas, bet nebuvo ir nra atmestas. Sudtingus procesus formuojantis lietuvi tautai yra nurods Edvardas Gudaviius. Jis
konstatavo, kad „esant plaiai Žemaitijos autonomijai, lietuvi tauta formavosi kaip dviej potaui derinys“ 6 . Belieka atkreipti dmes, kaip vyko procesai, kurie išryškino ši dviej tendencij
formavimsi. Reikia gržti prie XIII a. Bene geriausiai pat mechanizm yra nusaks Alvydas Nikžentaitis. Autori kolektyvo parengtoje „Žemaitijos istorijoje“ jis žemaii potauts susiformavimui yra skyrs atskir skyri. A. Nikžentaiio nuomone, „XIII a. viduryje kils Lietuvos vidaus
karas buvo tik impulsas žemaii subtautai formuotis. Kur kas didesn vaidmen suvaidino žemaii geopolitin padtis. Nuo XIII a. pabaigos atsidrusi Vokiei ordino kaimynystje ir nesulaukdama pakankamo Lietuvos valstybs dmesio bei palikta viena likimo valiai, Žemaitija pamažu
m izoliuotis nuo Lietuvos, tarp dviej didžij valstybi susidar erdv, kurios kontroliuoti nepa2

PETRAUSKAS, R. Apie Lietuvos Didžij Kunigaikštyst..., p. 98.
Ibid.
4
Codex epistoliaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376-1430 (Monumenta medii aevi historica res gestas
Poloniae illustrantia, t. 6). Collectus opera A. PROCHASKA. Cracoviae, 1882, s. 467.
5
OCHMA SKI, J. Historia Litwy. Wroclaw-Warszawa-Kraków, 1967, s. 39–40.
6
GUDAVI IUS, E. Lietuvos istorija, T. 1: Nuo seniausi laik iki 1569 m. Vilnius, 1999, p. 100.
3
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jg nei Vokiei ordinas, nei Lietuva“ 7 . Šiose mintyse akivaizdi XIII a. vidurio politinio konteksto svarba. J gerai yra apibržs E. Gudaviius, kai apibdindamas laikotarp po Mindaugo krikšto
ir karnavimo, vardijo j kaip „vienišj žemaii kov“ 8 , vykusi iki Durbs mšio 1260 m. Anot
E. Gudaviiaus, šio laikotarpio politine dominante tapo žemaii kilmingj taryboje 1255 m. karo
vadu išrinkto Algmino programa, kurioje išsiskyr bendralietuvišk ryši nutraukimo pražtingumas ir Kuršo sisavinimas 9 . Kaip tik šios programos gyvendinimas leido vl ieškoti ryši su Mindaugu, kita vertus, vienas šios programos rezultat buvo ir Durbs mšis, turjs lemiam pasekmi visiškai kitokios tolesns raidos balt teritorijose perspektyvai. Nepaisant to, kad balt geni
pasipriešinim Vokiei ordinas palauž, taiau jau buvo suformuota galimyb besitraukianij
brimuisi – jau buvo sukurta ir krikšioniškojo pasaulio pripažinimo sulaukusi valstyb, su kuria
bendradarbiauti žemaiiai jau buvo išreišk nor. Apie j XIII a. pab. – XIV a. brsi kovoje su
agresyviais kaimynais pralaiminios balt kiltys. Kita vertus, žemaiiai sudar t aplink, kurios
pasilyta programa, o ir reali pagalba kovoje prieš Ordin, formavo palankias slygas jungtis prie
pastarj, t. y. buvo suformuota tam tikra pasitikjimo ir palankios nuostatos terp. Ši priverstin
migracija istoriografijoje yra gana plaiai aptarta. J yra nurods ir A. Nikžentaitis, konstatavs,
kad XIII–XIV a. pasireišk aktyvi kurši, žemgali (tekste rašoma žiemgali), skalvi, nadruvi
migracija  Žemaitij 10 . Geni koncentracija siauresnje teritorijoje galjo sukelti tam tikr trint,
taiau jungimuisi pradži davusi bendra programa ir konkretus bendradarbiavimas galjo bti ta
palanki terp, dl kurios savaime m nykti atskir geni pavadinimai. Greiiausiai ne iš karto,
bet atsiklusios ar tolesnei bendrai biai susijungusios gentys m save vardyti žemaii pavadinimu, kuris apibrž jau nebe vien gent. O pastaroji taip pat transformavosi. Tad gržtant prie didžiojo Lietuvos kunigaikšio Vytauto žodži galima bt tiesiog konstatuoti, kad jie buvo išsakyti
daugiau dl priimtino Vakar diplomatinei kalbai konteksto. Realiai tuo laikotarpiu (XV a. 3-iuoju
dešimtmeiu) Žemaii vardijimas kaip žemiau esanios teritorijos neturjo realaus turinio. Atkreipiant dmes  mint padt, iš karto reikia matyti t sudting potaui / subetnos formavimosi turin, kur reikia terpti  viduramži paveldo kontekst. Suprantama, kad  tai turi bti atsižvelgiama ir aptariant ankstyvj naujj laik nacij formavimsi. Tad bt galima sakyti, kad
netikslu nusakant Žemaitij vartoti Žemosios Lietuvos svok. Šiuo atveju vokiei kalba optimali
bt senosios istoriografijos vartojama svoka – Žemaiten.
Dar vienas niuansas, kur iš dalies galima bt aptarti aukšiau mintame kontekste. Galbt
knygos struktros poreiki vedinas M. Niendorfas glaudžiau siejo tuos procesus, kurie turjo artimesn ryš su visos LDK pavyzdžiu. Gal todl, aptardamas konfesin aspekt Žemaitijoje, autorius
kaip tam tikr pavyzd akcentuoja Kdainius ir Kristupo Radvilos nurodymus savo pavaldiniams 11 .
Apskritai Kdaini takos Reformacijos sklaidai Žemaitijoje nereikt pamiršti, taiau aptariant
esmini dominani klausim labai svarbu, jei ne svarbiausia, atsižvelgti  procesus, vykusius vidurio Žemaitijoje. ia esmin, galima sakyti, lemiam tak pltojantis mintam procesui turjo Šemet, Mitkevii, Vnuk ir Chodkevii grup. Neatsitiktinai ir pradinis regionins evangelik
7

BUTRIMAS, A.; ŽULKUS, V.; NIKŽENTAITIS, A.; VAIVADA, V.; ALEKSANDRAVI IUS, E. Žemaitijos istorija. Vilnius, 1997, p. 79.
8
GUDAVI IUS, E. Op. cit., p. 59.
9
Ibid., p. 61.
10
BUTRIMAS, A. et al. Op. cit., p. 53–54.
11
NIENDORF, M. Das Großfürstentum Litauen. Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit (15691795). Wiesbaden, 2006, S. 190.
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bažnyios struktros, distrikto, centras formavosi Šaukn–Šiluvos plote. Neatsitiktinis ir evangelik aukštesniosios mokyklos krimas Šiluvoje XVI a. paskutiniame dešimtmetyje 12 . Visa tai veria kalbti apie komplikuot vietos visuomens raid, kuri, žirint mano mintu aspektu, gali ženkliai pakeisti atraminius taškus, ant kuri yra statomos vlesnius socialins raidos procesus nusakanios konstrukcijos. Šiuo atveju reikt atkreipti dmes ir  XVII a. vid., sudarant sutart su švedais, visiškai kitaip nei Birž-Kdaini šakos Radvilos savo laikysen formuojani ir opozicijon
stojani Žemaitijos bajorij 13 . Tai taip pat vienas iš niuans, kurie kiek kitaip nusako ryšius ir takas, buvusias to meto Žemaii kunigaikštysts visuomenje.
Šiuo kartu noriau apsiriboti tik šiomis pastabomis. Taiau ir jos puikiai paremia R. Petrausko
išsakytas mintis apie menk region raidos ištirtum. Akivaizdu, kad esant tokiai padiai labai
sunku korektiškiau aptarti toki problem apimt, kuri savo knygoje iškl M. Niendorfas. Bet
kuriuo atveju ši monografija padeda integruoti LDK istorijos tyrimus  bendr Europos raidos kontekst, kartu suteikia ir nauj galimybi tiek sprendžiant empirinius uždavinius, tiek apmstant
šiuolaikins istoriografijos nagrinjamas problemas.

12

Žr.: VAIVADA, V. Katalik bažnyia ir reformacija Žemaitijoje XVI a.: esminiai raidos bruožai. Klaipda, 2004.
13
Mikalojaus Kazimiero Šemetos „Reliacija“ (Senoji Lietuvos literatra, kn. 2). Pareng. E. UL INAIT .
Vilnius, 1994.
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DIEVO APVAIZDOS PDSAKAI NUO MINTAUJOS IKI
KARALIAUIAUS...
SCHOENBORN, Ulrich. “…ich sehe die Fußstapffen der Providentz Gottes”: Zum Wirken des
hessischen Theologen Conrad Mel (1666–1733) in Mitau, Memel und Königsberg (Arbeiten zur
Historischen und Systematischen Theologie, Bd. 10). Berlin: LIT Verlag, 2006. 137 S.
Arnas Baublys
Klaipdos universitetas

Lietuvos reformacijos istorijos problematika yra sulaukusi pakankamai daug dmesio. Pastaruoju metu pasirod nemaža publikacij, skirt jau ne tik bendrj reformacijos proces analizei, bet ir
atskiriems jos etapams. Kartu galima pažymti, kad greta darb, vertinani reformacijos proces
kultriniame ir politiniame kontekstuose, atsiranda bandym nuodugniau pažvelgti  institucin
reformacini bažnyi struktros genez, pradedama vertinti j institucin raid, bandoma atskleisti j institucins raidos ypatybes ir savitumus, ieškoma priežastini ryši nustatant pastarj santyk su LDK, o vliau ir su atgimstania nacionaliniu pagrindu Lietuvos visuomene. Nepaisant viso
to, reikia konstatuoti, kad skirtingai nuo politins ar atskir krašto institucij (švietimo, savivaldos)
istorijos, vertinant reformacini bažnyi raidos problematik, nedviprasmiškai pristingama keli
svarbi sudtini komponent, be kuri gaunami rezultatai lieka tarsi ne iki galo baigti, atsiranda
land tam tikroms spekuliacijoms ar bent jau pakankamai laisvoms interpretacijoms ar vertinimams.
Reformacins (liuteron ir reformat) bažnyios ne veltui yra vadinamos Dievo žodžio bažnyiomis. Pavyzdžiui, reformat – Jono Kalvino (Jean Cauvin) mokymo šalinink – bažnyios pavadinimas yra trumpinys, kils iš pilno pavadinimo „Dievo žodžiu reformuota Bažnyia“. Abiej
bažnyi doktrinos, gana artimos viena kitai, yra grindžiamos Dievo žodžio – Biblijos mokymu.
Suprantama, kad tokiomis slygomis ypa svarb vaidmen šios konfesijos raidai, paios Bažnyios kaip institucijos vystymuisi turi dvasininkai – universitetin išsilavinim turintys teologai. Jie
savo ganytojiška veikla veikia bažnytin visuomen, formuoja jos vertybines nuostatas, kurios atsispindi kasdieniame t žmoni gyvenime pradedant nuo elementari tarpusavio santyki šeimoje,
bendruomenje, baigiant profesins veiklos ypatybmis.
Taigi, vertinant konkreios krašto bažnyios istorin raid, negalima neatsižvelgti  dvasininkijos atstovaujamas teologines sroves ir joms veikiant formuojamas vertybines ir etines bei moralines
nuostatas. Kadangi nuo reformacijos laik reformacini bažnyi dvasininkija buvo lavinama tik
akademiniame lygmenyje – teologijos fakultetuose, reikšminga tampa ir j edukatori bei edukacini centr taka. Ši aspekt vertinimo dažniausiai ir pasigendama darbuose, skirtuose bažnyi
institucins raidos analizei.
Nors istoriografijoje mgstama kartoti, kad reformacins bažnyios pasižymi ryškiu nacionalumu (ypa ten, kur reformacini idj veikiamas valdovas ar valstyb pasirinko vien iš krypi,
kuri tapo valstybine religija), šie procesai nra tokie vienareikšmiški. Akademin universitetins
minties vairov skatino bsimuosius dvasininkus siekti akademins edukacijos toli už savo krašto
rib, todl „akademin migracija“, pradedant reformacija, geografiškai „sumažino“ Europ, suteik-
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dama akademins minties sklaidai, o svarbiausia, jos praktinei interpretacijai, visai kitas nei iki tol
galimybes.
Tai, kas šiuolaikinje fizikoje vardijama kaip susisiekiani ind dsnis, nepriklausomai nuo
ms nor tapo dsniu, veikianiu visuomen, todl bandymai žvelgti  atskir krašt reformacini
bažnyi raid, neatsižvelgiant  procesus, vykstanius gretimuose kraštuose, anaiptol neatskleidžia
j esms.
Btent tok plat ir daugiaaspekt požir skatina prof. habil. dr. Ulricho Schoenborno (Ulrich
Schoenborn) knyga, skirta Conrado Melio (Conrad Mel) veiklai Mintaujoje, Klaipdoje ir Karaliauiuje apžvelgti.
Šis leidinys laužo tam tikrus stereotipinius požirius  Prsijos bažnyios istorij, kuri nedviprasmiškai yra visada siejama su Liuteron bažnyia 1 .
Hercogui Albrechtui sekuliarizavus Vokiei ordino valstyb, kraštas tapo liuteroniškas, o kartu
jame buvo tvirtintas liuteron valstybinis tikjimas. Nepaisant to, XVII šimtmeio pradžioje Prsijoje, tiksliau – valdaniojoje dinastijoje, vyksta svarbs dvasiniai pokyiai, ir nors kraštas ir toliau
lieka liuteroniškas, valdantysis elitas tampa reformatais.
Autoriaus pasirinkta tema nra jo „šakn“ paieškos rezultatas ar „duokl“ tv žemei. Gims
Šiaurs Reino žemje, 1963–1968 m. jis studijavo Vupertalio ir Marburgo universitetuose. 1972 m.
Marburgo universitete apgyn daktaro disertacij, tarnavo Kurheseno-Valdeko bažnyioje, dirbo
Naujojo Testamento dstytoju Sao Leopoldo universitete Brazilijoje, gržs pedagogin veikl ts
Marburgo universitete, kur 1988 m. apgyn habilitacin darb. Kaip pats autorius mini vade, jo
susidomjimas Conrado Melio figra atsirado kaip akademini main rezultatas. Dstant Klaipdos
universiteto Teologijos katedroje, jam vairiais kontekstais teko susidurti su šia istorine asmenybe.
Pirmoji knygos dalis atskleidžia Conrado Melio biografijos faktus, susijusius su jo kilme, šeima, studijomis, atsiradimu Baltijos kraštuose ir gržimu atgal  Vokietij. Tai klasikinis, bdingas
ano meto Vokietijos žemi teologo kelias. Šioje dalyje daug dmesio autorius skiria C. Melio veiklai Baltijos kraštuose. Kadangi jo studij laikotarpis buvo susijs su Pietizmo judjimu Vokietijoje,
tai ir pastarojo veikla sietina su tam tikromis inovacijomis bažnytinje veikloje. Kaip pamokslininkas, jis pasiaukojo ugdani teologini pamoksl krimui. Jau bdamas Karaliauiuje, atsidjo
akademinei veiklai ir 1702 m. Karaliauiaus universitete apgyn teologijos daktarat ir tapo universiteto istorijoje pirmuoju ne liuteron teologu, kuriam buvo suteikta profesoriaus vieta. C. Melio
teologinis dirbis yra siejamas su jo polinkiu senosioms kalboms ir bibline archeologija. Taiau
ypa didel dmes jis skyr tuo metu dar visai naujai veiklai Evangelik bažnyioje – misijoms.
Gyvendamas Karaliauiuje, išvyst reguliari ir intensyvi korespondencij su misionieriais. Palaikydamas gerus santykius su Gottfriedu Leibnizu, jis pristat pastarojo samprotavimus apie misijos
reikšm ir svarb Heseno princui Friedrichui ir Brandenburgo princesei Luizai Dorotjai, be skrupul silydamas misijinio darbo patyrimo semtis iš Jzuit ordino. C. Melis savo parengtoje misij
veiklos programoje tvirtino, kad misijinio darbo tarp pagoni vedliais turt tapti evangelik žemi
didikai. Beje, misijas jis suprato ne kaip agresyv naujovi nešim tautoms, beatodairiškai keiiant
j kultrin kontekst, bet kaip j kultrinio konteksto gerbim ir pirmiausia karitatyvinio socialinio darbo tarp j pltojim. Dl originali mini 1701 m. G. Leibnizo iniciatyva jis tapo Prsijos
Moksl akademijos nariu. Jo religinis socialinis angažuotumas pastmjo j 1701 m. Karaliauiuje
steigti paramos fond našlaiiams, o 1703 m. ten pat – ir našlaii prieglaud.
1

HUBATSCH, W. Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreußens, Bd. I. Göttingen, 1968.
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Antroji knygos dalis skirta protestantizmo istorijai Mintaujoje, Klaipdoje ir Karaliauiuje. Ši
plati dalis struktriškai aptaria C. Melio keli pradedant Mintauja, Klaipda ir baigiant Karaliauiumi. Vertinga šioje dalyje yra tai, kad autorius neapsiriboja tam tikromis trumpomis žvalgomis,
susijusiomis su pagrindinio personažo veikla mintose vietovse, bet stengiasi gana detaliai charakterizuoti bendras tendencijas, susijusias su protestantizmo raida atskiruose kraštuose – Kurše, Prsijoje, aptardamas tai atskiruose poskyriuose, kaip tai daro ir pristatydamas t miest, kur dirbo
C. Melis, reformat parapij istorijas. Nepaisant vykusiai pasirinkto pristatymo, reikia konstatuoti,
kad nauj fakt ia pateikiama palyginti nedaug, apsiribojama atkartojant jau žinomus dalykus iš
kit autori publikacij. Informaciniu požiriu skurdžiausias poskyris skirtas Mintaujos parapijai,
apsiribojama tik gana menkomis žiniomis, susijusiomis su C. Melio veikla.
Atskirai reikia pažymti, kad autorius, pristatydamas kraštus, daug dmesio knygoje skiria ir
Lietuvos reformat bažnyios raidos specifikai, – jos ssajas su Prsija ir Kuršu jis pabržia ne vien kart. Š skyri galima vertinti dvejopai. Lietuvi skaitytojui jis nepasako beveik nieko nauja,
nes ir sudarytas yra referuojant gerai žinom autori (Wilhelmo Kahle’s (Wilhelm Kahle), Ings
Lukšaits, Arthuro Hermanno (Arthur Hermann), Theodoro Wotschke’s (Theodor Wotschke) ir
Walterio Hubatscho (Walter Hubatsch)) mintis. Kita vertus, žinant, kad Lietuvos reformacijos tematika vokiei skaitytojui tra tik marginalin sritis, jis yra svarbus kaip aiški nuoroda geresniam
jos istorijos pažinimui. Todl labai peikti šio skyriaus turinio ir jo struktros nedert, nes autori
ribojo kalbins galimybs, o ir pats leidinys yra skirtas vokiškai auditorijai.
Klaipdai skiriamas ypa didelis dmesys. Anot autoriaus, reformatai ia sikr apie 1630–
1635 m. Jie galjo naudotis pilies bažnyia, o nuo 1669 m. jiems jau buvo leista viešai laikyti pamaldas, todl jie tuo tikslu sigijo nam, kuris 1678 m. per gaisr sudeg. Pirmoji bažnyia dabartinje Tilt g. buvo pastatyta ir veik nuo 1683 m. iki XVIII a. 3-iojo dešimtmeio. 1725 m. Gržgatvio g. rajone steigtos kapins, veik mokykla. 1779–1782 m. pastatyta nauja bažnyia.
Pirmasis dvasininkas Johannas Wendelinas de Rodemas (Johann Wendelin de Rodem) buvo kils iš Pfalco grafysts ir kunigavo 1629–1635, 1641 m. turjo išvykti iš Klaipdos. Po jo mirties
1668–1670 m. kunigu buvo Petrus Figulus Jablonskis (Petrus Figulus Jablonski) iš Bohemijos (garsaus pedagogo ir kunigo Johanno Amoso Comeniuso žentas). Šioje parapijoje kunigavo daug garsi ir išsilavinusi teolog: Paulas Andreasas Jurskis (Paul Andreas Jursky), 1686–1689 m. Paulas
Oniasas (Paul Onias), dr. Adamas Samuelis Hartmannas (Adam Samuel Hartmann), teologijos daktarat apgyns Oksforde. Kunigas Conradas Melis, kunigavs Klaipdoje XVII a. paskutiniame
dešimtmetyje, pažymimas kaip presbiterins santvarkos parapijoje vedjas ir katekizmo pamok
steigjas.
Visa tai jau yra gana gerai žinoma, taiau ši informacij vykusiai praturtina taip pat iš žinom
šaltini kruopšiai išrankiotas reformat bendruomens dvasinink srašas, kuris papildomas j,
kaip teolog, veikl charakterizuojaniais faktais, todl galutiniame variante net ir gerai žinoma
medžiaga „prabyla“  skaitytoj naujais aspektais.
Daug dmesio skiriama konfesinei padiai Prsijoje. Reformatai ia yra tarsi savotiška egzotika. J egzotiškumas sietinas su tuo, kad tai buvo religin mažuma (trylikoje reformat bažnyi
tarnavo 13 dvasinink, iš kuri 11 buvo išlaikoma iš karališkojo patronato lš 2 ), taiau kartu jie
priklaus neabejotinam politiniam ir ekonominiam elitui. Prsijoje, kaip ir jos dalyje, vadinamoje
Prs Lietuva, ši konfesija turjo savo bendruomeni, kurios atsirado iš ssliai sikrusi oland ir
2

Ibid., S. 544, 547.
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škot pirkli bei amatinink, o vliau pasipild išeiviais iš Pranczijos, Lietuvos, Lenkijos, Šveicarijos ir Vokietijos. Lemiamu veiksniu šiai konfesijai atsirasti ir sitvirtinti krašte buvo valdaniosios
Brandenburgo–Prsijos dinastijos kurfiursto Jono Zigmanto 1613 m. perjimas  reformat tikjim. Jam tapus Prsijos hercogu, 1618 m. liuteroniška krašto dauguma, baimindamasi priverstinio
reformat tikjimo protegavimo iš valdanij puss, pasipriešino. Pirmosios pamaldos Karaliauiuje buvo laikytos kun. Johanneso Crociuso (Johannes Crocius) (1590–1659) 1616 m. spalio 20 d.,
o pamaldos su Šv. Vakariene vyko 1617 m. kovo 26 d. Nepaisant valdovo protekcijos, viešajame
krašto gyvenime Reformatai, kaip savarankiška ir lygiateis bažnyia, nebuvo pripažinti. Pirmosios
viešos pamaldos vyko 1640 m. Reformat padtis ženkliai pagerjo tik dl Trisdešimties met karo, kai Brandenburgo kurfiurst rezidencija persikl  Karaliaui. 1645 m. juos užtar ir katalikas
Lietuvos ir Lenkijos karalius. Nuo 1658 m. bendruomen išlaik mokykl, kuri vliau tapo garsija
pilies mokykla. Jos pirmasis mokytojas buvo teologas dr. Paulas Andreasas Jurskis. Tik valdant
Friedrichui Wilhelmui (1640–1688), 1645 m. reformatai gavo pripažinim kaip lygiateis krikšioni bendrija, taiau galutinis jos pripažinimas buvo pasiektas 1657 m., kai Vluvos sutartimi Prsijai buvo suteiktas suverenitetas, kas leido kunigaikšiui gyti atsvar liuteron atžvilgiu. Konfesin
vairov ir jos lygiateisiškum tvirtino 1660 m. Olivos sutartis, nutraukusi leno ryšius su Lenkija.
Nuo 1646 m. reformatai rinko sav konsistorij, taiau sinodo neturjo, todl pilnos bažnytins
struktros nesukr.
Treioji knygos dalis skirta C. Melio teologinei veiklai. ia nagrinjami jo teologiniai prioritetai, teologija, kalbiniai gebjimai, homiletins (pamoksl rengimo) teorijos laimjimai, struktra,
aptariamos jo literatrins veiklos žanr ypatybs. Šis skyrius sukonstruotas remiantis pirminiais jo
veiklos šaltiniais. C. Melio pamokslai pradedant eiti pareigas ir skirti atsisveikinti su bendruomenmis rodo jo ne tik kaip dvasininko, bet ir kaip teologo esm. Ypa vertingi jo pasauljautos šaltiniai yra jo originalios užrašytos maldos.
Ketvirtoji knygos dalis, kuri galime versti kaip „Dvasinis pragiedrjimas“ (Geistliche
Aufklärung), yra tarsi koncentruotos išvados. ia atskleidžiama C. Melio asmenyb – tikras optimistas, pažangos šauklys. Jo teologinio mstymo pagrindas yra Šventasis Raštas, kuriam jis suteikia aksiomin reikšm. Jo irenjiška dispozicija suteikia teis ar bent prielaid kelti jo gyvenimui ir
veiklai daugel kritišk klausim, o pedagogin charizma, išmintis ir dvasin jga suteikia jam išskirtinum ne tik jo gyvenamuoju laiku.
Leidinio vert tiek lietuvi, tiek ir vokiei skaitytojui neabejotinai didina publikacijos pabaigoje kruopšiai pateikta literatra. Dalis jos yra gerai žinoma, kita, ypa lietuvi skaitytojui, ne visada
ir prieinama, todl jos išvardijimas sudaro gražias prielaidas pasidomti platesne skelbt šaltini ir
studij baze tiek lietuvi, tiek ir vokiei skaitytojui.
Atskirai nortsi pabržti ypa informatyvi išnaš baz, kurioje ne tik pateikiami paraleliniai
tekstai tam tikrais klausimais, bet neretai yra plaiai cituojamos mažiau žinom autori darb vietos. Jos puikiai papildo knygos turin. Leidinys gerai ir taikliai iliustruotas, kas suteikia jam estetin
vaizd.
Apskritai vertinant š darb galima j drsiai vadinti svarbiu našu  Lietuvos ir Prsijos reformacijos istoriografij, taiau ne mažiau svarbu, kad vokiškai parengtas ir Vokietijoje išleistas leidinys pirmiausia tarnauja bendrai ne tik reformacijos Lietuvoje, bet ir Lietuvos istorijos sklaidai už
krašto rib. Ši knyga Vokietijos skaitytojui tampa tiltu, kuris sudaro prielaidas „atrasti“ nauj, kultriškai su Vokietija, jos žinomais ir garsiais Bažnyios, kultros ir mokslo atstovais susijusi Lietuv.
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NAUJOJO KELIO PRADŽIOJE: NUPTUS ARCHYVINES DULKES

   :                
     !    "       (  ! 1945 – #! 1947).
$ . . %  .   : &- &' %*  &. ., 2004. 400 .
Arn Liucija Arbušauskait
Klaipdos universitetas

Kiekvieno geografinio, socialinio, politinio segmento autentiški istoriniai šaltiniai sudaro btin
ar bent pageidautin pagrind istoriografijai ir tyrimams. Dl prastos praktikos visk archyvuoti
labiausiai vertintini archyviniai šaltiniai, nes laikui bgant j vert pradeda kilti, mat dažniausiai
jau yra žinomas proces rezultatas arba apiuopiama vystymosi tendencija. Ypating susidomjim
visuomet kelia nauj darini gimimas. Ne išimtis buvo/yra ir Kaliningrado sritis. Šios teritorijos
ilgai truks ypatingas slaptumas ir uždarumas itin kaitino mokslinink smalsum ir susidomjim.
Daug spliojim dl šaltini stokos kl ir joje gyvenantys žmons.
Prie pirmj pokarini met tyrinjim ištak stovi Kaliningrado universiteto mokslininkai
Energija ir Ivanas Kolganovai (Energija Kolganova; Ivan Kolganov). Bendras j darbas „Samaja
zapadnaja“ – tai 1959 m. pasirodžiusi trumpa Kaliningrado srities krimosi apybraiža.
E. Kolganovos darbai paklojo faktologin pamat pokarinei srities istorijai, suformulavo pagrindines tyrim kryptis ir problematik. Ir ne tik tai. J apybraižos pavadinim „pasiskolino“ vienintelis
sovietiniais metais išjs dokument rinkinys apie Kaliningrado srities krimsi – „Samaja zapadnaja“ 1 . Jame skelbiama 130 dokument iš Valstybinio Kaliningrado srities archyvo (GAKO –
  ! ") fond; dauguma t dokument buvo publikuoti pirm kart. Nepaisant šio privalumo, rinkinio mokslin ir pažintin reikšm menkino dokument vienaršiškumas: iš esms skelbti tik partiniai dokumentai, nuspalvinti vienoda ideologija.
Toks kryptingumas yra beveik vis sovietinio laikotarpio Kaliningrado mokslini tyrim bendras
bruožas.
XX a. paskutiniame dešimtmetyje pradjo keistis laikai. Augo visuomens domjimasis istorija,
formavosi poreikis geriau pažinti ir krašto „ikitarybinio“ laikotarpio istorij. Tam reikjo šaltini,
nes mokslini publikacij (straipsni ir ginam disertacij) nebepakako. Keiiantis geopolitinei
pusiausvyrai Europoje ir visame pasaulyje, laisvjant visuomenei, pamažu pradjo atsiverti iki tol
buv uždari archyvai, taip plsdami pažinimo erdv ir galimybes. Po truput mažjo tem, kurioms
iki tol galiojo tabu. Todl stiprjo archyvini dokument kaip istorini šaltini publikavimo poreikis.
1998 m. pradtas leisti tstinis dokument rinkinys „Kaliningrado archyvai. Šaltiniai ir tyrimai“
(
    .   
 
). Greta skelbiam, dažniausiai pirm
kart, dokument juose randame analitini ir apžvalgini straipsni. Iki 2007 m. yra išleisti 7 tokie
rinkiniai. Šiuos pirmuosius rinkinius galima laikyti savotiška „mokykla“ rengiant vlesnij met
publikacijas.
1
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Prasidjus naujam amžiui, artjo Kaliningrado srities krimo jubiliejus – 60-metis. Jis tapo
proga išleisti daug rimt mokslini leidini, kuri pasirodymui iki tol vis iškildavo klii. Proginiai leidiniai dažniausiai bna vairs albumai, pompastiškos tekst antologijos ar pan. Šiuo atveju
Kaliningrade buvo sumanyta mokslo populiarinimo serija „Pergals pagimdyta. Kaliningrado sritis:
dokumentai, medžiaga ir tyrimai“. Šitaip 2004 m. pasirod pirmoji serijos knyga – didelis (forma ir
turiniu) archyvini šaltini rinkinys, pavadintas „Naujojo kelio pradžioje“. Patrauklus, puikios poligrafijos, proginis buvusi slapt dokument rinkinys. Tikrai netiktas ir domus derinys.
Leidin reng garsiausi Kaliningrado istorikai ir archyvistai. Jo sudarytojas – dabartinis Rusijos
valstybinio I. Kanto universiteto Istorijos fakulteto Baltijos regiono istorijos katedros vedjas doc.
Vitalijus Maslovas (Vitalij Maslov), redaktori kolegija: prof. Jurijus Kostiašovas (Jurij Kostiašov), Naujausios Kaliningrado srities istorijos dokument saugojimo ir tyrimo centro direktor Tamara Prošina, Kaliningrado srities administracijos Archyvini reikal komiteto pirminink Irina
Tichomirova, Kaliningrado srities valstybinio archyvo direktor Alla Fiodorova.
Rinkinyje „Naujojo kelio pradžioje“ publikuojami 272 dokumentai – vairi srii ir skirting
rši – iš dviej pagrindini Kaliningrado srities archyvini saugykl: valstybinio srities archyvo
(GAKO) ir Naujausios istorijos dokument saugojimo ir tyrimo centro (CChIDNIKO), kurio pagrind sudaro buv. SSKP Kaliningrado srities archyvo dokumentai.
Šio rinkinio dokumentai atskleidžia Kenigsbergo / Kaliningrado srities bkl ir vystymsi, skirtingas laikinj karini ir civilini valdymo struktr darbo kryptis nuo 1945 m. balandžio iki
1947 m. birželio mn.
Rinkinio sudarytojai skiria du šio periodo laikotarpius. Pirmasis laikotarpis – nuo 1945 m. balandžio iki 1946 m. balandžio mn. Leidinyje šiam laikotarpiui skirtas I skyrius, kuriame apibendrinamas laikas, kai šiaurin Ryt Prsijos dalis buvo valdoma / tvarkoma Raudonosios armijos
karini valdžios organ. Šiuo trumpu laikotarpiu valdymas priklaus paeiliui dviem struktroms:
nuo 1945 m. balandžio 8 d. (balandžio 7 d. oficialiai suformuota Kenigsbergo karo komendantra)
iki 1945 m. lapkriio 19 d. – karinms Kenigsbergo ir kit vietovi komendantroms ir laikiniesiems civilinio valdymo padaliniams, o nuo lapkriio 19 d. iki 1946 m. balandžio 7 d. – Ypatingosios karins apygardos Karo Tarybos Laikinajai valdybai civili gyventoj reikalams. Tai buvo
laikas, kai pirminiai uždaviniai buvo aprpinti gyventojus maisto produktais, išminuoti ir išvalyti
teritorij, pradti pramons moni atstatymo darbus, sutvarkyti transporto infrastruktr ir žems
k. Greta kini uždavini buvo ir vienas pagrindinis – paversti ši teritorij sovietine teritorija.
Visa tai atskleidžia 70 dokument. Vienas domesni šio skyriaus dokument – Nr. 10 „Pažyma
apie vokiei gyventoj skaii Kenigsberge 1945 m. gegužs 6 d.“. Tik keliose dokumento eilutse slypi didžiul civili gyventoj tragedija – užregistruot gyventoj vos 26 559 asmenys. Dokumentai dažniausiai lakoniški, konkrets, aišks. Galiu paminti ir kelet kit svarbesni dokument
– Nr. 54 – apie Laikinojo civilinio valdymo krim 1945 m. lapkriio 19 d., Nr. 58 – apie vokiei
gyventoj perregistravim.
Antrasis laikotarpis – nuo 1946 m. balandžio 7 d. iki 1947 m. birželio – tai laikas, kai pradedama vykdyti krašto sisavinimo ir integravimo  SSRS programa: pleiama srities apgyvendinimo
politika, diegiami socialistins sistemos kininkavimo metodai. Šiam laikotarpiui skirtas leidinio
II skyrius – Kenigsbergo / Kaliningrado sritis veikiant Ypatingiesiems civilinio valdymo organams.
Šiame skyriuje publikuojama 200 dokument. ia randame vairiausi valdymo ir kio struktr
dokument, taip pat ištrauk iš laikraši. Pats svarbiausias šio skyriaus dokumentas, mano manymu, Nr. 266. Tai lemtingasis Kaliningrado srities VKP(b) komiteto sekretoriaus Piotro Ivanovo
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laiškas VKP(b) CK generaliniam sekretoriui Josifui Stalinui apie padt srityje ir jos vystymosi
perspektyvas. Šis dokumentas, parašytas 1947 m. gegužs 28 d., labai ilgai buvo visiškai slaptas.
Pirm kart jis buvo publikuotas 2002 m. taip pat proginiame leidinyje „Pirmieji sekretoriai: dokumentai ir medžiaga apie Kaliningrado srities partini organ veikl 1947–1991 m.“ 2 . Publikacija
šiame leidinyje yra antroji. Atsidrs tarp kit jo turinio kontekst iliustruojani dokument, šis
P. Ivanovo laiškas yra sukreiantis ir itin taigus.
Dokumentai šiame leidinyje publikuojami chronologine tvarka ir daugelis skelbiami pirm kart. Pagal autoryst jie yra skirtingo validumo: tai ir oficiali direktyvin medžiaga (SSRS ir RSFSR
Ministr Tarybos sakymai, ministerij ir žinyb sakymai ir nutarimai, karo komendant ir laikinj administravimo staig nurodymai bei paliepimai), vairios pažymos, ataskaitos, vadinamieji
„raportai“, kai kurios telefonogramos. Pasitelkiama ir papildomos informacijos iš tuometins periodikos. Visuomet tiksliai nurodomas dokumento pavadinimas ir autorius. Nurodomas dokument
slaptinimo laipsnis: „slaptai“, „visiškai slaptai“; taip pat pažymimas dokumento tipas: mašinraštis,
rankraštis, patvirtinta kopija, originalas ar pan. Jeigu dokumentas jau buvo publikuotas atskirai,
pateikiama jo bibliografin nuoroda. Btinai nurodoma archyvin signatra. Dokument numeracija leidinyje yra ištisin; nurodoma tik sakym ir nutarim (ne visuomet) vidin numeracija j sudariusioje žinyboje. Ne visi dokumentai publikuojami ištisai. Jeigu tai dokumento ištraukos, leidinyje
nurodyta.
Leidinio pabaigoje yra pateikta išsami faktografin-informacin baz: paaiškinimai ir vairios
rodykls.
Vertingiausia, mano požiriu, paaiškinimuose (j yra 314, p. 302–346) pateikta analiz ir papildoma informacija. Ypa išsams Kenigsbergo komendanto sakym komentarai. Juose atsispindi
realus kontekstas, kuris lm vieno ar kito sakymo paskelbim. Pvz., pamintini plats treiasis
(apie trofjinio turto surinkim ir panaudojim), devintasis (apie valdymo funkcij pasidalijim
tarp karins ir civilins valdžios) ir daugelis kit komentar. Paaiškinimuose randame plai gyventoj bkls pirmaisiais pokario metais analiz, srities infrastruktros ir pramons moni krimo startin pozicij bei perspektyvas. Visi komentarai savo ruožtu remiasi archyvine medžiaga;
šitaip galima atsekti ryšius tarp tuo laiku Kenigsbergo / Kaliningrado srit tvarkiusi valdymo
struktr.
Toliau – asmenvardži rodykl. Joje, be prast tokioje rodyklje segment – vardo, pavards ir
puslapi, kuriuose tie asmenys minimi, pateikiama trumput informacija apie užimamas pareigas,
taip pat nurodomi archyviniai šaltiniai. Šitoks medžiagos pateikimas yra tarsi mažyt enciklopedija.
Iš leidinio redaktori pastabos yra aišku, kad ne apie visus asmenis, veikusius / dirbusius Kenigsbergo / Kaliningrado srityje 1945–1947 metais, rasta pakankamai informacijos. Taip atsiranda tik
pavards arba tik vardai, arba net tik inicialai. Asmenvardži rodyklje vardyta 715 asmen. Rodykls analiz rodo, kad  j traukti visi asmenys, paminti dokumentuose; todl greta partini ir
vadovaujani asmen galime rasti ir traktorist, melžj, gydytoj, paprast gyventoj. Vokišk
pavardži yra tik kelios (tai dirbusieji gydytojai), lietuvišk pavardži nerasta.
Kita – geografini pavadinim rodykl. Joje, greta rusišk gyvenamj punkt pavadinim, nurodyti ir autentiški vokiški atitikmenys, kadangi jie vienaip ar kitaip atsispindi organizacij, moni
ir staig pavadinimuose. Ši rodykl mums parodo, jog nemaža dalis publikuojam dokument ge2
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ografiškai yra susij ir su Lietuva (net 16 paminjim), Vilniumi, Klaipda. Toponimai SSRS, Ryt
Prsija, Vokietija, Kenigsbergas / Kaliningradas dl dažno vartojimo  ši rodykl netraukti. Iš
viso rodyklje paminta 219 toponim.
Vertinga ir dalykin-temin rodykl. Jos buvimas labai palengvina tyrintoj darb, padeda
orientuotis visoje dokument sankaupoje. Šioje rodyklje akivaizdžiai matome, kad svarbiausios
dokumentuose atspindtos Kenigsbergo / Kaliningrado srities ekonominio, socialinio, politinio gyvenimo temos yra: karins ir civilins valdžios struktr funkcionavimas ir j tarpusavio santykiai;
srities apgyvendinimo ir gyventoj perklimo klausimai; vokiei gyventoj buities ir aprpinimo
problemos; žems kio, celiuliozs ir popieriaus, žuvininkysts, jrins pramons krimo bei atstatymo darbai ir kt.
Leidinys baigiamas santrump srašu.
Nors knygos anotacijoje rašoma, kad ji skiriama plaiajam skaitytoj briui, darytina išvada,
jog recenzuojamas dokument rinkinys parengtas pagal šiuolaikinius istoriografinius ir bibliografinius reikalavimus ir todl yra itin vertingas Kenigsbergo / Kaliningrado srities raidos bei vairi
istorijos aspekt tyrintojams.
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NUO MEMELBURGO IKI KLAIPDOS – 99 ISTORIJOS
VAREIKIS, Vygantas. 99 Klaipdos miesto istorijos. Klaipda: Druka, 2008. 232 p.
Nijol Strakauskait
Klaipdos universitetas

Pranašysts – rizikingas užsimimas, o tam, kuris imasi recenzuoti knyg, net jei tai yra mokslo
populiarinimo leidinys, ko gero, nepriderantis. Vis dlto šiuo konkreiu atveju sunku atsispirti intuicijos provokacijai, jog esama knyg, kurias vos pavarius nesunku nuspti j „likim“: ar ji bus
skaitoma, ar užsiguls knygyn lentynose. Tok pirmojo spdžio „verdikt“ dažniausiai nulemia
keletas moment: knygos leitmotyvas (aktualumas skaitytojui), rašaniojo stilius (nuobodus ar
„klampinantis“ gerja prasme), knygos dizainas ir iliustracijos. Turdami tai mintyje, galime pranašauti, jog Vyganto Vareikio „99 Klaipdos miesto istorijos“ prikaustys skaitytoj dmes ne tik
todl, kad tarp keli šimt tkstani klaipdiei esama labai daugelio besidomini savojo miesto istorija, bet taip pat ir dl leidinio dizaino kokybs ir autoriaus gebjimo tekst suskaidyti 
trumpas, vos puss puslapio, intriguojaniai sukonstruotas „99 istorijas“ (skaii magijos veiksnys). Verta pabržti ir šio leidinio „vizualin intrig“ – 99 nuotraukos, tarp kuri yra nemaža dalis
dar „neišeksploatuot“ ir puikiai atliekani gvildenamos temos informacinio lauko sustiprinimo
funkcij. Knygos tekstas publikuojamas ne tik lietuvi, bet ir angl bei vokiei kalbomis.
Atitolstant nuo išorini remark apie ši knyg ir bandant pažvelgti  jos esm, pirmiausia btina pažymti sžining autoriaus pozicij, paremt gerai žinomu istorik cecho kanonu, jog istorijos
faktai yra interpretatyvinio istorik pasirinkimo, nulemto j epochos mat, rezultatas, kur autorius
lakoniškai deklaruoja knygos vade: „Istorijos apie Klaipd yra smoningai subjektyvus tekstas“.
Knygos vade autorius taip pat akcentuoja ir pagrindin šio leidinio atsiradimo intencij – radijo
stotyje „Vox Maris“ 2004 m. parengt radijo laid apie Klaipdos istorij cikl. Ši kombinacija –
istoriko ir radijo laid rengjo – atspindi gana novarotiškas istoriko ir gyvenamojo meto ssajas,
kai anot Söreno Philippso (Sören Philipps), istorijos mokslas arba bent viešasis istorijos gvildenimas yra pasidavs bendrajai gyvenamojo pasaulio mediatizacijos tendencijai, todl ir šioje srityje
vis stipriau reiškiasi audiovizualins technikos. Be abejo, esama nemažai skeptik ši inovacij
atžvilgiu. Toki tikriausiai atsiras ir aptariamos knygos vertintoj gretose, bet pritariant autoriaus
pozicijai verta akcentuoti tai, jog komunikacija yra šiuolaikini demokratini visuomeni bei
mokslo (taip pat ir istorijos) modus operandi.
Akivaizdu, jog ši knyga skirta labai plaiai skaitytoj grupei, nes autoriaus pasirinktos temos
sudaro itin marg mozaik, kurios dali atrankos kriterij, regis, nulm siekis suintriguoti skaitytoj, fokusuojant dmes  simintinus faktus (miesto krimas, didysis gaisras, sostin), reiškinius
(Hanza, kontrabanda, stichija), asmenybes (Julius Ludwigas Wieneris (Julius Ludwig Wiener), Ernestas Galvanauskas, Johannesas Sembritzkis (Johannes Sembritzki)) ar detales (miesto kartuvs,
gaisrin, bravoras). Tokiu bdu knygos autoriui pavyko išryškinti svarbiausius Klaipdos istorijos
akcentus, tiesa, dmesio centr perkeliant  naujausius laikus.
Skaitant „99 Klaipdos istorijas“ imponuoja autoriaus gebjimas lengvai pereiti nuo detals prie
konceptuali svarstym ir vl plastiškai sugržti prie smulkmenos, bet btinai simintinos skaitytojui. Šia prasme „klasikinis“ aptariamojo teksto pavyzdys – „Gaisrin“. Klaipdos gaisrins istorija,
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nors savaip ir unikali (viena pirmj profesionali gaisrini Prsijos karalystje), vis dlto septyni
šimtmei miesto istorijos kontekste tra faktas – detal, taiau autorius šios detals fone palieia ir
sovietmeio ideologini standart spaudimo miesto urbanistiniam kraštovaizdžiui problem, primindamas „Klaipdos“ viešbuio atsiradimo bei senj miesto kapini pavertimo Martyno Mažvydo skulptr parku aplinkybes. Nra taip paprasta visa tai sutalpinti penkiolikoje sakini ir spdingai užbaigti simintina smulkmena – „senosios Klaipdos gaisrins laikrodis, 1856 metais pagamintas Berlyno meistr, šiandien yra saugomas Laikrodži muziejuje“. Galime neabejoti, jog ši smulkmena, kuria neva tarp kitko autorius užbaigia vien iš savo 99 istorij, paakins ne vien skaitytoj
dar kart užsukti  Laikrodži muziej ir dmesingiau pažvelgti  t unikal eksponat. Taip galime
žvelgti šios knygos pozityvaus „šalutinio poveikio“ sindrom.
Pagrstai negailint liaupsi kalbos stiliui, kuriuo parašytos „99 Klaipdos istorijos“, vis dlto
reikia pažymti, jog kartais autoriui sunku atsispirti pagundai atlikti „aukštojo pilotažo figras“ ir
tuomet tekste atsiranda termin ir posaki, kurie ne istorikams ne daug k pasako (Hansekontor), o
kartais gali versti griebtis kitos kalbos žodyno („A Nothern summer or travel round Baltic throught
Danemark, Sweden, Russia, Prussia and part of Germany in the year 1805“) ar padvelkia stilistine
dviprasmybe „bliezkriego karas“ (pažodžiui – žaibiško karo karas). Be abejo, suprantamas ir pagirtinas autoriaus siekis kuo geriau perteikti istorini vyki kolorit, ir jam š siek iš esms pavyko
skmingai realizuoti.
Neketinant kvestionuoti autoriaus teiss rinktis faktus, detales, iliustruojanias ar paryškinanias „99 Klaipdos istorijas“, kartais paliekama erdv dvejonms: ar temoje Pirmasis pasaulinis
karas ir Klaipda svarbiau tai, jog telefonistei, pranešusiai  Berlyn apie rus dalini žygiavim
Liep gatve, maršalas Paulis von Hindenburgas (Paul von Hindenburg), vliau taps Vokietijos
prezidentu, teik apdovanojim „Panelei Memel“, ar tai, kas nepaminta, – maršalas Paulis von
Hindenburgas 1915 m. tapo Memelio garbs pilieiu už pasiekt pergal viename iš svarbiausi to
karo mši – Tannenbergo (Žalgirio) mšyje.
Sunku rasti leidin, kuriame nepasitaikyt koki nors netikslum. P. 51 rašoma, kad Thomas
Mannas (Thomas Mann) „iškeit poilsiavim elitiniame vokiei Krance (šiandien Zelenogradskas)“ – ne Krance, o Rauschene (šiandien Svetlogorskas), taiau ši smulkmena nedaro jokios takos spdžiui, kuris lieka perskaiius vis knygos tekst: istorijos fakt prasme – korektiško, o j
interpretacijos prasme – taigaus. Prie šio spdžio verta pridurti autoriaus erudicijos dka daugelyje iš 99 istorij skmingai komponuot tarptautini vyki, susijusi su aprašomu miesto istorijos
fragmentu, kontekst ar europins kultros aspekt, ir šia prasme simboliškas yra 99-osios istorijos
pavadinimas – „Mare Balticum – Mare nostrum“, veriantis prisiminti Romos imperijos didyb ir
leidžiantis pamstyti apie „savo jr“ ir vienintel uost prie jos – Klaipd.
Nesiimame splioti, ar autoriui pavyko daugiau ar mažiau sudtingas laviravimas tarp dokumentiškumo ir estetiškumo paradigm, bet akivaizdu, jog rašydamas šiuos tekstus, autorius nesijaut atlieks prievol, o mgavosi krybos procesu, todl rezultatas neabejotinai ir skaitytojui leis
pasimgauti „99 Klaipdos istorijomis“.
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