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Įžanga: 
istorijos studijų  

programos apžVaLga

Vilniaus universiteto istorijos fakultetas siūlo tris pagrindines bakalauro studijų prog-
ramas – Istoriją, Kultūros istoriją ir antropologiją, Archeologiją – ir galimybę rinktis 
taikomąsias specializacijas – Bioarcheologiją, Etninių mažumų istoriją ir antropologi-
ją, Šaltinotyrą ir archyvistiką, Kultūrinį turizmą – taip pat bet kurias gretutinės kryp-
ties studijas, siūlomas Vilniaus universitete ir istorijos fakultete. 

Bendra bakalauro studijų programų apimtis – 240 eCts kreditų1 (toliau – kreditų). 
studijos organizuojamos modulių principu. istorijos fakultete laikomasi bendros nuosta-
tos, kad 1 studijų modulis lygus 15 kreditų. Į šią apimtį įskaičiuojamas studento kontaktinis 
darbas (paskaitos, seminarai, pratybos, kolokviumai, mokomosios ekskursijos, praktikos, 
konsultacijos, atsiskaitymai ir kitas studijų tvarkaraštyje nurodytas laikas), savarankiškas 
mokymasis (pasirengimas seminarams, atsiskaitymams, konkrečių užduočių atlikimas, 
medžiagos paieška bibliotekose, archyvuose, internete ir t. t., nurodytos literatūros ar šal-
tinių skaitymas, problemų formulavimas ir iškėlimas, darbų rašymas, žodinių pranešimų 
rengimas). Šitaip suformuotą kreditą sudaro 25–30 studento darbo valandų. savarankiškas 
studento mokymasis sudaro vidutiniškai apie 2/3 kiekvieno modulio apimties.

kas yra modulis? tai – studijų programos dalis, apimanti kelias, turinio požiūriu su-
sijusias, studijų temas (tradiciškai vadintas dalykais, disciplinomis, kursais), kurias sieja 
bendras tikslas, mokymosi siekiniai ir ugdomi studentų gebėjimai bei kompetencijos. 
Vieno modulio studijų trukmė priklauso nuo jo specifikos (gali būti dėstomi / studijuoja-
mi intensyviai arba ištęsti), bet negali trukti ilgiau kaip vienus mokslo metus. Mokymosi 
siekiniais (siekiamais studijų rezultatais)  vadinama tai, ką studentas turi žinoti, suprasti 
ir (arba) sugebėti parodyti baigęs modulį. juos nustato dėstytojai, jie  suformuluoja ir 
atitinkamus vertinimo kriterijus, pagal kuriuos sprendžia, koks mokymosi siekinių lygis 
yra pasiektas. apibrėžiant mokymosi siekinius ir vertinimo kriterijus, nurodomi reika-

1 ECTS (Europinė kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema; angl. European Credit Transfer and Accumulation 
System) diegia akademinio kredito suvokimą, grindžiamą studento mokymosi apimtimi ir rezultatais, taip pat 
leidžia suprasti ir palyginti studijų programas, skatina mainus ir akademinį pripažinimą.
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lavimai. siekinius formuluoja dėstytojai, o studentai, kartu su dėstytojais yra atsakingi 
už numatytų gebėjimų ir kompetencijų iš(si)ugdymą. studentų žinios ir gebėjimai yra 
vertinami nuo 1 iki 10 balų. Modulis laikomas įvykdytu, jei studentas atsiskaito už visas 
jį sudarančias temas. Vieną modulį įgyvendina keli dėstytojai (vienas iš jų yra vadovas ir 
atsako už modulio įgyvendinimo organizavimą), bet galutinis modulio vertinimas yra 
bendras.

Pagal paskirtį moduliai skirstomi į bendrojo universitetinio lavinimo ir studijų krypties, 
o pagal pasirinkimo tipą – į privalomuosius ir pasirenkamuosius. Bendrajam universite-
tiniam lavinimui skiriama 15 kreditų, o pagrindinės krypties studijų moduliams tenka 
ne mažiau kaip 165 kreditai. likusius 60 kreditų studentai pasirinktinai gali skirti: gili-
namosioms studijoms, taikomajai specializacijai, gretutinėms studijoms arba bendrajam 
universitetiniam lavinimuisi. Visos istorijos fakulteto bakalauro studijų programos turi 
gilinamųjų studijų modulių blokus ir taikomąsias specializacijas (archeologijos – Bioar-
cheologiją; istorijos – Šaltinotyrą ir archyvistiką; kultūros istorijos ir antropologijos – 
etninių mažumų istoriją ir antropologiją bei kultūrinis turizmą).

Visose trijose istorijos fakulteto bakalauro studijų programose numatyti „branduoli-
niai“ 60 kreditų apimties moduliai, kurie sudaro kiekvienos studijų programos pagrindą. 
kiekvienoje studijų programoje bent 6 studijų krypties moduliai yra privalomi: tai minė-
tasis konkrečios studijų programos „branduolinių“ modulių blokas, praktinis tiriamasis 
bakalauro seminaras ir bakalauro baigiamasis darbas. kitus privalomus modulius stu-
dentai pasirenka savo nuožiūra iš pasiūlyto modulių sąrašo. Dalykinės užsienio kalbos 
įtrauktos į programą kaip privalomasis studijų krypties modulis.

* * *

Istorijos studijų programos tikslas – sudaryti sąlygas įgyti žinių ir gebėjimų, būtinų 
norint savarankiškai dirbti istorijos mokslo srityje, atlikti tyrimus pagal istorijos mokslo 
reikalavimus, atsižvelgiant į skirtingus istoriografinius ir metodologinius kontekstus, taip 
pat suvokti dabarties socialinius, politinius ir kultūros procesus iš istorinės perspektyvos. 
Baigę šią programą studentai turėtų išmanyti bendrąją istorijos raidą, periodizaciją, jos 
kriterijus, suprasti skirtingų epochų (nuo seniausių laikų iki dabarties) šaltinių specifiką, 
pagrindines istoriografijoje vartojamas sąvokas ir šaltinių terminiją, žinoti svarbiausius 
istorijos tyrimo metodus, suvokti tyrimo rezultatų dėstymo būdus, gebėti sieti visuoti-
nės ir lietuvos istorijos problemas sinchroniniu ir diachroniniu požiūriais. Ši programa 
orientuota į tyrimą, suteikia mokslinių ir praktinių  istorijos srities darbo įgūdžių, siekia 
ugdyti plačiomis žiniomis ir įvairialypiais (analitiniais, komunikaciniais ir kt.) gebėji-
mais pasižyminčią asmenybę. studentai mokosi specialybės kalbų (dabartinių ir senųjų), 
reikalingų pasirinktos krypties istorijos studijoms, ir įgyja kompetencijų bei įgūdžių, lei-
džiančių savarankiškai organizuoti pradinius mokslinius tyrimus, remiantis pirminiais 
šaltiniais ir dirbant archyvuose bei muziejuose). Be Vilniaus universiteto istorijos fakul-
teto dėstytojų, temas yra parengę lietuvos istorijos instituto mokslininkai. studijų metu 
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sudaroma galimybė studijuoti užsienyje (pagal Erasmus programą ir kitas sutartis). Bai-
gusieji studijas gali dirbti muziejuose, archyvuose, kultūros paveldo srityse, įvairiose isto-
rijos taikymo srityse, mokymo įstaigose, valstybės tarnyboje, žurnalistikoje. siekiantieji 
istorijos tyrėjo karjeros ar norintieji įgyti gilesnių istorijos žinių ir jų praktinio taikymo  
įgūdžių kviečiami  toliau studijuoti  istorijos fakulteto istorijos, taip pat Paveldosaugos 
ar archeologijos magistro studijų programas. istorijos bakalauro studijų programos ab-
solventai taip pat gali rinktis kitas humanitarinių ar socialinių mokslų magistro studijų 
programas.

naujoji modulinių studijų sistema – tai į studentą orientuotas mokymas(is) su nuo-
seklesnėmis dalykų (studijų krypčių) pasirinkimo galimybėmis. studijų metu derinami 
įvairūs mokymo(si) būdai – paskaitos, seminarai, pratybos, savarankiškas istoriografinių 
ir šaltinių tekstų (lietuvių ir užsienio kalbomis) skaitymas, diskusijos, probleminis, pro-
jektinis mokymas, skirtingo lygio rašto darbai.

istorijos studijų programa sudaryta taip:
1) „Branduoliniai“ moduliai (60 kreditų), skirti pagrindinėms visuotinės ir lietuvos 

istorijos epochoms nuo senovės iki naujausiųjų laikų. temos išdėstytos taip, kad studen-
tai pagrečiui studijuotų tos pačios epochos visuotinę (europos) ir lietuvos istoriją, taip 
suteikiama galimybė geriau susipažinti su komparatyvinės prieigos teikiamais istorinio 
pažinimo pranašumais. kartu su bendrojo universitetinio lavinimo dalykais (15 kreditų) 
bei istorikams svarbių kalbų (lotynų, lenkų, rusų) mokymusi (15 kreditų) „branduoli-
niai“ moduliai suteikia pagrindą tolesnėms, labiau specializuotoms studijoms.

2) Pasirenkamieji moduliai (iki 60 kreditų). nuo ketvirtojo semestro studentai stu-
dijas tęsia pasirinkdami viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų istoriją („medievistika“) 
arba naujųjų ir naujausiųjų laikų  istoriją („naujieji laikai“). atsižvelgdami į šį pasirinkimą,  
studentai vėliau renkasi atskirus modulius. Pasirinkusiesiems medievistiką privalomas 
yra senųjų kalbų modulis (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos ir jų paleografija), 
o studijuojantiesiems naujuosius laikus privalomas  Antikomunistinio pasipriešinimo Lie-
tuvoje ir Vidurio Rytų Europoje modulis. Šiame studijų etape studentai įgyja pirmuosius 
savarankiško tyrimo įgūdžius, susipažįsta su atskirų epochų ir tematikų tyrimo metodais, 
mokosi specialybei reikalingų kalbų. Daug dėmesio skiriama lietuvos ir europos visuo-
menių, politinių struktūrų, kultūros formoms pažinti,  taip pat šaltinotyros  principams 
perprasti.

3) Gilinamųjų studijų moduliai, specializacijos ir gretutinės studijos. siekiantieji gi-
linti savo pasirinktos srities žinias ir gebėjimus, turėtų rinktis gilinamąsias studijas (60 
kreditų), o norintieji įgyti kitokio pobūdžio gebėjimų ir kompetencijų gali rinktis taiko-
mąją Šaltinotyros ir archyvistikos specializaciją arba kitas Vilniaus universitete siūlomas 
gretutinės krypties studijas (60 kreditų) ir taip įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.

4) Šių studijų svarbi sudedamoji dalis yra praktinis tiriamasis bakalauro seminaras, 
į kurį integruotas ir kursinis darbas (6 semestre). seminare studentai detaliau susipažįsta 
su tiriamos epochos pasauline ir lietuvos istoriografija, plėtojami savarankiško moksli-
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nio darbo ir akademinės diskusijos gebėjimai, o parengtas kursinis darbas turėtų tapti 
būsimo bakalaurinio darbo pagrindu. Pirmos pakopos istorijos studijos baigiamos baka-
lauro darbu (15 kreditų), kuris skirtas mokslo tiriamiesiems įgūdžiams lavinti ir kuriame 
studentai turėtų parodyti savarankiško tyrinėtojo darbo pagrindus spręsdami konkrečią 
istoriografijos problemą – surasti ir tinkamai naudotis įvairiais informacijos ištekliais, 
analizuoti pirminius šaltinius, savarankiškai apibrėžti tyrimo tikslus ir uždavinius, kri-
tiškai vertinti įvairių laikotarpių ir kontekstų istoriografines prieigas, naudoti reikalingus 
tyrimų metodus, aiškiai struktūruoti surinktą medžiagą, sklandžiai dėstyti mintis.

Baigusiesiems studijas suteikiamas istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, o pasi-
rinkusiesiems gretutines studijas suteikiamas dvigubas laipsnis, nurodantis ir gretutinių 
studijų pobūdį.

* * *

Metodinėje priemonėje pateikiami naujosios istorijos bei senovės ir viduramžių 
istorijos katedrų kuruojamų istorijos studijų programos modulių ir jų temos aprašai. 
Bendrųjų universitetinių, kalbos, praktinio tiriamojo bakalauro seminaro modulių ir ba-
kalauro darbo aprašų šioje priemonėje nepateikiama. Programai priklausantys, bet kitų 
istorijos fakulteto katedrų prižiūrimi moduliai (Studijų įvadas, Istoriografija ir istorika) 
išsamiau apžvelgiami kitose fakulteto parengtose metodinėse priemonėse2.

Programos moduliai grupuojami į tris blokus:  „branduolinių“, pasirenkamųjų ir gili-
namųjų modulių. „Branduoliniai“ moduliai pateikiami pagal jų dėstymo seką, kitų blokų 
moduliai – pagal abėcėlę. kiekvieno modulio apraše atskleidžiamas modulio tikslas ir 
įvardijamos visos jam priklausančios temos. Priemonėje spausdinami daugumos modu-
lių temų aprašai. temos apžvelgiamos  planuojama  dėstymo seka.

2 Žr. Kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro studijų programos moduliai ir temos. Metodinė priemonė / 
Sud. S. Kulevičius, J. Poškienė. Vilnius, 2012.



„branduoLiniai“  
moduLiai  

ir jų temos
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ikimoderniųjų Laikų Visuotinė  
ir LietuVos istorija (i / ii)

Modulio tikslas – suteikti teorinių žinių ir praktinių, mokslo tiriamųjų įgūdžių, pa-
dedančių studentams toliau gilintis į atskirų ikimoderniųjų laikų epochų problemas, 
išmokyti naudotis įvairiais istorinės informacijos paieškos būdais, derinti visuotinės ir 
lietuvos istorijos perspektyvas.

Modulio temos:
• Senovės istorija;
• Viduriniųjų amžių istorija;
• Ankstyvoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija;
• Vėlyvoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija;
• Ankstyvųjų naujųjų laikų istorija.

Senovės istorija
Doc. dr. eugenijus saviščevas

Temos anotacija. senovės istorijos kurso chronologinės ribos: iii tūkstm. pr. kr. – V a. 
po kr. geografija – eurazija (artimieji rytai, Pietų ir Vakarų europa, indija, kinija) ir 
Šiaurės afrika. aptariamos senųjų civilizacijų formavimosi, kultūrinių mainų, kultūrinio 
palikimo ir jo įtakos vėlesnėms civilizacijoms temos. nagrinėjamos ryškiausios senovės 
kultūros (egipto, Mesopotamijos, sirijos, anatolijos, Persijos, graikijos, romos, indijos, 
kinijos) ir aptariamos jų politinės istorijos ypatybės, socialinė ir valstybinė sąranga, iš-
skirtiniai aukštosios ir materialinės kultūros bruožai. skyrium analizuojami kiekvienos 
kultūros šaltinotyros specifikos svarbiausi bruožai. Daug dėmesio skiriama klasikinės Vi-
duržemio jūros civilizacijos prigimčiai ir jos reikšmei europos istorijoje.

išklausę šį kursą studentai žino esminius didžiųjų senovės valstybių politinės, visuo-
menės, kultūros, ekonomikos istorijos bruožus; moksle nusistovėjusią senovės civilizaci-
jų ir kultūrų periodizaciją, gali ją paaiškinti. geba apibūdinti senovės egipto, Mesopota-
mijos (Šumero, akado, Babilonijos, asirijos), sirijos ir Palestinos (Mitanijos, kanaano, 
finikijos, senosios Žydų valstybės), anatolijos (hetitų, lidijos), Persijos (elamo, Medijos, 
Partos), antikos (graikų, romos) ir tolimųjų rytų (indijos ir kinijos) civilizacijų sklaidą 
laike ir erdvėje. geba nustatyti minėtų civilizacijų branduolius ir įtakos zonas. geba api-
būdinti didžiųjų senovės kultūrų skiriamuosius bruožus. geba surasti senųjų civilizacijų 
palikimo apraiškas Vakarų civilizacijoje (nuo ankstyvųjų viduramžių iki šių dienų). geba 
analizuoti senovės istorijai skirtus mokslinius tekstus ir parašyti mokslinės publikacijos 
kriterijus atitinkantį apžvalginio pobūdžio darbą.
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Temos programa
Įvadas.
senovės istorijos objektas, jo erdvė ir chronologija. Civilizacija ir kultūra: sąvokų atribo-

jimo galimybės. senovės civilizacijų ryšiai: arnoldo toynbee ir Carroll Quigley schemos.
1. Senovės Egiptas III tūkstm. pr. Kr.–I tūkstm. pr. Kr. viduryje.
reikšminiai žodžiai: egiptas, egiptologija.
sąvokos: chamitai, hieroglifai, hieratika, demotika, Palermo akmuo, turino kodeksas, 

kopto dekretas, nomas, Heliopolio teologinė doktrina, Šnau namai, faraonas, karalystė, 
dinastija, suirutė.

1.1. Šaltinotyros problemos.
senovės egiptiečių kalba; chamitų kalbos problema; koptų kalbos reikšmė. rašto kul-

tūra (u-ji kapo (1987) reikšmė). svarbiausi raštijos paminklai. „Mirusiųjų knyga“. Mane-
tonas ir graikiškosios terminijos klausimas egiptologijoje. klasikiniai egiptologijos tyri-
mai: Ž. f. Šampiljonas, f. Petrie (lauko archeologija), r. lepsidijus.

1.2. Chronologijos klausimai.
egiptiečių saulės kalendorius ir nilo potvynių ritmas, „valdovų sąrašų“ klausimas. 

apie absoliutinės chronologijos projektą. senovės egipto periodizacija.
1.3. Centralizuotos Egipto valstybės susidarymo klausimas.
neolitinės gercos kultūros reikšmė egipto civilizacijos formavimuisi. ankstyvieji 

centrai: abidas, koptas, Butas, sajis. egipto politinės-kultūrinės geografijos pagrindai: 
aukštutinis ir Žemutinis egiptas; nomai, kopto dekretas. Memfio iškilimas ir egipto 
valstybės formavimasis. Žemėvaldos ir nuosavybės klausimai: valdovo žemėvaldos plėt-
ra; šventyklų autonomija. Valdovo beneficijas ir aristokratijos stiprėjimas. Monarchijos 
ideologijos raida ir Heleopolio teologinė doktrina. nekropolių kultūra. abido karalių ka-
pai ir nekropolis sakaroje.

1. 4. Egipto valstybės raida XXII–VI a. pr. Kr.
tėbų iškilimas pirmosios suirutės laikais. Xii dinastijos užkariavimai nubijoje ir su-

dane. ič tavis („laikantis dvi žemes“) fajume Xii dinastijos laikais. tautiniai rasiniai pa-
kitimai Viduriniosios karalystės egipte ir antroji suirutė (negridų, semitų, libų kiltys). 
Hiksai (avaris). naujoji karalystė (tėbų atgimimas); amuno ra šventykla karnake. egip-
to įsiveržimas į azijos politiką (el amarnos laikotarpis). ramzidai (Pi ramesė). trečioji 
suirutė (tanio, sajo, libų (Bubasčio) ir kušitų dinastijos). Vėlyvasis (saitų-sajo) laikotar-
pis: 663 m. pr. kr. asirų įsiveržimas, nauji egipto tautinės sudėties pakitimai.

literatūra: 1) Aldred C. egiptiečiai. Vilnius, 2001; 2) senovės egipto paslaptys / sud. 
B. Manley. Vilnius, 2004.

2. Senovės Egipto civilizacijos raiškos.
reikšminiai žodžiai: egiptas, egiptologija, egipto visuomenė, ūkis, kultūra.
sąvokos: nomarchai, egiptietiškas feodalizmas, tebaidė, nekropolis, kenotafas, sarko-

fagas, mastaba, maat.
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2.1. Senovės Egipto visuomenė.
egipto teisinė kultūra. Visuomenės sluoksniai: išskirtinė karalių ir jų šeimų padėtis; 

karaliaus rūmų organizacija, diduomenės (nomų valdytojų) reikšmės mažėjimas; vals-
tybės pareigūnų sluoksnio augimas; miestiečių ir amatininkų klausimas senovės egipte; 
karaliaus žemdirbiai; vergai, žynių organizacija (tėbaidės žyniai); egito kariuomenės rai-
dos tendencijos.

2.2. Senovės Egipto ūkio pagrindai.
nilo vyravimas egipto ekonominiame gyvenime. nuosavybės samprata ir karališko-

sios nuosavybės vyravimas. Žemdirbystės vyravimas ūkyje. gyvulininkystės silpnumo 
priežastys. statybų sektoriaus išplėtojimas ir akmens skaldyklos. Platus žalvario naudo-
jimas, brangiųjų metalų gavyba bei juodosios metalurgijos trūkumas. Menkas prekybos 
išvystymas, vėlyvas vertės ekvivalentų pasirodymas mainuose. Miestų kaip mainų centrų 
ir pirklių silpnumas. transporto sistemos ypatybės.

2.3. Senovės Egipto kultūra.
Bendrieji senovės egipto religijos bruožai. lokalinių zoomorfinių dievų kultų papliti-

mas. Mirusiųjų kulto (ozyrio) stiprėjimas; dievo ra (atumo) kulto iškilimas (V dinasti-
jos laikais); ra šventykla abide. Maat (dieviškosios tvarkos) principai. nekropolių kultū-
rų geografija. Mumifikavimo tradicija, sarkofagų, mastabų kapaviečių simbolika. Dviejų 
sielų doktrina. amono (amuno) kulto iškilimas tėbuose. echnatono bandymai įvesti 
atono kultą (el amarna) ir semitų įtakos egipto religijai klausimas. tradicinio egiptiečių 
religingumo silpnėjimas vėlyvuoju laikotarpiu. imhotepo fenomenas; senovės egipto sta-
tybos kultūros ypatybės. egiptiečių pasaulietinė literatūra, skulptūra ir bareljefo vyravi-
mas vaizduojamajame mene. egipto kultūros posūkis archaizacijos link kušitų laikais.

literatūra: 1) Aldred C. egiptiečiai. Vilnius, 2001; 2) senovės egipto paslaptys / sud. 
B. Manley. Vilnius, 2004; 3) Культура Древнего Египта / Ред. И. Кацнельсон. Москва, 1976.

3. Pietų Mesopotamija III tūkstm. pr. Kr. viduryje.
reikšminiai žodžiai: Mesopotamija, Šumeras, akadas, šumeristika, akadistika. 
sąvokos: Ūro iii dinastija, Dilmun, gilgamešo epas, „enuma eliš“, en, ensi, lugal, me, 

inana (ištar), gliptikas.
3.1. Šaltinotyros problemos.
asirologija, akadistika, šumerologija. Šumerų kalba ir jos santykis su akado kalba; 

akado kalbos santykis su babiloniečių ir asirų kalbomis. Šumerų kilmė (Dilmun versija). 
Šumerų dantiraščio formavimasis; akado raštija, jos santykis su šumerų raštija. akado 
ir Babilonijos raštijos dešifravimas (Behistuno uola). raštija palikimas: gilgamešo epas, 
„enuma eliš“. Bero „Babilono istorija“.

3.2. Chronologijos problemos.
Šumero-Babilonijos kalendorius. Mesopotamijos valdovų sąrašų tradicija. Pietų Me-

sopotamijos istorijos periodizacija.
3.3. Ankstyvųjų valstybių formavimasis Mesopotamijoje.
ubeidos ir uruko archeologinės kultūros; zikuratai ir ankstyvoji šumeriškoji rašti-

ja (l. Woolley) ir jos zonos Mesopotamijoje. Miestai-valstybės kiše, uruke, Ūre, laga-
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še (XXVii a. pr. kr.). Monarchijos formavimasis gilgamešo epo medžiagos pavyzdžiu. 
ankstyvieji bandymai sujungti šumerų bendruomenes: lagašo ir umos kovos. lugalza-
gesio karalystė. 

3.4. Pietų Mesopotamija III tūkstm. paskutiniame trečdalyje (Akado ir Ūro III di-
nastijos valstybės).

semitų veržimasis į Pietų Mesopotamiją. legenda ir istorinės žinios apie sargono 
akadiečio asmenį. akado valstybė ir jos kultūrinės naujovės. gutijai. Ūro iii dinastijos 
iškilimas; trumpalaikis Šumero renesansas.

3.5. III tūkstm. pr. Kr. Pietų Mesopotamijos kultūros raida.
Šumeriškosios architektūros ypatybės. gliptikai. Šumerų dievų panteonas ir santykis 

su vietos kultais; pomirtinio gyvenimo samprata ir Šumero karalių kapai. akado laikų 
religinės naujovės: enheduanos himnai ir religinė reforma. etinis mokymas apie „me“. 
teisinės kultūros raida: urukagino ir Ūr namu (Šulgio) įstatymai. Mesopotamijos kultū-
ros įtaka senajam testamentui.

literatūra: 1) Крамер С. [Kramer S.]. Шумеры: первая цивилизация на Земле. 
Москва, 2002; 2) Oates J. Babilonas. Vilnius, 2004; 3) Клима Й. [Klíma J.]. Общество и 
культура древнего Двуречья. Прага, 1967.

4. Babilonija – senosios Mesopotamijos civilizacijos tęsėja.
reikšminiai žodžiai: Mesopotamija, Babilonas, Babilonija, amoritai, Babilono visuo-

menė, ūkis, kultūra.
sąvokos: isino dinastija, Hamurabio dinastija, Hamurabio teisynas, kasitai, aramėjai, 

bit, chaldėjai, avilum, muškenum, vardum, tamkarum, chapirum, ilkum, kudurru, chaldė-
jų kapitalizmas.

4.1. Babilonija II tūkstm. pr. Kr. pradžioje–I tūkstm. pr. Kr. pirmojoje pusėje.
Babilonijos Mesopotamija amoritų ir huritų antplūdžio metu: naujų smulkių valsty-

bėlių formavimasis (ešnuna, isino dinastijos valstybė, Maris, ašūras). Babilono iškilimas 
Hamurabio laikais ir jo nuosmukis (hetitų antpuolis). kasitų įsitvirtinimas Babilone (ku-
rigalzu i). aramėjų veržimasis į Mesopotamiją ir jų valstybėlės bit. Babilonija asirijos 
valdžioje (tiglatpalasaras iii). Chaldėjų reikšmės didėjimas ir jų dinastijos įsitvirtinimas 
Babilone. Babilonijos hegemonijos įsitvirtinimas artimuosiuose rytuose Vii–Vi a. pr. 
kr. sandūroje. nabonidas – paskutinysis Babilonijos valdovas (Charano ir taima oazės 
atvejai). 

4.2. Babilonijos visuomenės raida.
Hamurabio teisynas kaip Babilonijos visuomenės šaltinis. socialiniai sluoksniai. Pa-

pildomos žinios apie visuomenės sąrangą: pirkliai ir valkatos. Miesto ir kaimo bendruo-
menių priešprieša. Miestų savivalda ir gildijų organizacija. kasitų laikų specifika: leninė 
žemėvalda. Žynių sluoksnio padėtis Babilonijoje.

4.3. Babilonijos ūkio istorijos ypatybės.
ekosistemos specifika (gamtos išteklių ir naudingų iškasenų stygius, irigacijos reikš-

mė, vyraujančiuos žemės ūkio kultūros). svarbiausi Babilonijos amatai. transporto sis-
temos specifika. Mainų svarba: ankstyvoji pinigų raida (mainų ekvivalentai brangiųjų 
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metalų pavidalu). tamkarų socialinės padėties kaita ir chaldėjų laikų kapitalizmo klau-
simas.

4.4. Babilonijos kultūros raidos ypatybės.
Šumero ir Babilonijos religinių sistemų santykis. Marduko ir Damuzo švenčių ciklas. 

Valdovo reikšmė babiloniečių religijoje (melammu fenomenas). Magijos ir astrologijos 
reikšmė. kultinė Babilono miesto organizacija (esagila, ištar vartai, procesijų gatvė). Ba-
bilonijos architektūros ypatybės. Muzikinės kultūros lygis. gliptikos vyravimas vaizduo-
jamajame mene. literatūros raidos ypatybės: epas apie gilgamešą, „enuma eliš“, epas 
apie errą.

literatūra: 1) Oates J. Babilonas. Vilnius, 2004; 2) Белявский В. Вавилон легендарный 
и Вавилон исторический. Москва, 1971; 3) Оппенгеим Л. [Oppenheim L.]. Древняя 
Месопотамия: портрет погибшей цивилизации. Москва, 1980.

5. Asirija (Šiaurės Mesopotamija) II–I tūkstm. pr. Kr. pirmojoje pusėje.
reikšminiai žodžiai: ašūras, asirija, asirologija, Šamši adadas i, amoritai, huritai, 

asirijos visuomenė, ūkis, kultūra.
sąvokos: miestai-rezidencijos, eponimų kanonas, sargonidai (šarru), ašurbanipalo 

biblioteka, iššakum, ukullum, valdovų analai, sino kultas.
5.1. Šaltinotyros problemos.
sudėtinga asirų etnogenezė: amoritų superstratas bei huritų ir subarėjų substratai. 

ašurbanipalo ninevės biblioteka. archeologinė medžiaga iš Dur Šarukino, kalacho, 
ašūro. H. rawlinsonas. 

5.2. Chronologijos ypatybės. 
Mėnulio kalendorius, eponimų kanonas. asirijos istorijos periodizacija.
5.3. Asirijos politinė raida II tūkstm. pr. Kr. pabaigoje–I tūkstm. pr. Kr. viduryje.
ašūro bendruomenės ištakos. Valstybė Šamši adado i laikais. Viduriniosios asirijos 

karalystės iškilimas ir sunykimas (asirijos silpnumas hetitų, Mitanijos ir aramėjų spau-
dimo laikotarpiu). asirijos atgimimas X a. pr. kr. ir imperijos formavimas: įsitvirtinimas 
sirijoje ir finikiečių žemėse; Babilonijos užvaldymas, Šiaurės egipto okupacija; elamo 
užkariavimas. asirijos valstybės žlugimas.

5.4. Asirijos visuomenės raidos ypatybės.
Miesto ir kaimo bendruomenių organizacijos kontrastai: babiloniškojo tipo diduome-

nės vyravimas savivaldžiuose asirijos miestuose, gentinės diduomenės vyravimas kaime. 
Valdovo padėties silpnumas ašūre (iššakum ir ukullum padėtis). karaliaus (šarru) rūmų 
įtakos augimas naujosios karalystės laikais: užvaldytų kraštų duoklių sistemos nusistovė-
jimas, masinis gyventojų trėmimas, tiglatpalasaro iii karinė reforma.

5.5. Asirijos ūkio istorijos ypatybės.
gyvulininkystės vyravimas žemdirbystės atžvilgiu. sodininkystės plėtotė ir naujų že-

mės ūkio kultūrų diegimas. juodosios metalurgijos ir auksakalystės plėtotės socialinės 
prielaidos. Babiloniškosios mainų ekvivalentų sistemos patobulinimai (brangiųjų meta-
lų lydinių žymėjimas). transporto sistemos plėtra: sausumos kelių tiesimas ir bandymai 
kurti laivyną.
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5.6. Asirijos kultūros kontrastai Šumero-Babilonijos kultūros kontekste.
karalių miestų-rezidencijų kultūra: babiloniškosios architektūros pradmenų išplėto-

jimas. kalbinės padėties kaita. asiriškoji literatūros tradicija (valdovų analai, ahikaro 
pamokymai). gentinių dievų kutų išsaugojimas ir galima asiriškosios religijos įtaka chal-
dėjų laikų Babilonijai (Charano sino kultas). Vaizduojamasis menas.

literatūra: 1) Olmstead A. History of assyria. new York, london, 1923; 2) Conte-
nau G. Życie codzienne w Babilonie i asyrii. Warszawa, 1963.

6. Hetitai: indoeuropiečiai ir Mesopotamijos civilizacija.
reikšminiai žodžiai: hetitai, anatolija, hetitų visuomenė, ūkis, kultūra.
sąvokos: nešų kalba, hatai ir Hati, jūros tautos, achajai, ahhajava, Hebat kultas, tele-

pino dekretas, valdovų analai. 
6.1. Šaltinotyros problemos.
Hetitų etnoso kilmė ir atsiradimas anatolijoje ii tūkstm. pr. kr. pradžioje. Hetitų 

(nešų) kalbos (santykis su hatais, luviais, palajais) ir rašto (luvių piktografija, asirų dan-
tiraštis) problemos. Hetitų raštijos palikimas Hatušo (Bogazkioje) archyvas. B. groznas. 
Periodizacija.

6.2. Hetitų valstybės susikūrimas ir raida XVIII–XIII a. pr. Kr.
anatolijos miestai-kultūros iki hetitų. Protohetitų (hatų) valstybiniai dariniai  

ii tūkstm. pr. kr. pradžioje. jų santykis su Mesopotamijos civilizacija: karumų tinklas 
(kanišas). Hetitų valdančiosios dinastijos kilmės klausimas. nuolatinės kovos su kaskais, 
huritais ir Mitanija. Babilono, Vašukanio užvaldymas. Xiii a. pr. kr. vidurio hetitų ir egip-
tiečių bendros pastangos atremti asirijos grėsmę. Hetitai ir achajai. jūros tautų antplūdis ir 
muškai. Hetitiškoji politinė kultūra huritų bendruomenėse (Hati šalis) Xii–Viii a. pr. kr.

6.3. Hetitų visuomenės bruožai.
Valdovas, pankus ir tulija. sosto paveldėjimo ypatybės ir telepino dekretas. Miestų 

bendruomenių reikšmė hetitų valstybėje. Žemės nuosavybės formos pagal prievoles vals-
tybei. Hetitų įstatymai. Valdovo valdžios stiprėjimas naujosios karalystės laikais. Žynių 
sluoksnio reikšmės išaugimas.

6.4. Hetitų ūkio ypatybės.
Vynuogininkystės, sodininkystės reikšmė. Žirgininkystės lygis. geležies ankstyvasis 

naudojimas.
6.5. Hetitų kultūra.
Hetitų religijos regioniškumas (hatų – Vurusemu ir telepinas; luvių – kubabu). Val-

dančiosios dinastijos kultai: nuo Hati prie huritiškųjų-babiloniškųjų kultų (jazylykajos 
uolų dievai, karalienė Pudoheba ir jos propaguotas Hebat kultas). literatūrinė tradici-
ja: valdovų analai; mitai apie griausmavaldžio dievo kovą su kosmine gyvate; mitai apie 
dingusį vegetacijos dievą telepiną. Vaizduojamasis menas: vėlyvojo laikotarpio skulptūra 
(huritiškosiose bendruomenėse). Ypatinga gynybinė architektūra. 

literatūra: Гарнеи О. [Gurney O.]. Хетты: разрушители Вавилона. Москва, 2002.
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7. Sirija: tarp Mesopotamijos ir Egipto.
reikšminiai žodžiai: sirija, Mitanija, finikija, senovės žydai, kanaanas, Palestina, abė-

cėlė. 
sąvokos: huritai, amoritai, arijai, marjanu, miestas, eblitas, jūreivystė, sufetai, koloni-

zacija, Magonidų dinastija, judėja ir izraelis, jeruzalės šventyklos laikotarpiai, Babilono 
nelaisvė, biblija.

7.1. Mitanija.
Huritų konsolidacija ir jos geopolitiniai veiksniai. Chanigalbat atsiradimas ir jos įta-

kos sirijos miestams-valstybėms. arijai (marjanu). Mitanijos valstybės iškilimas: ašuro 
plėšimas. Valdovų rezidencijos Vašukane, karkemiše. egipto (apie 1470 m. pr. kr.) ir he-
titų smūgiai (apie 1340 m. pr. kr.). Mitanijos kultūrinis palikimas: kikulio žirgininkystės 
traktatas; užuominos apie arijų dievus.

7.2. Regioninių Sirijos kultūrų raidos ypatybės III–II tūkstm. pr. Kr.
Biblas. alalachas ir jo dantiraščio tradicija. ebla. ugaritas ir jo santykiai su Mikėnų 

kultūra. jamchado (alepas) suklestėjimas XViii a. pr. kr. Hiksų šalies dabartinėje Pales-
tinos teritorijoje klausimas.

7.3. Finikiečiai.
senasis kanaanas ir finikija. finikijos miestų-valstybių (Biblas, sidonas, tyras, ara-

das) politinės istorijos ypatybės. finikijos miestų-valstybių politinės-socialinės sąrangos 
ypatybės. finikiečių kultūros ypatybės: jūreivystė; abėcėlė. finikiečių kolonizacija (kadis, 
utika, kartagina). susidūrimas su graikais (kipro ir sicilijos atvejai). Pūnų miestų sąjun-
gos sudarymas (Vii a. pr. kr.). Magonidų dinastija. susidūrimai su romėnais ir santykiai 
su etruskais.

7.4. Senovės žydai.
Šaltiniai: Biblija ir juozapo flavijaus darbai. rašytiniai šaltiniai apie senuosius hebra-

jus: dvi žydų ankstyvosios istorijos interpretacijos (pagal bibliją ir pagal archeologinius 
šaltinius). Mozė ir senovės žydų įsiveržimas į Palestiną. Žydų valstybės formavimasis nuo 
karaliaus sauliaus iki judėjos ir samarijos išsiskyrimo. asirų, egiptiečių ir babiloniečių 
smūgiai žydų valstybėms (Babilono nelaisvė). Žydai Persijos ir seleukidų imperijose. Ma-
kabėjų sukilimas. Žydai romėnų valdžioje: 66–70 m. po kr. sukilimas ir antrosios jeruza-
lės šventyklos sugriovimas. Žydų kultūrinis paveldas: biblija, monoteizmas.

literatūra: 1) Maskatis S. finikiečių pasaulis. Vilnius, 1975; 2) Bickerman E. Евреи в 
эпоху эллинизма. Москва, 2000; 3) Шифман И. Культура древнего Угарита (XiV–
Xiii вв. до н. э.). Москва, 1987.

8. Persija ir Artimųjų Rytų politinis suvienijimas VI–IV a. pr. Kr.
reikšminiai žodžiai: Persija, elamas, iranas.
sąvokos: arijai, achamenidai, miestai-rezidencijos, reforma, mazdaizmas, zoroastriz-

mas, avesta.
8.1. Persų valstybės ištakos.
indoeuropiečių genčių judėjimas ii–i tūksm. pr. kr. pirmojoje pusėje. indoeuro-

piečių iranizacijos problema. asirų veržimasis į iraną: Mano karalystės susidarymas  
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Viii a. pr. kr. (Dajaku, sostinė ekbatanai). Medų iškilimas valdant kaštaritu ir kiaksarui. 
Pergalė prieš asirus ir konfrontacija su lidija. Medų-persų dinastiniai santykiai (astigas 
ir achamenidų giminė).

8.2. Elamas ir persai.
savitos civilizacijos formavimasis apie sūzus ir anšaną iii tūkstm. pr. kr. pirmojoje 

pusėje. elamo prijungimas prie akado ir stiprėjanti Mesopotamijos civilizacijos įtaka. 
ankstyvojo elamo (iki ii tūkstm. pr. kr. vidurio) visuomenės sąrangos specifika. Persų 
veržimasis į elamo teritoriją Viii–Vi a. pr. kr. (Čišpišas iš anšano).

8.3. Persų imperija.
kyras ii ir jo politika. egipto pajungimas kambizo ii laikais. Darėjas i ir jo reformos. 

Veržimasis į indiją. kultūrinis paveldas: miestai-rezidencijos (ekbatanai, Persepolis, sū-
zai, Pasargadas) ir egipto architektūros tradicijos įtaka. religinis paveldas: mazdaizmas 
(ahūra Mazda, angra Mainjus), Zaratustra, avesta, zoroastrizmas.

literatūra: 1) Olmstead A. History of the Persian empire. london, 1963; 2) Юсифов Ю. 
Элам: социально-экономическая история. Москва, 1968; 3) Хинц В. [Hinz W.]. 
Государство Элам. Москва, 1977.

9. Antikinės civilizacijos ištakos.
reikšminiai žodžiai: kreta, Mikėnai, graikija.
sąvokos: linijinis raštas a ir B, homeromastika, logografai, Minojas, dorėnai, Pilų ar-

chyvas, ciklopinė statyba, vanaksai, hekuetai, filės, demosas, agora, filobazilejai, bulė.
9.1. Šaltinotyros problemos.
kretos kultūros rašto problema: piktogramos; linijinių a ir B raštų santykis. graikiš-

kos abėcėlės susiformavimas (vieta ir laikas). istorijos šaltiniai: Homero, Hesiodo kūry-
ba; logografai; Herodotas ir tukididas, eforas, Polibijus, Diodoras sicilietis, ksenofontas, 
Plutarchas. senovės graikijos kalendorius. senovės graikijos istorijos periodizacija.

9.2. Kretos (Minojo) kultūra.
a. evansas. graikų mitai apie kretos valstybę (Minojas (Minas) ir tesėjas). rūmų kul-

tūros susiformavimas („senieji“ ir „naujieji“ knoso rūmai, labirintas). kretos valstybės 
jūrų galybės klausimas. Mitai apie kretos ryšius su Balkanų graikais. kretiečių religija. 
achajai ir dorėnai kretoje.

9.3. Mikėnų kultūra.
achajų įsiveržimas į Peloponesą ir Mikėnų laikotarpio valstybė. Pilų archyvas apie 

Mikėnų visuomenės grupes, žemės nuosavybės formas. Mikėniečių materialinės kultūros 
ypatybės (kapaviečių tipai). Pilių-rūmų architektūra (ciklopinė statyba). achajai ir ana-
tolija (hetitai), troja ir trojada, H. Šlymanas. 

9.4. Graikija „tamsiaisiais amžiais“.
Homero asmens ir jo kūrinių autorystės klausimas (homeromastika). graikų visuo-

menė „tamsiaisiais amžiais“: gimininė sąranga ir jos politinės organizacijos; valdančiųjų 
sluoksnio organizacija. Žemės nuosavybės klausimas.
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literatūra: 1) Castleden R. Minoans: life in broze age Crete. london, new York, 2000; 
2) Castleden R. Mycenaeans. london, new York, 2005; 3) Златковская Т. У истоков 
европейской культуры (Троя, Крит, Микены). Москва, 1961.

10. Senovės Graikijos pasirinkimas: tarp Spartos ir Atėnų.
reikšminiai žodžiai: antikinė graikija, sparta, atėnai.
sąvokos: etnogenezė, dialektai, polis, sinoikizmas, kolonizacija, likurgo įstatymai, 

solono reforma, ostrokizmas, atėnų demokratija.
10.1. Klasikinės Graikijos formavimasis.
graikų kiltys (achajai-eoliečiai, jonėnai, dorėnai) ir lokalinės bendruomenės. Miestų 

bendruomenių formavimasis. Viii a. pr. kr. graikų kolonizacija.
10.2. Graikų–persų karas.
10.3. Spartos visuomenės ir valstybės VIII–II a. pr. Kr.
likurgo įstatymai. spartos visuomenės sluoksniai. Žemės nuosavybės klausimas. 

spartos valstybės institutai. Pergalė Peloponeso kare ir visuomenės transformacija. Ban-
dymai atkurti likurgo tvarką (karalius agis).

10.4. Atėnų visuomenės ir valstybės pagrindai VIII–II a. pr. Kr.
karalių valdžios transformacija į archontų valdžią. gimininė organizacija (filės). ati-

kos visuomenės sluoksniai. atėnų valstybės institutai. atėnų demokratijos formavimasis: 
Drakono įstatymai; solono reformos ir valstybės institutų reorganizavimas. Peisistrato 
tironija. klistenio reformos; temistoklis ir jo programa. Delo jūros sąjunga. kimono, 
efialto, Periklio veikla. atėnų–spartos konfrontacija. atėnų demokratijos nuosmukis 
(kleonas ir alkibiadas).

literatūra: 1) Forrest W. a History of sparta 950–192 BC. new York, 1969;  
2) Печатнова Л. История Спарты: период архаики и классики. Санкт-Петербург, 
2001; 3) Sergejevas V. senovės graikijos istorija. Vilnius, 1961.

11. Antikinės civilizacijos raiška.
reikšminiai žodžiai: antikinė graikija, sparta, atėnai.
sąvokos: demokratija, aristokratija, polių sąjungos, ksenofobija, panhelenizmas, mis-

ticizmas, vergija.
11.1. Antikinės graikų visuomenės ypatybės.
teisės padėtis; aristokratija ir demokratija; moteris graikų visuomenėje; ksenofobija, 

pilietinės dvasios išsekimas. 
11.2. Senovės graikų kultūros bruožai.
religijos padėtis graikų visuomenėse. Panheleniški kultūros bruožai: Didonės ir Delfų 

šventyklos; amfiktionijos; olimpinės žaidynės. kultūros demokratėjimas: liaudies švenčių 
paplitimas (Panatėnėjų šventė); Dioniso kulto išplitimas. teatras: komedija (aristofanas) 
nugali tragediją (eschilą). Mistikos reikšmės augimas: Demetros eleusino misterijos ir 
mistai. lyrikos suklestėjimas (archilochas, sapfo) ir nuosmukis. filosofija. architektūra, 
skulptūra ir dailė. 



ikimoderniųjų laikų visuotinė ir lietuvos istorija (i / ii) 

19

11.3. Klasikinės Graikijos ekonomikos bruožai.
netolygus graikų valstybių socialinis-ekonominis išsivystymas: pirmaujančių ekono-

mikos centrų nuolatinė slinktis. jūros prekyba. amatininkų gamybos lygis (ergasterijos). 
finansinis kapitalizmas (trapezai). tarppolinių ryšių (proksenija ir izopolitija) reikšmė 
prekybai. Vergijos reikšmė. 

literatūra: 1) Dilytė D. senovės graikijos kultūra. Vilnius, 2007; 2) Куманецкий К. 
[Kumaniecki K.]. История культуры древней Греции и Рима. [Warszawa, 1964], Мос-
ква, 1990. 3) Sergejevas V. senovės graikijos istorija. Vilnius, 1961.

12. Makedonija ir helenizmas.
reikšminiai žodžiai: Makedonija, helenizmas, egiptas, sirija, Pergamas, rodas.
sąvokos: emigracija, simbiozė, sinkretizmas, kleruchijos, diadochai, helenizmas, 

Ptolemajai, seleukidai, antigonidai. 
12.1. Makedonijos hegemonija Graikijoje.
graikų ir makedonų kultūriniai santykiai. filipas ii ir jo reformos Makedonijoje. 

filipo ii įtakos graikijoje išaugimas (Demosteno veikla, korinto kongresas). Panheleninės 
idėjos.

12.2. Aleksandro Makedoniečio žygiai.
aleksandro Makedoniečio atėjimas į valdžią ir makedonų hegemonijos graikijoje 

įtvirtinimas (karas su tėbais). Žygis į aziją, egiptą, indiją. Persų įtakos a. Makedoniečiui 
didėjimas. Bandymai kurti imperijos pagrindus („vestuvių šventė“). 

12.3. Helenizmas.
Helenizmo sąvoka. Bandymai išsaugoti imperijos vientisumą. Diadochų kova dėl pir-

mavimo ir imperijos subyrėjimas.
12.4. Ptolemajų Egiptas.
Valstybės organizacija (valdovo valdžia; centrinė ir vietinė administracija); žemės 

nuosavybės formos (valdovo, dovanotoji, kleruchų); miestų reikšmė; žynių padėtis. 
12.5. Seleukidų Azija.
Valstybės organizacija (valdovo valdžia, satrapijos); graikų kolonistų ir polių reikšmė 

valstybei; žemės nuosavybės formos (valdovo, diduomenės, miestų). 
12.6. Makedonija, Pergamas, Rodas.
smulkių helenistinių valstybių visuomenių ir ūkių raida iii–ii a. pr. kr.
12.7. Helenistinė kultūra.
Helenistinės kultūros centrai (aleksandrija (muziejonas), antiochija, Pergamas, 

sirakūzai). naujos tendencijos mene, architektūroje, urbanistikoje ir literatūroje. tech-
nikos laimėjimai. religija: religijų sinkretizmas; naujų teologinių doktrinų formavimasis; 
orfėjo ir kibelės kultų paplitimas.

literatūra: 1) Šachermeiras F. aleksandras Makedonietis. Vilnius, 1994; 2) Шаму Ф. 
[Chamoux F.]. Эллинистическая цивилизация. [arthaud 1985], Екатеринбург, 
Москва, 2008; 3) Тарн В. [Tarn W.]. Эллинистическая цивилизация. [london, 1941], 
Москва, 1949.



„BranDuoliniai“ MoDuliai ir jų teMos

20

13. Senovės Roma iki principato.
reikšminiai žodžiai: senovės roma, apeninai.
sąvokos: analistai, antikvarai, etruskai, respublika, patricijai, plebėjai, nobilitetas, 

klientelizmas, kolonializmas, imperializmas, pilietiniai karai, proskripcijos.
13.1. Šaltinotyros problemos.
fastai, libri magistratuum, libri lintei, analai, elogijos (elogia). senoji istoriogafija: 

analistų, antikvarų, imperijos laikų ir ankstyvųjų krikščionių istorikų darbai. Periodizacija.
13.2. Apeninai iki Romos valstybės iškilimo.
teramarų ir Vila novos kultūros. etruskai: jų kilmės klausimas. etruskų miestų or-

ganizacija. etruskų kultūros santykiai su graikų ir romėnų kultūromis. graikų kolonijos 
apeninuose.

13.3. Romos karalių laikotarpis.
romos miesto įkūrimas ir jo galios plėtra. romėnų visuomenė: gimininė sąranga, 

patricijai ir plebėjai, klientiniai santykiai. romėnų valstybė: karaliaus valdžia, tautos su-
sirinkimas. servijaus tulijaus reforma.

13.4. Romos respublikos imperializmas.
karas su etruskais, keltais, samnitais, lotynais ir graikų kolonijomis. trys pūnų, trys 

Makedonijos karai. sirijos karas.
13.5. Romos respublikos valstybės ir visuomenės struktūros.
ankstyvosios respublikos organizacija: konsulai, senatas ir komicijos. Patricijų ir ple-

bėjų kova: liaudies tribūnų atsiradimas, Dvylikos lentelių įstatymai, kviritinės nuosavybės 
įteisinimas, plebėjų teisių išplėtimas. romos piliečių teisės. lotynų pilietybė. tributinių 
komicijų reforma iii a. pr. kr. antrojoje pusėje, magistratūrų išplėtojimas. nobiliteto for-
mavimasis, nepriklausomų smulkių žemdirbių sluoksnio nykimas. Provincijų valdymo 
sistemos atsiradimas. sąjungininkų karas.

13.6. Politinė kova II–I a. pr. Kr. Romoje (perėjimas į imperiją).
Brolių grachų veikla. optimatų ir populiarų partijų susidarymas. karinė Marijaus re-

forma. gajaus Marijaus ir lucijaus sulos konfrontacija. sulos diktatūra ir proskripcijos. 
respublikos santvarkos atkūrimas kraso ir Pompėjaus laikais. katalijos sąmokslas. Pirma-
sis triumviratas (Pompėjus, krasas, Cezaris). Cezario diktatūra. Marko antonijaus ir okta-
viano kova. antrasis triumviratas (Markas antonijus, oktavianas, emilijus lepidas).

literatūra: 1) Маяк И. Рим первых царей: генезис римского полиса. Москва, 1983; 
2) Burianas J., Mouchova B. Paslaptingieji etruskai. Vilnius, 1983; 3) Утченко С. Древний 
Рим: события, люди, идеи. Москва, 1969.

14. Senovės Romos imperija.
reikšminiai žodžiai: senovės roma, apeninai.
sąvokos: principatas, dominatas, imperija, municipalitetai, romanizacija, separatiz-

mas, vergija, barbarai.
14.1. Principatas.
oktaviano augusto valdymas. Provincijų administravimo pertvarkymas (valstybės ir 

imperatoriaus iždų atskyrimas). Princepsų santykiai su senatu ir dinastinė politika. impe-
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ratoriaus tarybos atsiradimas. komicijų iširimas. karo vadų provincijose ir pretorionų ro-
moje reikšmės augimas. Municipalinės ir provincijų aristokratijos integravimas. Provincijų 
romanizacija. separatistinės tendencijos provincijose. feodalėjimo proceso apraiškos.

14.2. Dominatas.
Diokletiano reformos. imperatoriaus rūmų (centrinio valdymo aparato) reikšmės 

išaugimas. konstantino reformos. Vakarinės imperijos dalies ekonominis atsilikimas ir 
barbarėjimas. Valstybės centro persikėlimas į konstantinopolį ir romos miesto įtakos 
mažėjimas. Vakarų imperijos žlugimas. 

14.3. Socialinių santykių raida.
senųjų patricijų sunykimas. stambiosios žemėvaldos suklestėjimas. raitelių luomo 

reikšmės mažėjimas. Municipalinės kolegijos. Dekurionai. atleistinių sluoksnio išaugi-
mas. kolonų sluoksnio formavimasis ir vergų sluoksnio reikšmės mažėjimas (pekulijai). 
karakalos 212 m. ediktas. Barbarų įtraukimas į romos tarnybą ir romos barbarėjimas.

literatūra: 1) Maškinas N. senovės romos istorija. Vilnius, 1955; 2) Mackay Ch. an-
cient rome: a military and political history. new York, 2007.

15. Romos civilizacinės raiškos.
reikšminiai žodžiai: senovės roma, apeninai.
sąvokos: helenizacija, romanizacija, krikščionybė, barbarizacija.
15.1. Ankstyvoji romėnų religija.
Dievai ir jų kultai, žynių organizacijos klausimas, luperkalijų šventė, tikėjimas dva-

siomis. sibilės knygos.
15.2. Respublikos laikų Romos kultūra.
graikų kultūros įtaka. romos architektūra, dailė, literatūra. Dvylika olimpiečių dievų. 

kibelės ir Mitros kulto išplitimas.
15.3. Imperijos laikotarpio Romos kultūra.
kultūros sužydėjimas augusto laikais. kultūrinė romanizacija. imperijos Vakarų pro-

vincijų kultūrinis nuosmukis. Princepsų sudievinimas. religinis sinkretizmas (rytų kul-
tų išplitimas).

15.4. Romos ūkinis gyvenimas
Privilegijuota romos miesto padėtis ir jos pabaiga. imperijos vakarinių provincijų 

ekonominės nepriklausomybės augimas ir ekonominis nuosmukis. imperijos rytinių 
provincijų ekonomikos dominavimas.

15.5. Krikščionybė Romos imperijoje.
krikščionybės atsiradimas ir ankstyvieji duomenys apie ją. esėjai. naujasis testamen-

tas ir apokrifai. filonas aleksandrietis. Pirmosios krikščionių bendruomenės. krikščio-
nių persekiojimai. Milano ediktas. imperatoriaus įtaka krikščionių bažnyčiai. ankstyvo-
sios krikščionybės srovės: arionizmas, montanizmas, monofizitai. Bandymai konsoliduoti 
krikščionių bažnyčią ir jos kova su pagonimis. Visuotiniai Bažnyčios susirinkimai. 

literatūra: 1) Dilytė D. amžinoji roma. Vilnius, 1998; 2) Штаерман Е. Древний 
Рим: проблемы экономического развития. Москва, 1978; 3) Культура древнешо 
Рима / Pед. Е. Голубцов. Москва, т. 1–2, 1985.
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16. Senovės Indija.
reikšminiai žodžiai: indija, arijai.
sąvokos: Harapos kultūra, arijų kultūra, dinastija, imperija, vedos, varnos, budizmas, 

induizmas, komentarų literatūra.
16.1. Šaltinotyros klausimai.
rašytinių šaltinių kalbos: sanskritas ir pali. abėcėlės klausimas: brahmi ir kharošthi. 

ašokos ediktai. Vedų literatūra. epai: „Mahabharata“, „ramajana“. antikos autoriai: skila-
kas, Megastenas ir jo „indika“. Valdovų sąrašai: saulės ir Mėnulio dinastijos. Periodizacija.

16.2. Ankstyvoji Indija.
Harapos kultūra prie indo: miestas ir raštas. arijai ir jų ankstyvosios kultūros gango 

krantuose: vedos ir varnos.
16.3. Politinė istorija.
Persų ir makedonų veržimasis. nandų valstybė. Maurjų ir Šunga dinastijos, kušanaui; 

Huptų imperija (320–550 m.).
16.4. Senovės Indijos kultūra.
religija: vedų religija. Budizmas, induizmas. architektūra ir mokslas.
literatūra: 1) Бонгард-Левин Г. Индия в древности. Москва, 2001; 2) Cambridge 

history of india. Cambridge, 1987, t. 1 [ancient india].
17. Senovės Kinija.
reikšminiai žodžiai: kinija.
sąvokos: hieroglifai, istoriografija, metraščiai, karalystė, imperija, socialinė hierarchi-

ja, konfucionizmas, daosizmas, budizmas.
17.1. Šaltinotyros klausimai.
rašto atsiradimas ir pirmieji jo pavyzdžiai Šan (Shan) laikotarpiu. rašto ir rašymo 

priemonių raida senovės kinijos laikotarpiu. konfucijus, senovės kinijos metraščių ir 
istoriografijos (istorijos užrašų) tradicija. senovės kinijos kalendorius. Periodizacija. 

17.2. Politinė istorija.
neolitinė janšao kultūra ant Chuanchės krantų. legendinė siao (Xia) dinastija. ki-

nijos civilizacijos formavimasis Šan (Shan): žalvario naudojimas, miestai ir raštas; Čžou 
(Zhou) laikotarpio kovos su barbarais; Czinio ir Ču priešprieša, išaugusi į valstybių karus. 
Cinio (Qin) ir Hano (Han) imperijos. imperijos skilimas į tris karalystes.

17.3. Senovės Kinijos civilizacijos raiškos.
Visuomenės sluoksnių sistema Čžou (Zhou) laikais. Han laikų visuomenė. klaninės 

sistemos susiformavimas. religija: kosmogonija, pomirtinio pasaulio koncepcija ir pro-
tėvių kultas; konfucionizmas, daosizmas, budizmas. senovės kinijos filosofija, mokslo 
pasiekimai (matematikos, astronomijos ir medicinos sritys), architektūra ir vaizduoja-
masis menas.

literatūra: 1) The Cambridge history of ancient China: from the origins of civiliza-
tion to 221 B.C. / eds. M. loewe, e. l. shaughnessy. Cambridge, 1999; 2) Фань Вэнь-
Лань. Древняя история Китая: от первобытно-общинного строя до образования 
централизованного феодального государства. Москва, 1958.
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temų kontroliniai klausimai. 1) nurodykite ir apibūdinkite neolitinę kultūrą, iš ku-
rios išsirutuliojo X valstybė. 2) nurodykite X valstybės gyvavimo laikotarpį ir jos raidos 
pagrindines fazes. 3) nurodykite X valstybės kultūros kūrėjų etninę kilmę ir etninius 
valstybės pokyčius. 4) nurodykite X valstybės istorijos pagrindinius šaltinius, apibūdin-
kite šaltinių rašto sistemas, šaltinių kalbas ir datavimo galimybes. 5) nurodykite X vals-
tybės teritorijos dinamiką, kultūrinio arealo branduolį ir pagrindinius židinius (miestai, 
vietovės, objektai). 6) apibūdinkite X valstybės valdžios organizacijos ir politinės kultū-
ros (valdymo metodų) pagrindinius bruožus. 7) apibūdinkite X valstybės socialinę są-
rangą (visuomenės sluoksnius) ir jų raidą. 8) apibūdinkite X valstybės normatyvinės tei-
sės raidą (šeimos teisė). 9) apibūdinkite X valstybės ekonominės organizacijos esminius 
bruožus. 10) apibūdinkite X valstybėje vyravusią religiją ir jos kaitą. 11) apibūdinkite X 
valstybės kultūros laimėjimus architektūros, vaizduojamojo meno, literatūros ir mokslo 
srityse. 12) apibūdinkite senovės X kultūros įtaką europos ir pasaulio civilizacijai.

Seminarų ir pratybų temos. nenumatoma.

Rekomenduojama literatūra: 
1) antikos žodynas. Vilnius, 1998; 2) Arskis F. Periklis. Vilnius, 1989; 3) Baltrušaitis J. 

Visuotinė meno istorija. nuo priešistorijos iki viduramžių. kaunas, 1934, t. 1, [antras 
leidimas – 1992]; 4) Шаму Ф. [Chamoux F.]. Цивилизация Древней Греции. [arthaud, 
1983], Екатеринбург, Москва, 2008; 5) encyclopedia of the ancient world / ed. sh. grim-
bly. london, Chicago, 2000; 6) Freeman Ch. egypt, greece and rome: civilizations of the 
ancent Mediterranean. oxford, 2004; 7) Gasparovas M. su skydu ir už skydo. Pasakojimai 
apie senovės graikijos kultūrą. Vilnius, 2004; 8) Грималь П. [Grimal P.]. Цивилизация 
Древнего Рима. [arthaud 1989], Екатеринбург, Москва, 2008; 9) Fox R. L. Pagonys ir 
krikščionys. Vilnius, 2006; 10) europos mentaliteto istorija. Vilnius, 1998; 11) krikščio-
nybės istorija. Vilnius, 2000; 12) Мансуэлли Г. [Mansuelli G.]. Цивилизация Древней 
Еропы. [arthaud 1967], Екатеринбург, 2007; 13) Utčenka S. L. julijus Cezaris. Vilnius, 
1990; 14) The Cambridge encyclopedia of the world’s ancient languages / ed. r. D. Woo-
dard. Cambridge, 2005; 15) The oxford encyclopedia of ancient egypt / ed. D. B. red-
ford. oxford, 2000.

Viduriniųjų amžių istorija
Prof. dr. rimvydas Petrauskas, prof. dr. Zenonas Butkus

Temos anotacija. Dėstomo kurso chronologinės ribos: V–XV a. geografija – Vakarų, 
Šiaurės, Vidurio rytų europa, Bizantija. kurso metu aptariamos pagrindinės europos 
Viduramžių istorijos problemos, Viduramžių epochos sąvoka ir samprata, epochiniai 
lūžiniai (periodizacija), supažindinama su pagrindinėmis medievistinės istoriografijos 
teorijomis ir klausimais. Daugiausia dėmesio skiriama Vakarų europos istorijai, bet sten-
giamasi atskleisti apie tūkstantį metų trukusios epochos įvairovę. 
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išklausęs šį dalyką, studentas žino: 1) pagrindinius Viduramžių epochos įvykius ir 
procesus; 2) šios epochos periodizaciją, gali ją paaiškinti; 3) pagrindines šio laikotarpio 
istorines sąvokas; 4) šaltinių terminiją; 5) V–XV a. lyginamąją europos istoriją. geba: 
1) remdamasis dalyko literatūra, savarankiškai nagrinėti europos Viduramžių istorijos 
problemas; 2) apibūdinti šio laikotarpio visuomenės ir kultūros skiriamuosius bruožus; 
suvokti istorines dabarties reiškinių prielaidas; 3) skaityti istoriografinius tekstus ir origi-
nalius dokumentus lietuvių kalba, juos apibendrinti bei tinkamai sisteminti informaciją; 
4) naudotis informacijos paieškos įrankiais, bibliografiniais ištekliais, elektroniniais šalti-
niais; 5) rašyti specialybės tekstus lietuvių kalba, perprasti ir tinkamai naudoti aprašomąjį 
ir naratyvinį rašymo būdus, sklandžiai dėstyti mintis lietuvių kalba.

Temos programa
Pastabos: Pagrindinė užsiėmimų forma – paskaitos. seminarų metu gilinamasi į ke-

lias pasirinktas šio laikotarpio problemas, remiamasi istoriografija ir šaltiniais (išverstais 
į lietuvių kalbą).

1. Įvadas. Viduramžių epocha ir jos periodizacija.
Viduramžių sąvoka, jos genezė ir raida. epochos periodizacija ir geografija. „ilgųjų 

viduramžių“ koncepcija ir renesansas. epochos charakteristika. Viduramžių reikšmė eu-
ropos istorijai. Pagrindinių šaltinių ir literatūros apžvalga.

literatūra: 1) Petrauskas R. Viduramžiai // lietuvos Didžiosios kunigaikštijos kultū-
ra. tyrinėjimai ir vaizdai, Vilnius, 2001, p. 753–762; 2) Le Goff J. už ilgus viduramžius // 
j. le goff. Viduramžių vaizduotė. Vilnius, 2003, p. 30–37; 3) The oxford History of Me-
dieval europe / ed. g. Holmes. oxford, new York, 1992.

kontroliniai klausimai. 1) kas ir kada pradėjo vartoti Viduramžių sąvoką? 2) Pagrin-
diniai epochos lūžiai. 3) Pagrindiniai Viduramžių politikos, visuomenės, kultūros ir eko-
nomikos bruožai.

2. Vakarų Romos imperijos žlugimas, barbarų karalysčių susidarymas ir tautų 
kraustymasis.

reikšminiai žodžiai: hunai, burgundai, ostgotai, vestgotai, langobardai, Šv. augusti-
nas, odoakras.

sąvokos: imperija, karalystė, senatas, genčių sąjunga, barbarai, federatai, šventųjų gy-
venimai, tautų kraustymasis, kolonatas.

imperijos silpnėjimas ir skilimas. Dorovės erozija. socialinė, ūkinė, finansų ir geo-
politinė Vakarų romos imperijos padėtis. senato, imperatoriaus ir karo vadų vaidmens 
kitimas. federatai. krikščionybės raida ir jos požiūris į imperiją. konstantinas Didysis, 
Šv. augustinas, Šv. Valentinas, Šv. agota, keturiasdešimt šventųjų. Didžiojo tautų kraus-
tymosi priežastys ir pradžia. germanų gentys. gotų iškilimas. Hunų antplūdis. Vestgo-
tų pergalės (prie adrianopolio, romos užėmimas) ir jų karalystės susikūrimas ispanijos 
ir Pietų Prancūzijos teritorijose. Vandalų, burgundų, anglosaksų, ostgotų ir langobardų 
karalystės. odoakro perversmas italijoje. „Barbarų“ įsitvirtinimo ir imperijos žlugimo 
aiškinimai istoriografijoje. kontinuiteto ir cezūros terijos. Barbarų europos koncepcija.
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literatūra: 1) The oxford History of Medieval europe / ed. g. Holmes. oxford, new 
York, 1992, p. 1–89; 2) Bažnyčios savarankiškumas ir antikos pasaulio irimas // katalikų 
bažnyčios istorija. Vilnius, 1996, p. 152–206; 3) Modzelewski K. Barbarų europa. Vilnius, 
2006, p. 14–102.

kontroliniai klausimai. 1) Vakarų romos imperijos žlugimo ir tautų kraustymosi 
priežastys. 2) ryškiausi romos imperijos socialinės ir politinės sistemos pakitimai vė-
lyvaisiais laikais. 3) krikščionybės sklaida ir vaidmuo. 4) kontinuiteto ir cezūros teorijų 
pagrindiniai skirtumai.

3. Frankai ir jų valstybė Merovingų laikais.
reikšminiai žodžiai: frankai, Merovingai, galija, Chlodvigas, klotilda.
sąvokos: dinastija, krikštas, „barbarų“ teisynai, alodas, feodalizmas.
frankų skverbimasis į Šiaurės galiją ir jų valstybės susidarymas. Chlodvigo įsitvirti-

nimas. Merovingų dinastija. Chlodvigo krikštas ir krikščionybės vaidmuo visuomenės 
gyvenime. klotilda. Vestgotų nustūmimas, teritorinė frankų plėtra. frankų ūkis ir visuo-
meniniai santykiai salijų teisyno bei archeologiniais duomenimis. Moters padėtis. alo-
das ir feodalizmo genezė. Šalies susiskaldymas, Merovingų dinastijos silpnėjimas.

literatūra: 1) The oxford History of Medieval europe / ed. g. Holmes, oxford, new 
York, 1992, p. 59–89; 2) Pernoud R. Moteris katedrų laikais. Vilnius, 2007, p. 9–32.

kontroliniai klausimai. 1) frankų migracijos ypatybės ir jų įsitvirtinimo galijoje 
prielaidos. 2) Chlodvigo krikštas ir jo padariniai; barbarų teisynų patikimumo klausimas 
istoriografijoje. 3) Merovingų dinastija: pradžia, įsitvirtinimas ir sunykimas; frankų vals-
tybės susiskaldymo priežastys.

4. Frankų valstybės raida Karolingų laikais.
reikšminiai žodžiai: frankai, karolingai, popiežių politika, reformos.
sąvokos: karalystė, imperija, majordomai, grafai, imunitetas, prekarija, kapituliarijai, 

karolingų minuskulas.
teritorija. Merovingų valdymo pabaiga ir majordomai. frankų valdovų sąjunga su po-

piežiais. karolingų administracinė sistema. „imperijos vientisumo“ projekto nesėkmė ir 
frankų imperijos skilimas. karolingų renesansas. lotynų kalbos veiksnys. karolingų laikų 
visuomenė: valstiečiai ir kilmingieji. Didiko tėvonija ir imuniteto privilegijos. grafų val-
džios stiprėjimas. naujos kunigaikštystės. frankų valstybės reikšmė europos istorijoje.

literatūra: 1) Einhardas. karolio Didžiojo gyvenimas. Vilnius, 2005, p. 7–30; 2) Be-
cher M. Charlemagne. new Haven, london, 2003.

kontroliniai klausimai. 1) karolingų valdymas nuo Pipino iki karolio Didžiojo. 2) ka-
rolingų valstybės struktūra ir pobūdis. 3) karolio Martelio karinė reforma ir jos sociali-
nės pasekmės. 4) Pagrindinės karolingų renesanso idėjos ir veikėjai. 5) frankų valstybės 
suirimo priežastys. 6) naujos politinės struktūros postkarolingiškojoje europoje.

5. Feodalinė sistema ir riterių visuomenė.
reikšminiai žodžiai: feodalizmas, riteriai, visuomenė, luomai.
sąvokos: komendacija, investitūra, beneficija (lenas), ligesse, Dievo taika, ordinai.
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Viešosios valdžios silpnėjimas po romos imperijos suirimo. karolingų laikų refor-
mos. feodalinė sutartis. Vasalitetas. Beneficijų paveldėjimas. feodalizmo geografija. feo-
dalizmo reikšmė formuojantis europinei visuomenei. socialinė kilmingųjų transforma-
cija X–Xi a.: valdžios koncentracija. senjoras ir jo tarnybos žmonės. ankstyvoji riterijos 
samprata ir jos etika. Pax (treuga) Dei ir riterių idėjos „christianizacija“. riterių literatūra 
ir jos pagrindiniai motyvai. riterių kultūros suklestėjimas ir riterių sąvokos išplėtimas. 
turnyrai. riterių kultūros krizė. Vėlyvųjų viduramžių riterių ordinai. riteriai ir luomų 
idėjos atsiradimas.

literatūra: 1) Duby G. katedrų laikai // Menas ir visuomenė 980–1420. Vilnius, 2004, 
p. 50–74; 2) Huizinga J. Viduramžių ruduo. Vilnius, 1996, p. 79–90, 102–130; 3) Bloch M. 
la société féodale. t. 1–2, [įvairūs leidimai ir vertimai].

kontroliniai klausimai. 1) trys feodalinės sutarties dalys; feodalizmo regioniniai 
bruožai. 2) kilmingųjų visuomenės pokyčiai ir jų priežastys. 3) riterijos idėja ir krikš-
čioniškųjų luomų teorijos genezė. 4) Dievo taikos judėjimas. 5) riterių ordinų pobūdis. 
6) Pagrindinės riterių kultūros formos.

6. Bizantija Viduramžiais.
reikšminiai žodžiai: nikos sukilimas, justinijanas, konstantinopolis, osmanų imperija.
sąvokos: patriarchas, stačiatikiai, erezija, ikonoklazmas, paulikionai, schizma, sel-

džiukai.
rytų romos imperijos išsilaikymo prielaidos. Ūkinė, socialinė, geopolitinė Bizantijos 

padėtis ir etniniai santykiai. ryšiai su barbarais. Diplomatinė politika. justinijano kodek-
sas. justinijano valdymas. nikos sukilimas. užkariavimai. socialinių santykių evoliucija. 
agrarinė santvarka pagal Žemdirbių įstatymą. feodalizmo elementai ir bizantiškas pobū-
dis. stačiatikių bažnyčia. Patriarcho vaidmuo. kovos dėl paveikslų garbinimo. ikonoklaz-
mas. Paulikionų erezija. schizma. Bizantijos stiprėjimas valdant Makedonijos dinastijai. 
kryžiaus žygiai ir Bizantija. socialiniai ir politiniai santykiai vėlyvaisiais Viduramžiais. 
santykiai su turkų seldžiukais ir turkų osmanais. Šalies silpnėjimas. konstantinopolio 
žlugimas. Bizantijos kultūra ir jos poveikis europos tautoms.

literatūra: 1) The oxford History of Medieval europe / ed. g. Holmes. oxford, new 
York, 1992, p. 4–57, 237–247; 2) Čekalova A., Poliakovskaja M. Bizantija. Vilnius, 2003.

kontroliniai klausimai. 1) Bizantijos apsigynimo nuo barbarų priežastys. 2) justini-
jano politikos vertinimo kolizijos istoriografijoje. 3) stačiatikių bažnyčios dogmų ir jos 
statuso specifika. 4) ikonoklazmas ir jo poveikis romos popiežiaus bei Bizantijos patriar-
cho santykiams. 5) Bizantijos socialinė struktūra ir jos pokyčiai; švietimo sistema ir kul-
tūriniai Bizantijos laimėjimai.

7. Miestų iškilimas ir raida Vakarų Europoje V–XV a.
reikšminiai žodžiai: miestų kilmė, savivalda, prekyba, pinigai, amatai.
sąvokos: komuna, cechas, patricijai, luomas, cechų statutai.
Miestų definicija ir jų kilmės teorijos: H. Pirenne, a. Dopsch, e. ennen. svarbiausi 

miestų atsiradimo ir raidos etapai Viduramžiais. Miestų kova su senjorais dėl savaran-
kiškumo. Miestai valstybės, miestai komunos. Miestai ir europos valstybių centraliza-
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cija. Miestų amatai ir jų cechinė organizacija. Cechų reikšmė miestų gyvenime. Cechų 
statutai. Patricijai. Miestiečių luomo susidarymas ir jo bruožai. Cechų irimas. Prekyba, 
pinigai, kreditas. Miestų vieta feodalinėje visuomenėje.

literatūra: 1) Baldwin J. W. Viduramžių kultūra. Vilnius, 1996, p. 31–58; 2) Benevo-
lo L. europos miesto istorija. Vilnius, 1998, p. 24–85; 3) Ennen E. Die europäische stadt 
des Mittelalters. göttingen, 1987, p. 31–77, 145–154.

kontroliniai klausimai. 1) Miestų kilmės aiškinimai istoriografijoje. 2) svarbiausi Vi-
duramžių epochos miestų raidos etapai. 3) komunalinis judėjimas ir europinės miestų 
savivaldos bruožai. 4) Cechų susiformavimas, funkcijos ir vaidmuo. 5) Miestai – feodali-
nės visuomenės dalis ar svetimkūnis? 

8. Kryžiaus žygiai.
reikšminiai žodžiai: kryžiaus žygiai, Bizantija, jeruzalė, urbonas ii, jeruzalės karalys-

tė, lotynų imperija.
sąvokos: kryžininkai, Bažnyčios susirinkimai, ordinai, asizai.
kryžiaus žygių prielaidos. amžininkų ir istorizmo epochos versijos. turkų seldžiukų 

iškilimas ir jų grėsmė Bizantijai. jeruzalės praradimas. krikščionių bažnyčios reformos ir 
stiprėjimas Xi a. klermono susirinkimas. Popiežiai grigalius Vii, urbonas ii ir inocentas 
iii. Pasirengimas kryžiaus žygiams. Varguomenės žygis. Pirmasis riterių žygis. jeruzalės 
karalystė ir kitos kryžininkų valstybės rytuose. jeruzalės asizai. antrasis ir trečiasis žy-
giai. ketvirtasis kryžiaus žygis ir lotynų imperijos įkūrimas. Vaikų kryžiaus žygiai. Pa-
skutiniai kryžiaus žygiai ir jų pasislinkimas į Pabaltijį. kryžiaus žygių padariniai.

literatūra: 1) The oxford History of Medieval europe / ed. g. Holmes. oxford, new 
York, 1992, p. 202–221; 2) Riley-Smith J. The first crusade and the idea of crusading. 
london, new York, 2003; 3) Maalouf A. kryžiaus žygiai arabų akimis. Vilnius, 2006;  
4) Zaborovas M. kryžiaus žygiai. Vilnius, 1960.

kontroliniai klausimai. 1) turkų seldžiukų ekspansijos kryptys ir Bizantijos silp-
nėjimas. 2) katalikų bažnyčios reformos ir jos vaidmuo Brandžiaisiais viduramžiais.  
3) svarbiausieji kryžiaus žygiai, jų pobūdis, dalyviai, rezultatai. 4) kryžiaus žygių vertini-
mo istoriografijoje skirtumai.

9. Šventosios Romos imperija ir popiežiai X–XIII a.
reikšminiai žodžiai: imperija, popiežius, otonai, Štaufenai, grigalius Vii, Henrikas iV.
sąvokos: investitūra, konkordatas, teokratija, celibatas, renovatio imperii.
socialinė, ūkinė ir politinė padėtis Vokietijoje bei italijoje po frankų imperijos žlu-

gimo. feodalizacijos proceso ypatybės. Vikingų ir vengrų puolimai. Paskutiniai karolin-
gai ir konradas i. imperijos idėja. krikščionių bažnyčia kaip centrinės valdžios atrama. 
otonas Didysis ir imperijos atkūrimas. otonų atgimimas. otonas iii ir renovatio imperii. 
Xi a. politinė krizė. grigaliaus Vii reformos ir jo konfrontacija su Henriku iV. Dvasinin-
kų celibato įtvirtinimas. ginčas dėl investitūros. kanosa. Vormso konkordatas ir jo pada-
riniai. Štaufenų dinastijos iškilimas. fridrichas i, Henrichas Vi ir fridrichas ii. teritorinė 
imperijos plėtra ir jos dezintegracija. imperijos vaidmens vertinimas istoriografijoje.
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literatūra: 1) The oxford History of Medieval europe / ed. g. Holmes. oxford, new 
York, 1992, p. 109–151, 276–283; 2) katalikų bažnyčios istorija. Vilnius, 1996, p. 229–255.

kontroliniai klausimai. 1) imperijos atnaujinimo idėja ir jos įgyvendinimo istori-
nės aplinkybės. 2) Bažnyčios ir pasaulietinės valdžios santykių problema Viduramžiais.  
3) ginčo dėl investitūros prielaidos, eiga ir padariniai. 4) Vorsmo konkordato turinys ir 
reikšmė. 5) imperijos vaidmuo Vokietijos ir europos istorijoje.

10. Vakarų Europos raidos tendencijos Vėlyvaisiais viduramžiais (XIII a. antroji 
pusė–XV a.).

reikšminiai žodžiai: ekonomika, demografija, karalystės, valstietija.
sąvokos: Didysis maras, monarchija, „karūna“.
Vakarų europos krizė Xiii a. pabaigoje–XiV a. Didysis maras. socialinės, ekonomi-

nės ir politinės krizės pasekmės. Valstiečių padėties pokyčiai. tautinių karalysčių stiprė-
jimas. institucinės valstybės kūrimas.

literatūra: 1) Rösener W. Vėlyvųjų viduramžių krizės laikotarpis // W. rösener. Vals-
tiečiai europos istorijoje. Vilnius, 2000, p. 76–79; 2) Davies N. Pestis: krikščionybės krizė, 
apie 1250–1493 m. // n. Davies. europa: istorija. Vilnius, 2002, p. 391–474.

kontroliniai klausimai. 1) ekonominės ir demografinės krizės priežastys ir pasekmės. 
2) ekonominės raidos konjunktūriniai svyravimai Viduramžiais. 3) Pagrindinės politinės 
raidos tendencijos: imperatorių ir popiežių valdžios ideologija, tautinių karalysčių gene-
zė. 4) administracinės valstybių valdymo reformos.

11. Centralizuotos Europos monarchijos XIII a. antrojoje pusėje–XV a. (Prancūzija, 
Anglija, Ispanija).

reikšminiai žodžiai: anglija, Prancūzija, ispanija, Portugalija, Vėlyvieji viduramžiai, 
Šimtametis karas, luomų susirinkimai (parlamentarizmas).

sąvokos: dinastija, domenas, generaliniai luomai, parlamentas, gentry, politinė tauta, 
bendrinė kalba, rekonkista.

Du valstybių politinės raidos modeliai Vėlyvaisiais viduramžiais. kapetingų dinastijos 
Prancūzijoje domenas ir jo plėtimas. liudviko iX Šventojo reformos. Pilypo iV gražiojo 
konfliktas su popiežiumi Bonifacu Viii. avinjono nelaisvė. generaliniai luomai. Šimta-
metis karas. galutinis valstybės centralizacijos etapas XV a.: liudvikas Xi ir Burgundija. 
Buržo pragmatinė sankcija. anglijos istorija po normanų užkariavimo. anglijos karalių 
valdos Prancūzijoje. Didžioji laisvių chartija. anglų diduomenės sukilimai ir parlamen-
to genezė. Baltosios ir raudonosios rožių karas. naujoji diduomenė. Džonas Viklifas. 
Bendrinės prancūzų ir anglų kalbos, prancūzų ir anglų politinių tautų formavimasis. re-
konkista Pirėnų pusiasalyje ir socialinės raidos kryptys. karaliaus valdžios stiprėjimas 
ispanijoje: kastilija ir aragonas. galutinis ispanijos suvienijimas XV a.

literatūra: The oxford History of Medieval europe / ed. g. Holmes. oxford, new 
York, 1992, p. 276–302.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite pagrindinius politinės raidos modelius Vėly-
vaisiais viduramžiais ir priskirkite jiems svarbiausias europos valstybes. 2) Prancūzijos 
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centralizacijos etapai ir pagrindinės reformos. 3) Prancūzijos šiaurinės ir pietinės dalies 
skirtumai. 4) anglijos politinės ir socialinės raidos ypatumai. 5) anglijos ir Prancūzijos 
santykiai Vėlyvaisiais viduramžiais: karai ir teritoriniai pokyčiai. 6) Džono Viklifo re-
formacinės idėjos; politinė tauta, luomų susirinkimas ir bendrinė kalba Prancūzijoje ir 
anglijoje. 7) Pagrindinės karalystės Pirėnų pusiasalyje ir ispanijos vienijimo procesas.

12. Šimtametis karas (1337–1453).
reikšminiai žodžiai: anglija, Prancūzija, Burgundija, karas, kapetingai, Plantagene-

tai, orleanas, Žana d’ark.
sąvokos: generaliniai luomai, ordonansas, žakerija.
karo tarp Prancūzijos ir anglijos priežastys. anglijos karaliaus valdos Prancūzijos 

teritorijoje. kapetingų dinastijos pabaiga ir eduardo iii pretenzijos į Prancūzijos sostą. 
karo pradžia, etapai, pobūdis. karybos pokyčiai Vėlyvaisiais viduramžiais. kresi ir Pua-
tjė mūšiai. Burgundija. jonas gerasis. karolis Vii ir jo reformos. Paryžiaus sukilimas ir 
Žakerija. orleano apgultis ir Žana d’ark. jos teismas. karo pabaiga ir Prancūzijos suvie-
nijimas.

literatūra: The oxford History of Medieval europe / ed. g. Holmes. oxford, new 
York, 1992, p. 294–302.

kontroliniai klausimai. 1) kapetingų ir Plantagenetų kova dėl dominavimo. 2) Vals-
tybinis ar dinastinis karo pobūdis. 3) Žanos d’ark vaidmuo; pagrindiniai karo etapai.  
4) Šimtametis karas viduramžių karo istorijos kontekste.

13. Šventosios Romos imperijos raida XIII a. antrojoje pusėje–XV a.
reikšminiai žodžiai: Šventoji romos imperija, Vokietija, italija, Hanza, Šveicarija, Vė-

lyvieji viduramžiai.
sąvokos: imperija, teritorinės kunigaikštytės, kurfiurstai, aukso bulė, miestai-respub-

likos, sinjorija.
Šventosios romos imperijos, Vokietijos ir italijos santykis; Štaufenų dinastijos pabai-

ga ir ilgasis tarpuvaldis. teritoriniai kunigaikščiai ir romos karaliaus rinkimo sistema 
Vokietijoje. Dinastinė valdovų politika: liuksemburgai, Vitelsbachai, Habsburgai. karo-
lis iV ir aukso bulė. Plačioji Zigmanto liuksemburgiečio politika. Habsburgų dinastijos 
įsitvirtinimas. Miestų sąjungos: Hanzos pavyzdys. iš sąjungos į valstybę: Šveicarijos atve-
jis. italijos regionai. normanų karalystės paveldas Pietų italijoje. Venecija ir jos santvarka. 
Šiaurės italijos miestai-valstybės. sinjorijų atsiradimas.

literatūra: Prietzel M. Das Heilige römische reich im spätmittelalter. Darmstadt, 
2004.

kontroliniai klausimai. 1) Šventosios romos imperijos idėjos likimas ir jos politinė 
struktūra. 2) Pagrindinės Vėlyvųjų viduramžių imperatorių dinastijos ir jų politikos po-
būdis. 3) karolio iV ir Zigmanto liuksemburgiečio reformų bandymai. 4) Centralizaci-
jos politikos nesėkmės priežastys. 5) savitos politinės italijos raidos priežastys. 6) Šiaurės 
italijos miestų respublikinės santvarkos genezė ir sinjorinio valdymo tipo įsitvirtinimas. 
7) italijos pietų ir šiaurės raidos skirtumai.
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14. Valstybių susidarymas ir raida Vidurio Rytų Europoje.
reikšminiai žodžiai: Čekija, Vengrija, lenkija, kroatija, transilvanija, karalystės, di-

nastinės unijos, arkivyskupijos.
sąvokos: Vidurio rytų europa, christianizacija, vokiečių teisė (ius teutonicum), savi-

valda, kolonizacija (naujasis apgyvendinimas), husitai, privilegijos.
Vidurio rytų europos sąvoka. Christianizacijos įtaka regiono istorijai. feodalinės sis-

temos ypatumai. Čekijos valstybė ir visuomenė (iX–Xiii a.): teritorija, dinastija, santykiai 
su Šv. romos imperija, bajoriškosios tautos formavimasis. lenkija X–Xiii a.: valstybės 
susidarymas, Boleslovo narsiojo politika ir renovatio imperii, valstybės susiskaldymas. 
Vengrija X–Xiii a.: vengrų (madjarų) antpuoliai, šv. steponas, karaliaus ir didikų kova, 
karaliaus andriaus ii aukso bulė, etninė įvairovė ir valstybės struktūra, kroatijos padėtis. 
rytų apgyvendinimas. Ius teutonicum. naujų gyvenviečių kūrimas. Miestų savivalda. Vo-
kiečių naujakuriai ir vietiniai gyventojai. Čekija XiV–XV a.: karolis iV, husitų judėjimas, 
luominės organizacijos kūrimasis. lenkija XiV–XV a.: valstybės suvienijimas, kazimiero 
Didžiojo reformos, unija su lietuva, bajorų luomo stiprėjimas, karai su Vokiečių ordi-
nu. Vengrija XiV–XV a.: bandymai sustiprinti karaliaus valdžią: anžu dinastija, Motiejus 
korvinas, „karūnos“ idėja, transilvanija ir jos etnosocialinė struktūra. Privilegijos bajo-
rams ir žydams. luomų susirinkimų genezė.

literatūra: Wandycz P. S. laisvės kaina: Vidurio rytų europos istorija nuo viduramžių 
iki dabarties. Vilnius, 1997, p. 18–48.

kontroliniai klausimai. 1) Vidurio rytų europos karalysčių susikūrimas palygina-
majame kontekste. 2) rytų apgyvendinimo įtaka regiono istorinei raidai; vokiečių teisės 
turinys ir sklaida. 3) Dinastijų pokyčiai regione XiV a. 4) Husitų judėjimas ir pagrindi-
nės idėjos. 5) Politinių tautų formavimasis, privilegijos ir „karūnos“ samprata. 6) luomų 
susirinkimai, jų sudėtis.

15. Skandinavijos karalysčių istorija Viduramžiais.
reikšminiai žodžiai: skandinavija, Danija, Švedija, norvegija, kalmaro unija.
sąvokos: vikingai (normanai), šventieji karaliai, odalis, kolonizacija.
Vikingų (normanų) antpuoliai. normanų įsikūrimas Vakarų europoje. islandijos ap-

gyvendinimas. ankstyvoji skandinavijos visuomenės struktūra. Valstybių susidarymas ir 
krikščionybės priėmimas. knuto Didžiojo „imperija“. krikščioniškosios karalystės: vals-
tybių centralizacija, šventieji karaliai, arkivyskupijos. skandinavijos feodalizacija ir jos 
ypatumai. kova tarp karalių ir didikų. socialinė ir politinė vokiečių įtaka. Valdemaro iV 
valdymas ir karas su Hanza. kalmaro unija. Danijos įsigalėjimas ir engelbrekto engel-
brektsono sukilimas. luominių susirinkimų pradžia. rašto kultūros sklaidos ypatumai 
skandinavijoje.

literatūra: Derry T. K. skandinavijos istorija. Vilnius, 1995, p. 49–103.
kontroliniai klausimai. 1) normanų puldinėjimų pobūdis ir rezultatai. 2) normanų 

įsikūrimas Vakarų, Pietų ir rytų europoje. 3) kolonizacijos procesų kryptys. 4) Valsty-
bių formavimosi skandinavijoje ypatumai. 5) Christianizacijos pažanga ir arkivyskupijų 
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steigimas. 6) skandinavų visuomenės bruožai. 7) kalmaro unija: genezė ir padariniai.  
8) Danijos ir Švedijos konfliktas. 9) skandinavų raštijos pobūdis (kalbos veiksnys, pa-
grindiniai kūriniai).

16. Viduramžių vienuolijos ir erezijos.
reikšminiai žodžiai: vienuolijos, erezijos, benediktinai, cistersai, pranciškonai, domi-

nikonai, katarai, misijos.
sąvokos: kontempliatyviosios ir elgetaujančiosios vienuolijos, memoria (atminimo) 

kultūra, vienuolių riterių ordinai, albigiečiai, inkvizicija, devotio moderna (naujasis pa-
maldumas).

Vienuoliško gyvenimo pradžia europoje. Šv. Benedikto regula. airių vienuolių įta-
ka. Vienuolynų reforma karolingų laikais, Benediktas iš anianės. kliunio judėjimas. li-
turginė veikla. Vienuolynai ir visuomenė. askezės idealas ir reformų sąjūdžiai: cistersai. 
Vienuolių riterių ordinai. naujasis pamaldumas ir elgetaujantys vienuolynai. Pamokslinė 
ir misijų veikla. erezijos Vakarų europoje. katarai (albigiečiai). kryžiaus žygiai prieš al-
bigiečius. kitos erezijos: valdiečiai, humiliatai. inkvizicija.

literatūra: 1) Kłoczowski J. krikščionių bendrijos besikuriančioje europoje. Vilnius, 
2006, p. 61– 86, 172–187, 224–264; 2) Boockmann H. Vokiečių ordinas. Dvylika jo isto-
rijos skyrių. Vilnius, 2003; 3) katalikų Bažnyčios istorija. Vilnius, 1996, t. 1, p. 305–322, 
355–362; 4) Šventojo Benedikto regula. Vilnius, 1997.

kontroliniai klausimai. 1) Šv. Benedikto regulos turinys ir paplitimas. 2) Vienuoliško 
gyvenimo pokyčiai karolingų laikais. 3) kliunio judėjimo priežastys. 4) reformų sąjūdžiai: 
cistersai ir šv. Bernardo klerviečio veikla. 5) Vienuolių riterių ordinų įsikūrimas Šventojoje 
žemėje. 6) elgetaujančių vienuolijų atsiradimas ir pagrindiniai veiklos bruožai. 7) erezijų 
plitimo priežastys. 8) katarų erezijos turinys. 9) inkvizijos institucijos sukūrimas.

17. Mokymo sistema ir literatūrinė kūryba Viduramžiais.
reikšminiai žodžiai: universitetas, literatūrinė kalba.
sąvokos: laisvieji menai, scholastika, epai, romanai.
romėniškos mokymo sistemos perėmimas. karolingų laikų mokykla. anglijos mokyk-

la ankstyvaisiais viduramžiais. arabų įtaka. scholastinio metodo atsiradimas, šio meto-
do principai. universitetų genezė. universitetų raidos kryptys Vėlyvaisiais viduramžiais. 
Viduramžių literatūrinės kūrybos ypatumai. Herojiniai (riterių) epai. riterių romanai ir 
dvaro poezija: trubadūrai, truverai, minezingeriai. keliaujančiųjų poezija: vagantai ir gol-
jardai. Miesto literatūra: fablio ir švankai. naujos tendencijos literatūroje: rožės romanas 
ir Dantė aligjeris. Viduramžių istoriografija. Viduramžių literatūrinės kalbos problema. 
socialinės Viduramžių literatūros prielaidos.

literatūra: 1) Baldwin J. W. Mokyklos ir universitetai // j. W. Baldwin. Viduramžių 
kultūra. Vilnius, 1996, p. 59–91; 2) rolando giesmė. nibelungų giesmė. Vilnius, 1988.

kontroliniai klausimai. 1) ankstyvųjų viduramžių mokyklos: mokymo turinys ir ins-
titucijos. 2) Pirmųjų universitetų steigimas ir jų struktūra. 3) scholastinio metodo turinys 
ir principai. 4) literatūrinės kalbos raida: nuo lotynų prie tautinių kalbų. 5) Pagrindiniai 
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Viduramžių literatūrinių kūrinių žanrai ir kūriniai. 6) istorinės kūrybos Viduramžiais 
formos.

Seminarų ir pratybų temos
1. Šv. Aurelijaus Augustino asmuo ir jo teologinės bei socialinės idėjos.
krikščionybės sklaida romos imperijoje. Biografija, pažiūrų susiformavimas ir veikla. 

atsivertimas. Šv. Monikos, Šv. ambraziejaus, Šv. antano, Šv. Pauliaus laiško romėnams 
poveikis. neoplatonikų studijos. Vyskupavimo Hipono mieste metai. „De civitate Dei“ ir 
kiti šv. augustino darbai. teologija, filosofija, etika, politinės ir socialinės idėjos.

literatūra: 1) Brown P. augustinas iš Hipono. Vilnius, 1997; 2) Aurelijus Augustinas. 
išpažinimai. Vilnius, 2004; 3) Aurelijus Augustinas. Mano motina Monika. Vilnius, 1998; 
4) Aurelijus Augustinas. Pokalbiai su savimi. Vilnius, 1994; 5) Šv. augustinas: tradicijos, 
kontekstai, interpretacijos. Vilnius, 2006.

2. Karolio Didžiojo asmuo ir jo valstybė Einhardo biografijoje.
autorius ir ideologinis kūrinio kontekstas. Monarcho įvaizdis. karolingų dinastija. 

Valdymo struktūros. socialinės grupės ir pareigybės. karolio Didžiojo atminimas.
literatūra: 1) Einhardas. karolio Didžiojo gyvenimas. Vilnius, 2005, p. 7–30; 2) Be-

cher M. Charlemagne. new Haven, london, 2003; 3) The early middle ages: europe 400–
1000 / ed. r. Mckitterick. oxford, 2003.

3. Vakarų Europos politinis ir ekonominis pakilimas bei ekspansija X–XIII a. 
Vakarų europos teritorinė ekspansija. Vidaus apgyvendinimo (kolonizacijos) procesas. 

Miestai ir jų savivalda. Xii–Xiii a. pokyčiai Vakarų europoje. europa ir christianitas.
literatūra: 1) Bartlett R. The making of europe. Conquest, colonization and cultural 

change, 950–1350. london, 1993; 2) Le Goff J. The birth of europe: 400–1500. Malden, 
2007; 3) Rösener W. Vėlyvųjų viduramžių krizės laikotarpis // W. rösener. Valstiečiai eu-
ropos istorijoje. Vilnius, 2000, p. 56–75; 4) Borgolte M. Where are the frontiers of europe? 
Prieiga internetu: http://www.geschichte.hu-berlin.de/Portals/_Mittelalteri/Documents/
Borgolte_frontiers_engl.pdf.

4. Šv. Tomas Akvinietis – Viduramžių sistemintojas, scholastas, teologas.
Šv. akviniečio asmuo ir jo epocha. Dėstymas Paryžiaus universitete. Pagrindiniai mo-

kymo principai. Penki Dievo įrodymai. Politikos samprata ir ekonominės idėjos. „sum-
ma theologica“ ir kiti veikalai. tomizmas ir jo kritika.

literatūra: 1) Šv. Tomas Akvinietis. apie pasaulio sukūrimą ir blogio priežastį: teo-
logijos suma i, 44–49 klausimai. Vilnius, 2007; 2) Šv. Tomas Akvinietis. Žmogaus veikla 
dorovės požiūriu: teologijos suma i–ii, 18–21 klausimai. Vilnius, 1998; 3) Anzelmas Ken-
terberietis. Proslogionas. Vilnius, 1996.

5. Individas, šeima ir bendruomenė Viduramžiais.
Šeimos ir giminės modeliai Viduramžiais. Familia sąvoka. korporacinė ir hierarchinė 

viduramžių visuomenės struktūra. trijų luomų teorijos atsiradimas. individo samprata: 
autorystė, autobiografija, portretas.



ikimoderniųjų laikų visuotinė ir lietuvos istorija (i / ii) 

33

literatūra: 1) europos mentaliteto istorija. Vilnius, 1998, p. 15–32; 2) Gurevič A. in-
dividas viduramžių europoje. Vilnius, 1999, p. 110–152; 3) Gurevičius A. Viduramžių 
kultūros kategorijos. Vilnius, 1989, p. 164–185.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Bartlett R. The making of europe. Conquest, colonization and cultural change, 

950–1350. london, 1993; 2) Bloch M. la société féodale. Paris, 1939–1940, t. 1–2 [įvai-
rūs leidimai ir vertimai]; 3) Boockmann H. Vokiečių ordinas. Dvylika jo istorijos skyrių. 
Vilnius, 2003; 4) Burke P. renesansas. Vilnius, 1992; 5) Duby G. katedrų laikai. Menas ir 
visuomenė 980–1420. Vilnius, 2004; 6) Einhardas. karolio Didžiojo gyvenimas. Vilnius, 
2005; 7) europos mentaliteto istorija / sud. Peter Dinzelbacher. Vilnius, 1998; 8) Gurevi-
čius A. Viduramžių kultūros kategorijos. Vilnius, 1989; 9) Huizinga J. Viduramžių ruduo. 
Vilnius, 1996; 10) Kłoczowski J. krikščionių bendrijos besikuriančioje europoje. Vilnius, 
2006; 11) Le Goff J. The birth of europe: 400–1500. Malden, 2007; 12) Modzelewski K. Bar-
barų europa. Vilnius, 2007; 13) The oxford History of Medieval europe / ed. g. Holmes. 
oxford, new York, 1992 [prieiga internetu: http://www.questia.com/read/74359550];  
14) Riley-Smith J. The first crusade and the idea of crusading. london, new York, 2003; 
15) Rösener W. Valstiečiai europos istorijoje. Vilnius, 2000; 16) Viduramžių žodynas / 
sud. P. Dinzelbacher. Vilnius, 2004.

Ankstyvoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija
Prof. dr. rimvydas Petrauskas

Temos anotacija. Dėstomo kurso chronologinės ribos: Xiii a. pradžia–1569 m. (liub-
lino unija). ankstyvosios lietuvos istorijos dėstymas siejamas su to meto Vakarų ir rytų 
europos istorijos įvykiais. siekiama atskleisti Vakarų europos įtaką daugiatautei kultū-
rinei tradicijai. nusakomi naujausi istoriografijos požiūriai, parodoma galimybė įvairiai 
interpretuoti istorinius įvykius. Daugiausia dėmesio skiriama visuomenės raidai, svar-
biausių socialinių struktūrų ir valstybės institucijų formavimuisi, specifinių to meto poli-
tinių ir kultūrinių sampratų išryškinimui. 

išklausęs šį dalyką, studentas žino: 1) pagrindinius ankstyvosios lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės (lDk) įvykius ir procesus; 2) pagrindines šio laikotarpio istorines sąvo-
kas; 3) šaltinių terminiją; 4) Xiii–XVi a. europos ir lietuvos lyginamąją istoriją. geba:  
1) remdamasis dalyko literatūra, savarankiškai nagrinėti ankstyvosios lDk istorijos 
problemas; 2) apibūdinti šio laikotarpio visuomenės ir kultūros skiriamuosius bruožus; 
suvokti istorines dabarties reiškinių prielaidas; 3) sieti visuotinės ir lietuvos istorijos 
problemas diachroniniu ir sinchroniniu požiūriais; 4) skaityti istoriografinius tekstus ir 
originalius dokumentus lietuvių kalba, juos apibendrinti bei tinkamai sisteminti infor-
maciją; 5) naudotis informacijos paieškos įrankiais, bibliografiniais ištekliais, elektroni-
niais šaltiniais; 6) rašyti specialybės tekstus lietuvių kalba, perprasti ir tinkamai naudoti 
aprašomąjį ir naratyvinį rašymo būdus, sklandžiai dėstyti mintis lietuvių kalba.
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Temos programa
Pastabos. Pagrindinė užsiėmimų forma – paskaitos. seminarų metu gilinamasi į ke-

lias pasirinktas šio laikotarpio problemas, remiamasi istoriografija ir šaltiniais (išverstais 
į lietuvių kalbą).

1. Įvadas. Lietuvos istorija XIII–XVI a.
Pagrindinės istorinio laikotarpio problemos. ankstyvosios lDk istorijos reikšmė lie-

tuvos istorijai. epochos periodizacija ir geografija. Centro ir periferijos dinamika anksty-
vojoje istorijoje. Šaltinių ir literatūros apžvalga.

literatūra: 1) Gudavičius E. lietuvos istorija. Vilnius, 1999, t. 1; 2) Kiaupienė J., Pet-
rauskas R. nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė. lietuvos Didžioji kunigaikš-
tystė 1386–1529 (lietuvos istorija, t. 4). Vilnius, 2009, p. 482–492; 3) lietuvos Didžiosios 
kunigaikštijos kultūra. tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius, 2001, p. 753–762.

2. Rytų Pabaltijys ir Vidurio Rytų Europa Lietuvos valstybės susidarymo išvakarėse.
reikšminiai žodžiai: lietuvos vardas, misijos, riterių ordinai.
sąvokos: imperijos atnaujinimas (renovatio imperii), baltai, gentys.
Pirmasis lietuvos vardo paminėjimas 1009 m.: europa ir lietuva antrojo tūkstant-

mečio pradžioje. ankstyvosios šaltinių žinios apie baltų kraštus ir lietuvą. Pirmosios 
krikščionių (vienuolių) misijos Pabaltijyje. riterių ordinų įsikūrimas Pabaltijyje: Vokie-
čių ordinas Prūsijoje ir kalavijuočių ordinas livonijoje.

literatūra: 1) 1009 metai: Šv. Brunono kverfurtiečio misija. Vilnius, 2006; 2) Baltų 
religijos ir mitologijos šaltiniai. Vilnius, 1996, t. 1; 3) Boockmann H. Vokiečių ordinas. 
Vilnius, 2003, p. 54–113.

klausimai. 1) lietuvos vardo paminėjimas: šaltinių grupės, jų informacija ir jos pati-
kimumas, Šv. romos imperijos politika. 2) ankstyvųjų šaltinių žinių apie baltų kraštus ir 
lietuvą pobūdis. 3) Pirmųjų misijų baltų kraštuose chronologija ir geografija. 4) riterių 
ordinų įsikūrimo Pabaltijyje priežastys ir eiga.

3. Lietuvos valstybės susidarymas.
reikšminiai žodžiai: valstybės susidarymas, krikštas, karūnacija, popiežių politika.
sąvokos: kunigaikščiai, kariauna, christianizacija, lietuvos žemė.
Mindaugo valstybės susidarymas. lietuvių kunigaikščiai ir jų valdžia iki Mindaugo. 

Mindaugo iškilimo aplinkybės. Mindaugo krikštas ir karūnacija. Vidaus politinė krizė. 
santykiai su livonijos ordinu ir Haličo-Voluinės kunigaikštyste. krikščioniškos europos 
santykiai su pagoniškais kraštais. Popiežių politika ir jos reikšmė. Christianizacija ir vals-
tybių formavimosi procesai Vidurio rytų europoje.

literatūra: 1) Gudavičius E. Mindaugas. Vilnius, 1998, p. 211–240; 2) Stakaus-
kas J. lietuva ir Vakarų europa Xiii amžiuje. kaunas, 1934 [2 leid. – Vilnius, 2004];  
3) Mindaugo knyga: istorijos šaltiniai apie lietuvos karalių. Vilnius, 2005.

klausimai. 1) kunigaikščių valdžios iki monarchijos atsiradimo pobūdis. 2) Žinios 
apie pirmuosius kunigaikščius. 3) Mindaugo iškilimas, krikšto ir karūnacijos vidaus ir 
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tarptautinis kontekstas. 4) Mindaugo domeno klausimas. 5) lietuva lyginamojoje Vidu-
rio rytų europos valstybių susidarymo perspektyvoje.

4. Ikikrikščioniškos Lietuvos valstybė ir visuomenė.
reikšminiai žodžiai: dinastija, ankstyvoji monarchija, pilys, prievolės, pagonybė.
sąvokos: diarchija, domenas, alodas, pasėdis, dėkla.
Xiii a. pabaigos–XiV a. lietuvos valstybės struktūra. Monarcho valdžios stiprinimas. 

Mūro pilių genezė. Dinastijų formavimasis. Diarchijos problema. lietuvių kunigaikščių 
įsitvirtinimas rusų žemėse, sėkmingo įsitvirtinimo prielaidos. Xiii a. pabaigos–XiV a. 
lietuvos visuomenė: kunigaikščiai, bajorija, valstiečiai. Prievolių susidarymas ir valstie-
čių kategorijos. Pagoniškoji religija. lietuvių tautos formavimosi prielaidos.

literatūra: 1) Gudavičius E. lietuvos europėjimo keliais: istorinės studijos. Vilnius, 
2002, p. 87–123; 2) Nikžentaitis A. nuo Daumanto iki gedimino: ikikrikščioniškos lie-
tuvos visuomenės bruožai. klaipėda, 1996; 3) Dubonis A. traidenis. Monarcho valdžios 
atkūrimas lietuvoje (1268–1282). Vilnius, 2009; 4) lietuvos valstybės susikūrimas euro-
piniame kontekste. Vilnius, 2008.

klausimai. 1) ankstyvosios valstybės (monarchijos) struktūra. 2) Pagrindinės sociali-
nės grupės. 3) lietuvos kunigaikščių įsitvirtinimo rusiškose žemėse chronologija. 4) Prie-
volių genezė ir pobūdis. 5) Pagrindinės valstiečių kategorijos. 6) kilmingųjų (bajorijos) 
atsiradimas ir valdžia. 7) Šaltinių informacija apie pagonišką lietuvių tikėjimą.

5. Gediminaičių dinastijos iškilimas ir jos politika.
reikšminiai žodžiai: gediminaičių dinastija, dinastinė (vedybinė) politika, diploma-

tija, livonija, Mazovija, Maskva.
sąvokos: apgyvendinimas (kolonizacija), Hanza, metropolija.
gediminaičių dinastijos iškilimas ir dinastinė politika. Politiniai pokyčiai regione Vy-

tenio ir gedimino laikais. Xiii a. pabaigos–XiV a. politinė lDk istorija iki algirdo mir-
ties. santykiai su lenkija, Mazovija ir livonija. konkurencijos su Maskva pradžia.

literatūra: 1) Rowell S. C. iš viduramžių ūkų kylanti lietuva. Pagonių imperija rytų ir 
Vidurio europoje, 1295–1345, Vilnius, 2001, p. 88–127, 244–280; 2) Nikžentaitis A. ge-
diminas. Vilnius, 1989; 3) Chartularium lithuaniae res gestas magni ducis gedeminne 
illustrans. gedimino laiškai. Vilnius, 2003.

klausimai. 1) gedimino giminės iškilimo chronologija ir aplinkybės. 2) gedimino 
reformų bandymas: gedimino laiškai. 3) gedimino ir jo įpėdinių vidaus ir užsienio poli-
tika. 4) kitų lietuvos valdovų nuo treniotos iki algirdo politikos pagrindiniai bruožai.

6. Lemtingos permainos XIV a. pabaigoje–XV a. pradžioje: unija su Lenkija ir Lie-
tuvos krikštas.

reikšminiai žodžiai: Vokiečių ordinas, lenkija, unija, krikštas, vyskupijos, raštija, 
kanceliarija.

sąvokos: reizai, applicare, tarėjai, sekretoriai, Metrika.
XiV a. antrosios pusės karai su Vokiečių ordinu. algirdo ir kęstučio krikšto bandy-

mai. Pirmosios tarptautinės sutartys. XiV a. 9-ojo dešimtmečio politinė krizė lietuvoje. 
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krėvos aktas. lietuvos krikštas ir christianizacija. Vyskupijų kūrimas. Politiniai ir kultū-
riniai pokyčiai. raštijos veiksnys.

literatūra: 1) Ivinskis Z. krikščioniškosios Vakarų europos santykiai su pagoniškąja 
lietuva. kaunas, 1933; 2) Jučas M. lietuvos ir lenkijos unija. Vilnius, 2000; 3) krikščio-
nybės istorija lietuvoje. Vilnius, 2006, p. 33–47.

klausimai. 1) kokios naujovės nuo XiV a. vidurio pastebimos karuose su Vokiečių or-
dinu? 2) Pagrindiniai mūšiai. 3) algirdo ir kęstučio krikšto bandymai: datos ir tarpinin-
kai. 4) kęstučio ir jogailos konflikto priežastys ir eiga. 5) krėvos akto turinys. 6) lietuvos 
christianizacijos eiga. 7) Pirmosios vyskupijos. 8) svarbiausieji krikšto nulemti politiniai 
ir kultūriniai pokyčiai. 9) lDk kanceliarijos genezė ir lietuvos Metrika.

7. Vytauto valdymas: vidaus reformos ir užsienio politika.
reikšminiai žodžiai: lenkija, Vokiečių ordinas, Šv. romos imperija, sutartys, reformos.
sąvokos: vasalitetas, karūnacija, kunigaikštystė, vaivadija, beneficija.
santykiai su jogaila ir lenkija. sutartys su jogaila ir lenkija (1392 m. astravos, 1401 m. 

Vilniaus ir radomo, 1413 m. Horodlės). karūnacijos byla. Vokiečių ordino problemos iš-
sprendimas. Dvilypė Vytauto politika ordino atžvilgiu. Žalgirio mūšis. sutartys su ordinu 
(1392 m. salyno, 1404 m. racionžo, 1411 m. torunės, 1422 m. Melno). Šv. romos imperijos 
veiksnys. konstanco suvažiavimas. Valstybės struktūros pokyčiai ir visuomenės raida.

literatūra: 1) Pficneris J. Didysis lietuvos kunigaikštis Vytautas kaip politikas. Vil-
nius, 1989; 2) Žalgirio laikų lietuva ir jos kaimynai. Vilnius, 1993, p. 170–17, 178–187; 
3) Urban W. Žalgiris ir kas po jo: lietuva, lenkija ir Vokiečių ordinas – nemirtingumo 
beieškant. Vilnius, 2004, p. 39–92, 294–328.

klausimai. 1) Pagrindinės sutartys su lenkija ir Vokiečių ordinu, jų turinys. 2) 1409–
1411 m. karo su ordino priežastys ir eiga. 3) tarptautinės situacijos pokyčiai XV a. pra-
džioje: konstanco susirinkimas. 4) Husitai. 5) Šv. romos imperija. 6) Vytauto karūnacijos 
aplinkybės. 6) Vytauto nauja teritorinė ir institucinė politika. 7) socialinių grupių (bajo-
rų, miestiečių, valstiečių) permainos.

8. Politinė LDK istorija Vidurio Rytų Europoje XV a.–XVI a. pradžioje.
reikšminiai žodžiai: jogailaičiai; Habsburgai; Vidurio rytų europa; lDk diduomenė, 

centro ir vietos valdžios pareigybės.
sąvokos: Ponų taryba, maršalas, kancleris, etmonas, teritorinė integracija.
Įvykiai po Vytauto mirties. Švitrigailos ir Žygimanto kęstutaičio konflikto interpre-

tacija. Žygimanto kęstutaičio nužudymas ir kazimiero jogailaičio išrinkimas. Vidinės ir 
išorinės situacijos analizė. unijų su lenkija tąsa (1432 m. gardino, 1501 m. Melniko). 
Politinė lDk organizacija XV a. Pareigybių sistemos kūrimasis. Ponų taryba. jos sava-
rankiška politika ir lDk integralumo išsaugojimas. Vaivadijų steigimo procesas. lietuva 
jogailaičių karalysčių Vidurio rytų europoje politinėje sistemoje (lenkija, Čekija, Ven-
grija). konkurencija su Habsburgais.

literatūra: 1) Dundulis B. lietuvos kova dėl valstybinio savarankiškumo XV amžiuje. 
Vilnius, 1993, p. 89–198; 2) Trimonienė R. R. lietuvos Didžioji kunigaikštystė ir Vidurio 
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europa XV–XVi a. sandūroje. Šiauliai, 1996, p. 51–76; 3) Rowell S. C. Casimir jagiellońc-
zyk and the polish gamble // lithuanian Historical studies. 1999, Vol. 4, p. 20–38.

klausimai. 1) XV a. konfliktų dėl didžiojo kunigaikščio sosto priežastys, pagrindiniai 
jų subjektai. 2) Pareigybių sistemos genezė: pagrindinių pareigybių pavadinimai ir atsira-
dimo chronologija. 3) Ponų tarybos sudėtis. 4) jogailaičių valdymas lDk ir Vidurio rytų 
europos karalystėse.

9. LDK santykiai su Maskvos Didžiąja Kunigaikštyste ir Stačiatikių bažnyčia Lie-
tuvoje.

reikšminiai žodžiai: Maskva, karai, kariuomenė, stačiatikiai, Bažnytinė unija.
sąvokos: lietuvos rusia, metropolitas, rebaptizacija, pašauktiniai.
Maskvos iškilimas. XV a. pabaigos–XVi a. pirmosios pusės karai tarp lDk ir Mas-

kvos. lDk kariuomenės reformos karų epochoje. stačiatikių bažnyčia lietuvos rusioje 
ir ikikrikščioniška lietuva. stačiatikių bažnyčios padėtis ir raida po 1387 m. Bažnytinės 
unijos problema. lDk stačiatikiai ir rusėnų tautos genezė.

literatūra: 1) krikščionybės istorija lietuvoje. Vilnius, 2006, p. 126–143; 2) Baro-
nas D. trys Vilniaus kankiniai: gyvenimas ir istorija. Vilnius, 2000, p. 97–115; 3) lietuvos 
Didžiosios kunigaikštijos kultūra. tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius, 2001, p. 674–689.

klausimai. 1) santykių su Maskva pagrindinės problemos: konkurencija dėl teritorijų 
ir metropolito kandidatūros. 2) karų su Maskva laikotarpis: teritoriniai praradimai, pa-
liaubos, oršos mūšis. 3) lDk kariuomenės pokyčiai: šauktinė ir samdomoji kariuomenė, 
pareigybės, kariuomenės surašymas. 4) stačiatikių bažnyčios organizacija lDk: teisinė 
padėtis, vyskupai, vienuolijos, globėjai. 5) Bažnytinė unija: lDk valdovų iniciatyvos, flo-
rencijos bažnytinė unija, lDk stačiatikių santykis su unija.

10. Liublino unijos link.
reikšminiai žodžiai: unija, Ponų taryba, livonija, Palenkė.
sąvokos: lenkiškoji teisė, pasiuntinių tarnyba, abiejų tautų respublika (atr), fede-

racija.
lDk Ponų tarybos užsienio politika XVi a. pirmojoje pusėje. Pasiuntinybių tarny-

bos organizacija. albertas goštautas ir jo vaidmuo lDk politikoje ir kultūroje. Dinastinė 
Žygimanto senojo ir Bonos sforcos politika. Palenkės veiksnys lDk istorijoje. lDk ba-
jorų seimo genezė ir „lenkiškosios teisės“ klausimas. Mikalojus radvila juodasis ir lDk 
diduomenė liublino unijos išvakarėse. livonija tarp lDk ir Maskvos. livonijos karas. 
liublino unija.

literatūra: 1) Banionis E. lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pasiuntinybių tarnyba 
XV–XVi amžiais. Vilnius, 1998, p. 51–86; 2) Petrauskas R. lenkijos–lietuvos unija ir 
lenkų–lietuvių diduomenės ryšiai: realios unijos link // lietuvių–lenkų santykiai amžių 
tekmėje. istorinė atmintis. Vilnius, 2009, p. 60–75; 3) Dundulis B. lietuvos užsienio poli-
tika XVi amžiuje. Vilnius, 1971, p. 154–281.

klausimai. 1) Pagrindinės lDk užsienio politikos kryptys: ordinas, Maskva, totoriai. 
2) alberto goštauto asmuo ir socialinės ir kultūrinės jo aplinkos iniciatyvos. 3) naujoviš-
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kos Žygimanto senojo ir Bonos sforcos politikos bruožai. 4) lenkiškosios teisės turinys 
ir Palenkės vaidmuo lDk istorijoje. 5) Vokiečių ordino likimas Prūsijoje ir livonijoje. 
6) livonijos karo pradžia. 7) Politinės, socialinės ir kultūrinės liublino unijos priežastys. 
8) liublino unijos dokumento turinys. realios unijos pasekmės lDk ir lenkijai.

11. LDK teisės raida ir XVI a. valstybės valdymo reformos.
reikšminiai žodžiai: teisė, teisynas, statutai, romos teisė, reformos, kalbos.
sąvokos: pavietas, teisiniai papročiai, dovis, trečdalis.
Paprotinė ir rašytinė teisė. kazimiero teisynas. ankstyvoji teismų sistema. lDk val-

dovų teisiniai nuostatai: nuostatai dėl trečdalio, dovio, bajorystės įrodymo ir kt. lietuvos 
statutai (1529, 1566, 1588). statutų kalba ir kalbų veiksnys lDk. 1564–1566 m. lDk 
teisminė ir administracinė reformos. Pavietų organizacija ir lDk teritorializacija.

literatūra: 1) Gudavičius E. teisė // lietuvos Didžiosios kunigaikštijos kultūra. 
tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius, 2001, p. 700–713; 2) Jablonskis K. lietuvos valstybės ir 
teisės istorija iki XVi a. Vidurio // k. jablonskis. istorija ir jos šaltiniai. Vilnius, 1979,  
p. 140–218; 3) Valikonytė I., Lazutka S., Gudavičius E. Pirmasis lietuvos statutas 
(1529 m.). Vilnius, 2001.

klausimai. 1) Paprotinės ir rašytinės teisės skirtumai. 2) Paprotinės teisės (teisinių 
papročių) bruožai. 3) Pirmieji rašytinės teisės dokumentai: žemės (bajorijos) ir sritinės 
privilegijos, valdovų nuostatai. 4) ankstyvosios teismų sistemos ypatybės. 5) kazimie-
ro teisyno pobūdis. 6) lietuvos statutai: turinys ir kūrėjai. 7) kalbų vartojimas lDk.  
8) XVi a. vidurio reformų turinys ir reikšmė.

12. LDK bajorija XIV–XVI a.
reikšminiai žodžiai: bajorija, diduomenė, giminė, privilegijos, žemėvalda.
sąvokos: ponai, riteriai, agnatinė giminė, tėvonija, herbai, genealogija.
lietuvos bajorijos charakteristika. giminės reikšmė bajorijos gyvenime. Bajorijos 

struktūros transformacija XV a. – XVi a. pradžioje. stambiosios žemėvaldos formavima-
sis. luominės didžiųjų kunigaikščių privilegijos ir jų reikšmė.

literatūra: 1) Petrauskas R. lietuvos diduomenė XiV a. pabaigoje–XV a.: sudėtis – struk-
tūra – valdžia. Vilnius, 2003, p. 195–208; 2) Kiaupienė J. „Mes, lietuva“. lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės bajorija XVi a. (viešasis ir privatus gyvenimas). Vilnius, 2003, p. 50–70.

klausimai. 1) ankstyvosios lietuvos bajorijos bruožai. 2) Bajorijos vidinės struktūros 
pokyčiai: giminė, paveldimas vardas, valdos, titulai. 3) Bajorijos žemėvalda: dviejų dalių 
domenas. 4) luominių privilegijų (privilegijų bajorams) datos ir turinys.

13. Neprivilegijuotos socialinės grupės: miestiečiai ir valstiečiai.
reikšminiai žodžiai: miestiečiai, valstiečiai, savivalda, įbaudžiavinimas, prievolės, va-

lakų reforma.
sąvokos: magdeburgija, vokiškoji teisė, magistratas, suolininkai, sankrovos teisė, ce-

chas, dvaras, veldamai, valakas.
lietuvos miestų genezė. Miestas ir pilis. Prekyba lDk. Piniginio ūkio raida. Miestų 

savivalda: pirmosios magdeburgijos, savivaldos institucijos. Cechai. Valstiečių įbaudžia-
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vinimas. Vytauto laikų reformos. Prievolių raida. europinės žemėtvarkos principų recep-
cija: dviejų dalių domenas. Valakų reforma.

literatūra: 1) Gudavičius E. Miestų atsiradimas lietuvoje. Vilnius, 1991, p. 4–63; 
2) Kiaupa Z. lietuvos miestų savivalda XiV–XViii a. // lietuvos heraldika / sud. e. rim-
ša. Vilnius, 1998, p. 163–183; 3) Jurginis J. lietuvos valstiečių istorija. Vilnius, 1978, 
p. 23–32, 65–79.

klausimai. 1) Miestų atsiradimo lietuvoje chronologija. 2) rusios miestų specifika. 
3) Pagrindiniai prekybos keliai. 4) Monetų plitimas: pagrindinės monetos ir vietiniai pi-
nigai. 5) lDk miestų savivalda: pirmosios privilegijos, savivaldos institucijos. 6) Valstie-
čių įbaudžiavinimo etapai. 7) Prievolių sistemos kaita XV a. 8) Valakų reformos pagrin-
diniai bruožai.

14. Katalikų bažnyčia LDK ir reformacija XVI a.
reikšminiai žodžiai: parapijos, vienuolijos, reformacija, kontrreformacija, Bažnyčios 

reforma.
sąvokos: patronatas, vizitacijos, liuteronai, kalvinistai, antitrinitoriai.
katalikų bažnyčios lDk XV–XVi a.: parapijų tinklo plėtra, vienuolijos, potridentinės 

reformos. reformacijos pradžia lietuvoje. reformacijos paplitimas. „Ponų reformacija“. 
reformacijos susiskaldymas.

literatūra: 1) Lukšaitė I. reformacija lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje ir Mažojoje 
lietuvoje. Vilnius, 1999, p. 131–159, 283–294; 2) Vaivada V. katalikų Bažnyčia ir re-
formacija Žemaitijoje XVi a.: esminiai raidos bruožai. klaipėda, 2004; 3) Ochmanskis J. 
Privilegijuota katalikų bažnyčios padėtis viduramžių lietuvoje // j. ochmanskis. senoji 
lietuva. Vilnius, 1996, p. 106–130.

klausimai. 1) Parapijų tinklo plėtros tendencijos. 2) svarbiausios lDk vienuolijos ir 
vienuolynai. 3) socialinės, politinės ir kultūrinės reformacijos priežastys. 3) Du refor-
macijos plitimo lDk etapai: socialiniai ir konfesiniai šių etapų skirtumai. 4) Mikalojaus 
radvilos juodojo veikla. 5) katalikų bažnyčios reformos ir kontrreformacijos pažanga.

15. LDK raštija XIV–XVI a.
reikšminiai žodžiai: raštija, Šventasis raštas, istoriografija, kilmės teorijos, lietuvių 

kalba.
sąvokos: metraščiai, kronikos, sąvadas, kodeksas, etnogenetinės legendos, raštinių 

kultūra.
Pirmieji literatūriniai kūriniai. stačiatikių literatūra. Poleminė raštija (Mykolas lietuvis, 

augustinas rotundas). lotynų ir tautinių kalbų santykis. raštijos lietuvių kalba atsiradi-
mas. istorinė mintis lietuvoje. lietuvos metraščiai. lietuvių kilmės iš romėnų teorija.

literatūra: 1) lietuvos Didžiosios kunigaikštijos kultūra. tyrinėjimai ir vaizdai. Vil-
nius, 2001, p. 207–217, 303–319; 2) Pociūtė D. Maištininkų katedros. Vilnius, 2008; 3) Še-
šioliktojo amžiaus raštija (senoji lietuvos raštija, kn. 5). Vilnius, 2000.

klausimai. 1) Pagrindiniai bažnytiniai kūriniai. 2) Pasaulietinė raštija: Mikalojus Huso-
vianas, Mykolas lietuvis, augustinas rotundas. 3) lietuvos metraščių sąvadai. 4) istorinės 
savimonės bruožai. 5) lietuvių kilmės iš romėnų teorijos politiniai ir socialiniai aspektai.
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16. LDK kultūra ir jos pirmosios institucijos.
reikšminiai žodžiai: knygos, rankraštinė knyga, spaustuvės, bibliotekos, mokyklos, 

menas, architektūra.
sąvokos: laisvieji menai, gotika, mūro architektūra.
knygų kultūra lDk. rankraštinė knyga. knygų spausdinimo pradžia. Bibliotekos. 

ankstyvosios mokyklos. Mokyklų pobūdis ir mokymo turinys. abraomo kulviečio mo-
kykla. studijos užsienyje: chronologija ir geografija. Menas ir architektūra lDk. kultūrų 
sąveika lDk teritorijoje.

literatūra: 1) lietuvos Didžiosios kunigaikštijos kultūra. tyrinėjimai ir vaizdai. Vil-
nius, 2001, p. 260–275, 378–396, 413–426; 2) Vladimirovas L. knygos istorija. Vilnius, 
1979, p. 118–136; 3) lietuvos architektūros istorija. nuo seniausių laikų iki XVii a. vidu-
rio. Vilnius, 1988, t. 1, p. 88–158.

klausimai. 1) rankraštinės knygos paplitimas lDk. 2) Pirmosios spaustuvės: Pran-
ciškus skorina, Brasta. 3) ankstyvųjų bibliotekų bruožai. 4) Pirmosios mokyklos lDk: 
katedrų, parapijų, miesto. 5) Mokymo turinys. 6) gotikinio meno ir architektūros svar-
biausieji bruožai. 7) kultūrų sąveikos lDk teritorijoje formos: gotika, kalbos, raštija.

Seminarų ir pratybų temos
1. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino valdymas.
gediminaičių dinastijos kilmė: šaltinių ir istoriografijos versijos. gedimino vedybinė 

politika. gedimino laiškai: kontekstas, adresatai, politinė programa. gedimino valdymo 
reikšmė lDk raidai.

literatūra: 1) Chartularium lithuaniae res gestas magni ducis gedeminne illustrans. 
gedimino laiškai. Vilnius, 2003, p. 38–41, 46–49, 55–67, 182–190; 2) Rowell S. C. iš vi-
duramžių ūkų kylanti lietuva. Pagonių imperija rytų ir Vidurio europoje, 1295–1345. 
Vilnius, 2001, p. 202–244; 3) Nikžentaitis A. gediminas. Vilnius, 1989, p. 5–28; 4) Och-
manskis J. senoji lietuva. Vilnius, 1996, p. 19–2; 5) Gudavičius E. lietuvos europėjimo 
keliais: istorinės studijos. Vilnius, 2002, p. 133–141.

2. Lietuvos ir Lenkijos santykiai Vytauto ir Jogailos laikais.
unija, krėvos dokumento interpretacija, valstybių struktūra ir jos nevienalytiškumas, 

valdovų santykiai.
literatūra: 1) 1385 m. rugpjūčio 14 d. krėvos aktas. Vilnius, 2002, p. 21–22, 69–78; 

2) Dundulis B. lietuvos kova dėl valstybinio savarankiškumo XV amžiuje. Vilnius, 1993, 
p. 31–57; 3) Kiaupienė J., Petrauskas R. nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valsty-
bė. lietuvos Didžioji kunigaikštystė 1386–1529 (lietuvos istorija, t. 4). Vilnius, 2009,  
p. 352–387; 4) Krzyżaniakowa J., Ochmański J. jogaila. Vilnius, 2010, p. 91–149; 5) Ju-
čas M. lietuvos ir lenkijos unija. Vilnius, 2000, p. 86–164.

3. Vytauto laikų reformos ir jų įtaka tolesnei LDK valstybės ir visuomenės struktūrai.
teritorinės konsolidacijos pradžia, institucijų steigimas: dvaras, kanceliarija, pareigy-

bės, socialinių grupių raida: bajorai – riteriai, valstiečiai – veldamai, miestiečiai – savival-
da, etnokonfesinių mažumų įkurdinimas.
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literatūra: 1) Pficneris J. Didysis lietuvos kunigaikštis Vytautas kaip politikas. Vilnius, 
1989, p. 114–134; 2) Žalgirio laikų lietuva ir jos kaimynai. Vilnius, 1993, p. 114–134, 
278–295; 3) Gudavičius E. lietuvos europėjimo keliais: istorinės studijos. Vilnius, 2002, 
p. 258–269; 4) Petrauskas R. Didžiojo kunigaikščio institucinio dvaro susiformavimas 
lietuvoje (XiV a. pabaigoje–XV a. viduryje) // lietuvos istorijos metraštis, 2005/1. Vil-
nius, 2006, p. 5–38.

4. Valstybės valdymo reformos Aleksandro Jogailaičio valdymo laikais.
Didžiojo kunigaikščio dvaro atnaujinimas: impulsai reformoms, dvaro sudėtis ir 

struktūra, reformų kryptys: valdymo organizacija ir kanceliarija, iždas ir kariuomenė, 
reprezentacija ir valstybės simbolika, pagrindinės užsienio politikos problemos.

literatūra: 1) lietuvos didysis kunigaikštis aleksandras ir jo epocha. Vilnius, 2007, 
p. 5–15, 25–34, 68–85, 131–142, 152–165; 2) lietuvos didžiojo kunigaikščio aleksand-
ro jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494–1504) / Par. D. antanavičius, r. Petrauskas. 
Vilnius, 2007, p. iV–XXiii; 3) Banionis E. aleksandras // iš kur atėjome. kaunas, 1988, 
p. 84–91.

5. Regioninės raidos pavyzdys: Žemaitija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje tarp 
autonomijos ir integracijos.

istorinės Žemaitijos sienos ir geografija, Žemaitija ikikrikščionišku laikotarpiu, Že-
maitija tarp Vokiečių ordino ir lietuvos, Žemaitijos krikšto klausimas, postūmiai Žemai-
tijos integracijai XV a., kęsgailų Žemaitija, Žemaitijos politinė organizacija, savivalda ir 
socialinės grupės XV–XVi a. pirmojoje pusėje.

literatūra: 1) Butrimas A., Žulkus V., Nikžentaitis A., Vaivada V., Aleksandravičius E. 
Žemaitijos istorija. Vilnius, 1997, p. 53–102; 2) Saviščevas E. Žemaitijos savivalda ir val-
džios elitas 1409–1566 metais. Vilnius, 2010, p. 27–53, 142–156; 3) Žemaičių istorijos 
virsmas iš 750 metų perspektyvos. Vilnius, 2004, p. 151–162, 173–182; 4) Almonaitis V. 
Žemaitijos politinė padėtis 1380–1410 metais. kaunas, 1998, p. 25–44, 59–85; 5) Ro-
well S. C. rusena karas Žemaičiuose: keletas pastabų apie 1442 m. privilegijos genezę // 
Žemaičių praeitis. 1998, t. 8, p. 5–28.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. Vilnius, 1996–2001, t. 1–2; 2) Boockmann H. 

Vokiečių ordinas. Vilnius, 2003; 3) Butrimas A., Žulkus V., Nikžentaitis A., Vaivada V., 
Aleksandravičius E. Žemaitijos istorija. Vilnius, 1997; 4) Gudavičius E. lietuvos europė-
jimo keliais: istorinės studijos. Vilnius, 2002; 5) Gudavičius E. lietuvos istorija. Vilnius, 
1999, t. 1; 6) Gudavičius E. Mindaugas. Vilnius, 1998; 7) Ivinskis Z. lietuvos istorija iki 
Vytauto Didžiojo mirties (2 leid.). Vilnius, 1991; 8) Jučas M. lietuvos ir lenkijos unija. 
Vilnius, 2000; 9) Kiaupienė J., Petrauskas R. nauji horizontai: dinastija, visuomenė, vals-
tybė. lietuvos Didžioji kunigaikštystė 1386–1529 (lietuvos istorija, t. 4). Vilnius, 2009; 
10) lietuvos Didžiosios kunigaikštijos kultūra. tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius, 2001; 
11) Lukšaitė I. reformacija lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje ir Mažojoje lietuvoje. 
Vilnius, 1999; 12) Nikžentaitis A. nuo Daumanto iki gedimino: ikikrikščioniškos lietu-
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vos visuomenės bruožai. klaipėda, 1996; 13) Ochmanskis J. senoji lietuva. Vilnius, 1996; 
14) Petrauskas R. lietuvos diduomenė XiV a. pabaigoje–XV a.: sudėtis – struktūra – val-
džia. Vilnius, 2003; 15) Rowell S. C. iš viduramžių ūkų kylanti lietuva. Pagonių imperija 
rytų ir Vidurio europoje, 1295–1345, Vilnius, 2001.

Ankstyvųjų naujųjų laikų istorija
Doc. dr. algis kasperavičius, doktor. andrius grodis

Temos anotacija. temos tikslas – analizuojant visuotinės istorijos raidą XVi–XViii a., 
išryškinti svarbiausius politinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius ankstyvųjų naujų-
jų laikų epochos procesus, atskleisti jų poveikį tolesnei žmonijos istorinei raidai. 

Politinės nagrinėjamo laikotarpio transformacijos ašies – suverenių centralizuotų te-
ritorinių valstybių susidarymas europoje ir pasaulyje ir šiuolaikinės (povestfališkosios) 
tarptautinių santykių sistemos, pagrįstos jos narių juridiniu lygiateisiškumu, susikūrimas. 
Daug dėmesio skiriama vidiniams valstybės pokyčiams: politinei konsolidacijai, fiskali-
nės sistemos tobulėjimui, biurokratijos vaidmens augimui, pilietybės instituto reikšmės 
didėjimui, komunikacijos pažangai. ankstyvųjų naujųjų laikų epochos ekonomikos mo-
dernėjimas, kokybiniai visuomenės socialinės struktūros pokyčiai išryškėja nagrinėjant 
kapitalistinių santykių formavimosi ypatumus, pasaulinės prekybos sistemos genezę. Pa-
saulėžiūrinė idėjinė transformacija, nauja žmogaus, jį supančio aplinkinio pasaulio sam-
prata, daugiakultūrės visuomenės formavimasis atsiskleidžia analizuojant didžiausius 
geografinius atradimus ir jų padarinius, renesanso ir apšvietos kultūrinius sąjūdžius, re-
formacijos judėjimą. Paskaitų metu supažindinama ir su viena iš aktualiausių ankstyvųjų 
naujųjų laikų makroistorijos problemų – Vakarų iškilimu ir dominavimu pasaulyje.

Baigęs šią temą studentas žino: 1) esminius ankstyvųjų naujųjų laikų įvykius ir proce-
sus; 2) pagrindines šios epochos istorines sąvokas ir svarbiausią šaltinių terminiją; 3) lygi-
namąją XVi–XViii a. europos ir lietuvos istoriją. geba: 1) analizuoti ir vertinti aktualias 
ankstyvųjų naujųjų laikų epochos politines, ekonomines, socialines, kultūrines proble-
mas; 2) suvokti senojo ir naujojo pasaulio istorinės raidos tendencijas XVi–XViii a., nu-
statyti europiečių kolonijinės politikos poveikį neeuropinėms kultūroms; 3) sieti anksty-
vųjų naujųjų laikų epochos istorinius procesus su politinėmis, kultūrinėmis ir idėjinėmis 
dabarties aktualijomis; 4) naudotis informacijos paieškos įrankiais, bibliografiniais ištek-
liais, elektroniniais šaltiniais; 5) skaityti originalius dokumentus, istoriografinius tekstus 
lietuvių ir užsienio kalbomis, juos apibendrinti ir paaiškinti; 6) rašyti specialybės tekstus 
lietuvių kalba, perprasti ir tinkamai naudoti aprašomąjį ir naratyvinį rašymo būdus. 

Temos programa
1. Ankstyvųjų naujųjų laikų istorijos sąvoka, disciplinos formavimasis ir periodi-

zacijos problemos.
reikšminiai žodžiai: italija, Šv. augustinas, k. keleris, giotingenas, neomaltistai, 

marksistinė istoriografija, kalifornijos mokykla.
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sąvokos: ankstyvieji naujieji laikai, naujieji amžiai, periodizacija, makroistorija, eu-
rocentrizmas.

krikščioniškoji istorijos periodizacijos samprata ir humanistų pastangos ją revizuoti 
XVi a. l. Brunis, f. Bondo. tamsiųjų amžių konceptas. k. keleris ir trinario visuotinės 
istorijos modelio sukonstravimas. giotingeno universiteto istorikai ir naujosios istorijos 
sampratos revizija XViii a. Vakarų europos iškilimo problema. trinario visuotinės isto-
rijos modelio įsitvirtinimas Vakarų istoriografijoje XiX a. antrojoje pusėje. ekonominių 
doktrinų ir socialinių teorijų poveikis naujųjų amžių istorijos periodizacijai. t. r. Mal-
tusas ir istorikai neomaltistai. jų siūlymai XiX, o ne XVi amžių laikyti moderniosios 
epochos pradžia ir jų argumentų pagrįstumas. ankstyvųjų naujųjų laikų periodo (early 
modern period) išskyrimas ir jo recepcija istoriografijoje. globalizacijos, žmogaus teisių 
judėjimo poveikis vakarietiškai visuotinės istorijos periodizacijai XX a. antrojoje pusė-
je–XXi a. pradžioje. neeurocentristų (kalifornijos mokyklos atstovų) priekaištai Vakarų 
istoriografijai dėl Vakarų europos istorinės raidos modelio primetimo pasaulio istorijos 
studijoms ir siūlymai rašant regionų arba atskirų valstybių istoriją taikyti individualią 
konkretaus regiono ar šalies istorinės raidos dėsnius atitinkančią chronologiją.

Pagrindinė literatūra: 1) Green W. A. Periodization in european and World History // 
journal of World History. 1992, Vol. 3, no. 1, p. 13–53; 2) Stearns P. N. Periodization 
in World History teaching: identifying the Big Changes // The History teacher. 1987, 
Vol. 20, no. 4, p. 561–580.

kontroliniai klausimai. 1) kas suformulavo viduramžių kaip tamsos amžių konceptą 
ir kokį poveikį jis turėjo visuotinės istorijos periodizacijos sampratos pokyčiams XVi–
XVii a.? 2) Paaiškinkite, kodėl dar XVii a. pabaigoje sukonstruotas trinaris visuotinės 
istorijos periodizacijos modelis Vakarų istoriografijoje įsitvirtino tiktai XiX a. pabaigo-
je–XX a. pradžioje. 3) nurodykite, kokios krypties ir pobūdžio istorikų tyrimai XX a. 
antrojoje pusėje paskatino diskusijas dėl naujųjų amžių istorijos chronologinių ribų pa-
grįstumo ir lėmė ankstyvųjų naujųjų laikų periodo išskyrimą.

2. Didžiųjų geografinių atradimų epocha: prielaidos, raida, padariniai senajam ir 
naujajam pasauliui.

reikšminiai žodžiai: Portugalija, goa, tordesiljo sutartis, k. kolumbas, inkai, kultū-
rinio šoko teorija, kreolas.

sąvokos: didieji geografiniai atradimai (Dga), naujasis pasaulis, autochtonas, civili-
zacija, imperija, kolonizacija.

2.1. DGA priežastys. Jūrų kelio į Indiją atradimas ir portugalų dominavimas Rytų 
prekyboje.

Mokslo ir technikos raida vėlyvaisiais viduramžiais. Politinės valdžios konsolidacija 
Pirėnų pusiasalyje XV a., laivyno kūrimo programų inicijavimas. levantinės prekybos 
krizė, jos priežastys. Henriko jūrininko strategija ir jos įgyvendinimas. Vasko da gamos 
kelionė į indiją. Portugalų kovos su arabais ir turkais, senųjų prekybos kelių uždarymas, 
užkariavimai indijos vandenyno baseine. faktorijų sistema ir jos kūrimo specifika. Por-
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tugalų kolonijinė imperija, jos plėtros priežastys (portugalų karinis-technologinis pra-
našumas, disciplina, iniciatyvumas ar indijos silpnumas?). Portugališkosios prekybos 
charakteristika, vidinės prekybos plėtra azijoje. Portugalų emigracija į aziją ir ameriką, 
daugiakultūrės visuomenės formavimosi ir raidos ypatumai. imperijos smukimo XVi a. 
pabaigoje–XVii a. pradžioje politinės ir ekonominės priežastys.

2.2. Amerikos atradimas. Ispanijos užkariavimai. Kolonijinės imperijos susikūri-
mas ir raida XVI a.

k. kolumbo ir f. Magelano kelionės, jų rezultatai. ispanijos ir Portugalijos kova dėl 
hegemonijos naujajame pasaulyje. tordesiljo sutartis. ispanų nukariavimai amerikoje. 
susidūrimas su vietinėmis civilizacijomis ir jų sunaikinimas. užkariavimų sėkmės prie-
žastys: ispanų karinis pranašumas, užkrečiamosios ligos, kultūrinis šokas, indėnų religi-
nis fatalizmas. kolonijų valdymo sistemos bruožai. Masinė ispanų migracija į ameriką, 
indėnų nykimas ir juodaodžių vergų gausėjimas. kolonijų poveikis ispanijos ekonomi-
kai. Hiperinfliacija, pramonės stagnacija, neracionalus lėšų švaistymas. 

2.3. Didžiųjų geografinių atradimų padariniai. Kainų revoliucija.
naujos pasaulėžiūros formavimasis, technikos, geografijos, gamtos mokslų plėtra, 

prielaidų senojo žemyno dominavimui pasaulyje susiformavimas. Pinigų vertės kritimas 
europoje, hiperinfliacija. kainų revoliucijos problema (spartaus gyventojų skaičiaus di-
dėjimo ir todėl padidėjusios paklausos ar Dga nulemtas reiškinys?). Pasaulinės preky-
bos sistemos genezė, tarptautine prekyba besiverčiančių privataus kapitalo kompanijų 
kūrimasis. tragiškos Dga pasekmės seniesiems naujojo pasaulio gyventojams.

literatūra: 1) Reinhard W. The seaborne empires // Handbook of european History, 
1400–1600: late Middle ages, renaissance and reformation. grand rapids, Michigan, 
1996, Vol. 1, p. 637–664; 2) Winks R.W., Wandel L. P. europe in Wider World, 1350–1650. 
new York, oxford, 2003. p. 100–130; 3) Wills J. E. Jr. The World from 1450 to 1700. new 
York, oxford, 2009, p. 26–48.

kontroliniai klausimai. 1) kodėl, nors ir būdama tokioje pat patogioje geografinėje pa-
dėtyje kaip ir Portugalija, ispanija naujų žemių žvalgymą pradėjo vėliau už ją? 2) kokios 
priežastys lėmė greitą ir palyginti nesunkią ispanų pergalę prieš pažangiausias amerikos 
civilizacijas: inkų ir actekų imperijas? 3) nurodykite portugalų ir ispanų užkariavimų 
strategijos, imperijos kūrimo principų, kolonijinės politikos panašumus ir skirtumus.

3. M. Liuterio, U. Cvinglio, ir Ž. Kalvino Reformacija. Poveikis Europos politiniam 
ir kultūriniam gyvenimui.

reikšminiai žodžiai: katalikų bažnyčia, reichlino ginčas, M. liuteris, augsburgas, 
Ž. kalvinas, predistinacijos dogma, tridentas.

sąvokos: reformacija, humanizmas, protestantizmas, pasaulietiškumas, sekuliarizacija.
3.1. Politinės-socialinės ir konfesinės reformacijos prielaidos. M. Liuterio religinė 

doktrina.
Šventoji romos imperija XV–XVi a. sandūroje. Visuomenės nepasitenkinimo ka-

talikų bažnyčia priežastys. Humanistinių idėjų plitimas vokiečių žemėse. Dėmesys se-
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niesiems hebrajiškiems ir graikiškiems religiniams tekstams, reikalavimai reformuoti 
katalikų bažnyčią ir sugrįžti prie ankstyvųjų krikščionių vertybių bei tradicijų. e. ro-
terdamietis, j. reichlinas, jų idėjos ir darbai. M. liuteris: asmenybė, požiūris į katalikų 
bažnyčią, religinė doktrina. nuosaikiosios reformacijos srovės susiformavimas.

3.2. U. Cvinglis, Ž. Kalvinas ir Reformatų bažnyčių susikūrimas.
reformacija Šveicarijoje. u. Cvinglio religinė doktrina ir organizacinė bažnyčios re-

forma. Cvingiškosios bažnyčios likimas. Ž. kalvinas, jo asmenybė, darbai, religinis mo-
kymas. Predistinacijos dogma, kalvinistinės vertybių sistemos formavimosi ypatumai. 
kalvino bekompromisė tikėjimo skleidimo ir tvirtinimo politika, visuomeninio gyveni-
mo pokyčiai Ženevoje. kalvinizmo plitimas europoje. 

3.3. Vokiečių žemės XVI a.: religinės ir socialinės kovos.
reformacijos judėjimo poveikis Vokietijai. Politinės ir ekonominės valstiečių karo 

priežastys, sukilėlių programos ypatumai. tomo Miuncerio religinis radikalizmas, vals-
tiečių karo padariniai. riteriškoji opozicija, jos nuslopinimas. imperatoriaus ir kuni-
gaikščių kova, Šmalkaldeno karas, augsburgo religinė taika. karolio V abdikacija, po-
litinės jėgų pusiausvyros imperijoje pokyčiai. Habsburgų hegemonijos vokiečių žemėse 
įtvirtinimas. 

3.4. Katalikiškoji reforma. Reformacijos reikšmė.
katalikų bažnyčios persitvarkymas. tridento bažnytinis susirinkimas, jo nutarimai. 

jėzuitų ordino susikūrimas ir veikla. reformacijos nulemti idėjiniai-pasaulėžiūriniai, 
politiniai, ekonominiai, kultūriniai žmonijos istorinės raidos pokyčiai. Mokslo plėtra, 
švietimo sistemos tobulėjimas, individualumo sampratos ugdymas, valstybinės centrali-
zacijos, politinės ir ekonominės konsolidacijos procesai.

literatūra: 1) Winks R.W., Wandel L.P. europe in Wider World, 1350–1650. new York, 
oxford, 2003, p. 131–168; 2) Rösener W. Valstiečiai europos istorijoje. Vilnius, 2000, 
p. 94–115; 3) Lenzenweger J., Stockmeier P., Amon K., Zinnhobler R. katalikų Bažnyčios 
istorija. Vilnius, 1997, d. 2, p. 51–76.

Šaltiniai: filosofijos istorijos chrestomatija: renesansas / red. koleg. B. genzelis (sud.) 
ir kt. Vilnius: Mintis, 1984, p. 292–324, 382–391.

kontroliniai klausimai. 1) Dėl kokių priežasčių XVi a. 2-ajame dešimtmetyje katalikų 
bažnyčia Šventojoje romos imperijoje tapo įvairių socialinių sluoksnių visuotinės kriti-
kos objektu? 2) nurodykite M. liuterio religinės doktrinos sėkmės priežastis: kaip pap-
rastas vienuolis, metęs iššūkį to meto galingiausiesiems: romos popiežiui ir Šventosios 
romos imperijos imperatoriui, sugebėjo ne tik išgyventi, bet ir sėkmingai skleisti savąjį 
tikėjimą? 3) išryškinkite M. liuterio ir Ž. kalvino doktrinų panašumus ir skirtumus, nu-
rodykite, kokias vertybes ugdė šių reformatorių religinis mokymas.

4. Suverenių centralizuotų teritorinių valstybių kūrimasis Vakarų Europoje XVI a.
reikšminiai žodžiai: ispanija, kortesai, korechidoras, Paryžius, hugenotai, tiudorai, 

aptvėrimai, supremacijos aktas.
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sąvokos: suvereni teritorinė valstybė, feodalizmas, protekcionizmas, agrarinis per-
versmas, separatizmas, absoliutizmas.

4.1. Ispanija XVI–XVII a. pirmojoje pusėje: pasaulinės imperijos susikūrimas ir 
saulėlydis.

rekonkistos pabaiga ir vieningos ispanijos valstybės susikūrimas XV a. pab. Centrali-
zaciją skatinančių reformų: centrinių valstybinių įstaigų kūrimo, reguliarios kariuomenės 
formavimo, inicijavimas. karolio i vidaus politika ir imperijos kūrimo programa. Pilypo 
ii centralizacijos siekiai ir užsienio politikos problemos. Šiaurės nyderlandų netektis ir 
nesėkmingi karai su anglija ir Prancūzija. imperijos smukimas XVii a. ekonominių ir 
demografinių krizių priežastys ir padariniai. kultūros suklestėjimas ispanijoje XVi a.

4.2. Prancūzija XVI a. Religiniai karai ir teritorinio vientisumo išsaugojimo siekiai.
Valstybinės konsolidacijos procesai ir absoliutizmo raida XVi a. pirmojoje pusėje. 

Pranciškaus i vidaus ir užsienio politika, administracinės reformos. kainų revoliucija ir 
bajorijos padėties blogėjimas. reformacijos judėjimas Prancūzijoje. kalvinizmo papliti-
mas savą tapatybę ir teritorinės nepriklausomybės sampratą išlaikiusiuose Prancūzijos 
pietuose. Pilietinių (hugenotų) karų laikotarpis ir Valua dinastijos pabaiga. Šv. Baltra-
miejaus naktis, jos atgarsiai Prancūzijoje ir europoje. Henriko iV laviravimo politika, 
diplomatinė branda. nanto ediktas ir šalies suvienijimas.

4.3. Anglija XVI a. Agrarinis perversmas ir valdymo sistemos centralizacija.
agrarinio perversmo prielaidos. specifinė žemės ūkio sankloda, išaugusi geostrate-

ginė anglijos reikšmė, ekonominė tiudorų politika. agrarinės revoliucijos pradžia. se-
kuliarizacija. aptvėrimai. anglijos ūkio sistemos transformacija. Visuomenės socialinės 
struktūros pokyčiai, naujieji bajorai. agrarinės revoliucijos padariniai. Privataus kapitalo 
įsiliejimas į prekybines ir užkariaujamąsias ekspedicijas. Henriko Viii vidaus ir užsienio 
politika. reformacija anglijoje. supremacijos aktas ir anglikonų bažnyčios susikūrimas. 
elžbietos i diplomatija, administracinės reformos. efektyvus įstatymų leidžiamosios ir 
vykdomosios valdžios bendradarbiavimas, separatistinių tendencijų likvidavimas, valdy-
mo sistemos centralizacija.

literatūra: 1) Kamen H. The Habsburg lands: iberia // Handbook of european His-
tory, 1400–1600: late Middle ages, renaissance and reformation. grand rapids, Michi-
gan, 1996, Vol. 1, p. 467–498; 2) Loades D. M. england under the tudors // Handbook of 
european History, 1400–1600: late Middle ages, renaissance and reformation. grand 
rapids, Michigan, 1996, Vol. 1, p. 403–436; 3) Thomson J. E. samdiniai, piratai ir suvere-
nai. Valstybės kūrimasis ir eksteritorinė prievarta ankstyvojoje moderniojoje europoje. 
Vilnius, 2006, p. 11–53.

kontroliniai klausimai. 1) Dėl kokių vidaus veiksnių ir tarptautinių aplinkybių gana 
menkai išvystytą ūkį turinti, retai apgyvendinta, politinės konsolidacijos stokojanti is-
panija sugebėjo atlikti tokio milžiniško masto užkariavimus? 2) kokiomis priemonėmis 
Prancūzijos karaliai XVi a. pirmojoje pusėje įgyvendino valstybės centralizacijos stra-
tegiją? 3) Įvardinkite ir detaliau paaiškinkite agrarinio perversmo padarinius anglijos 
ekonomikai, visuomenei, tarptautinei padėčiai.
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5. Nyderlandų ir Anglijos revoliucijos: priežastys, eiga, reikšmė.
reikšminiai žodžiai: nyderlandai, V. oranietis, gezai, gento susitaikymas, ilgasis par-

lamentas, džentriai, navigacijos aktas.
sąvokos: revoliucija, pilietinis karas, ideologija, respublika, parlamentarizmas.
5.1. Nyderlandų revoliucija. Olandijos respublikos susikūrimas ir dominavimas 

tarptautinėje prekyboje XVII a.
nyderlandų politinė padėtis ir ekonominė raida XVi a. pirmojoje pusėje. Pramonės 

ir prekybos klestėjimas, miestų augimas, verslinės žemdirbystės plėtra. ispanijos repre-
sinė politika ir revoliucijos brendimas. nuosaikiosios aristokratų opozicijos formavima-
sis. revoliucijos pradžia. albos baudžiamoji ekspedicija, Šiaurės nyderlandų provincijų 
sukilimas. Vilhelmo oraniečio strategija. „gento susitaikymas“ ir nesėkmingi bandymai 
sukurti nyderlandų valstybę. utrechto sutartis, jungtinių Provincijų respublikos valdy-
mo sąranga. olandijos įsigalėjimas tarptautinėje prekyboje ir kolonijiniai užkariavimai.

5.2. Anglijos revoliucija. Pilietinių karų laikotarpis, Anglijos respublika ir Kromve-
lio protektoratas.

Politinių ir socialinių ekonominių prieštaravimų didėjimas anglijoje XVii a. pr. re-
voliucijos pradžia. ilgojo parlamento sušaukimas ir parlamentinės opozicijos susifor-
mavimas. Pirmasis pilietinis karas. neisbio mūšis ir rojalistų pralaimėjimas. Parlamento 
vidaus politika, riteriškųjų valdų likvidavimo įstatymas. revoliucinio judėjimo poliari-
zacija. leleverių demokratinis radikalizmas. antrasis pilietinis karas ir karolio i nukirs-
dinimas. anglijos paskelbimas respublika. Įtampos tarp independentų ir leleverių augi-
mas, kova dėl visuotinės rinkimų teisės. o. kromvelio paskelbimas respublikos lordu 
protektoriumi, karinės diktatūros įvedimas. anglijos užsienio politika revoliucijos laiko-
tarpiu, navigacijos akto priėmimas. o. kromvelio mirtis ir diktatūrinio režimo žlugimas. 
stiuartų restauracija, revoliucijos pabaiga ir reikšmė.

literatūra: 1) new Cambridge Modern History. The Counter-reformation and  
Price revolution 1559–1610 / ed. r. B. Werdham. Cambridge, 1971, Vol. 3, p. 359–384; 
2) Winks R. W., Kaiser T. europe, 1648–1815: from the old regime to the age of revolu-
tion. new York, oxford, 2003, p. 17–36; 3) naujųjų amžių istorija. europos ir amerikos 
šalys: pirmasis periodas / ats. red. a. ado. Vilnius, 1989, p. 24–64, 89–96.

kontroliniai klausimai. 1) kodėl ispanų valdymu nepatenkintoms Pietų ir Šiaurės ny-
derlandų provincijoms, nepaisant 1576 m. pasirašyto gento susitaikymo akto, nepavyko 
sukurti bendros nepriklausomos valstybės? 2) nurodykite ir detaliau paaiškinkite anglijos 
revoliucijos priežastis, išryškinkite konservatyviosios ir liberaliosios istoriografijos požiūrių 
skirtumus. 3) Palyginkite independentų ir leleverių politines programas ir pasvarstykite, 
kokį poveikį jos turėjo demokratinės tradicijos, britiškojo parlamentarizmo formavimuisi.

6. Šiuolaikinės tarptautinių santykių sistemos susiformavimas ir raida XVII a. ant-
rojoje pusėje–XVIII a.

reikšminiai žodžiai: Burbonai, Pfalcas, restauracijos ediktas, Vestfalijos taika, augs-
burgo lyga.

sąvokos: tarptautinių santykių sistema, suverenitetas, galios balansas, didžioji valstybė.
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6.1. Trisdešimties metų karas (1618–1648) ir Vestfalijos sistemos susikūrimas.
Įtampos tarp katalikų ir protestantų Šventojoje romos imperijoje didėjimas, katalikų 

lygos ir evangelikų unijos susikūrimas. sukilimas Prahoje ir karo pradžia. Baltojo kalno 
mūšis, jo padariniai. kardinolo rišelje strategija, antihabsburgiškos koalicijos susidary-
mas. gustavo ii adolfo Šventosios romos imperijos pertvarkymo planai. Prancūzijos 
įsitraukimas į karą ir Habsburgų pralaimėjimas. Vestfalijos taikos konferencija, jos nuta-
rimai. Šiuolaikinės tarptautinių santykių sistemos genezė. Raison d’etat ir galios balanso 
principų įsigalėjimas tarptautiniuose santykiuose, konfliktų tarp valstybinių sprendimo 
būdus apibrėžiančių tarptautinės teisės normų kūrimas.

6.2. Tarptautinių santykių sistemos raida XVII a. antrojoje pusėje–XVIII a.: multi-
poliariškumas ir galios balanso paieškos.

tarptautinė sistema XVii a. antrojoje pusėje. Didžiosios valstybės statusą lemiantys 
veiksniai, jų tarpusavio sąveika. Prancūzijos siekiai dominuoti europoje. ispanijos įpėdi-
nystės karas: priežastys, eiga, rezultatai. Paryžiaus hegemoninių ambicijų pažabojimas ir 
jėgų pusiausvyros atkūrimas. naujų galios centrų iškilimas europos periferijoje XViii a. 
septynerių metų karas, jo pasekmės. Didžiosios Britanijos kolonijinės hegemonijos įtvir-
tinimas. Pokyčiai europos sistemoje XViii a. antrojoje pusėje. rytų (osmanų) ir lenkijos 
klausimai.

literatūra: 1) Lopata R. tarptautinių santykių istorija. Vilnius, 2001, p. 58–78; 2) Ken-
nedy P. The rise and fall of the great Powers: economic Change and Military Conflict 
from 1500 to 2000. new York, 1987, p. 73–139; 3) Kissinger H. Diplomatija. Vilnius, 2003, 
p. 49–69.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite Raison d’etat ir galios balanso principus, pa-
aiškinkite, kodėl jų taikymas valstybių santykiams lėmė ir tarptautinių santykių sistemos 
transformaciją XVii a. 2) kodėl tvirtą ekonomiką ir milžinišką karinį potencialą turinti 
Prancūzija XVii a. antrojoje pusėje taip ir netapo europos hegemone? 3) kokie nauji 
galios centrai (didžiosios valstybės) iškilo europos periferijoje XViii a.?

7. Nuo apšviestojo absoliutizmo iki konstitucinės monarchijos: Europa XVII a. ant-
rojoje pusėje–XVIII a.

reikšminiai žodžiai: Habsburgai, Brandenburgas, hugenotai, a. rišeljė, Brados dek-
laracija, vigai.

sąvokos: apšviestasis absoliutizmas, konstitucinė monarchija, parlamentarizmas, 
merkantilistinė politika.

7.1. Brandenburgo-Prūsijos iškilimas (XVII a. antroji pusė–XVIII a.). Frydricho II 
valstybės modernizacijos programa.

Vokiečių žemių raida po Vestfalijos taikos. Prūsijos iškilimo politinės ir ekonominės 
prielaidos. Politinės galios vakuumas rytinėje Šventosios romos imperijos dalyje, sumani 
frydricho Vilhelmo i vidaus politika, diplomatinė branda. Prūsijos karalystės stiprėjimas 
XViii a. pirmojoje pusėje. frydricho ii valstybės modernizacijos programa. finansų, 
švietimo, teismų sistemų, ūkinės reformos. ekspansinė užsienio politika. karai su austri-
ja, rusija, Prancūzija. Prūsijos įsitvirtinimas tarp didžiųjų europos valstybių.
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7.2. Prancūzija XVII–XVIII a. Absoliutizmo klestėjimas ir krizė. Revoliucijos bren-
dimas.

Politinė stabilizacija ir šalies ūkio atkūrimas XVii a. pradžioje. Henriko iV fiskali-
nė politika, M. siulio ūkinės reformos. kardinolo rišeljė pastangos įtvirtinti absoliutiz-
mą, represijų prieš hugenotus atnaujinimas. Parlamentinės ir Princų frondos laikotarpis 
XVii a. viduryje, jo ypatumai. liudviko XiV epocha. absoliutizmo apogėjus ir Prancū-
zijos dominavimas tarptautinėje politikoje. j. B. kolbero ekonominės modernizacijos 
programa, jos rezultatai. ambicingos ir neracionalios liudviko XiV vidaus ir užsienio 
politikos padariniai. liudviko XV ir XVi valdymo epocha, visuomeninės opozicijos ab-
soliutiniam režimui stiprėjimas. opozicinio judėjimo konsolidacija, švietėjų veikla, revo-
liucijos programinės platformos parengimas.

7.3. Anglija ir Didžioji Britanija XVII a. pabaigoje–XVIII a. Parlamentinės monar-
chijos susiformavimas.

stiuartų restauracija. Brados deklaracija, jos turinys. karolio ii vienvaldystės ambici-
jos ir nesėkminga užsienio politika. 1688 m. valstybės perversmo priežastys ir aplinkybės, 
Vilhelmo oraniečio išrinkimas anglijos karaliumi. teisių bilio priėmimas, valstybės per-
versmo teisinis įforminimas ir konstitucinės monarchijos anglijoje įtvirtinimas. Šalies 
ekonomikos augimas ir gyventojų socialinės struktūros pokyčiai XViii a. Parlamenta-
rizmo raida Didžiojoje Britanijoje XViii a. Dvipartinės sistemos formavimosi ypatumai, 
torių ir vigų varžymasis dėl valdžios. jurgio iii bandymai sustiprinti karaliaus valdžią, 
politinės krizės kilimas šalyje (XViii a. 7–8 deš.). V. Pito jaunesniojo kompromisinė po-
litika ir britų parlamentinės sistemos konsolidacija.

literatūra: 1) Winks R.W., Kaiser T. europe, 1648–1815: from the old regime to the 
age of revolution. new York, oxford, 2003, p. 2–17, 109–120; 2) naujųjų amžių istorija. 
europos ir amerikos šalys: pirmasis periodas / ats. red. a. ado. Vilnius, 1989, p. 64–88, 
123–139, 153–174; 3) Taylor A. J. P. Habsburgų monarchija, 1809–1918: austrijos impe-
rijos ir austrijos-Vengrijos istorija. Vilnius, 1999, p. 14–30.

kontroliniai klausimai. 1) nurodykite vidinius ir išorinius veiksnius, lėmusius Bran-
denburgo-Prūsijos valstybės iškilimą XVii a. antrojoje pusėje–XViii a. pr. 2) kodėl  
XViii a. antrojoje pusėje absoliutinis režimas Prancūzijoje tapo visuotinės kritikos objek-
tu? Detaliau apibūdinkite atskirų visuomenės sluoksnių požiūrį į monarchiją. 3) kodėl ir 
kokiomis aplinkybėmis Didžiojoje Britanijoje XViii a. toliau buvo plečiamos parlamento 
galios ir mažinamos karaliaus galios? 

8. Renesanso ir Apšvietos kultūriniai sąjūdžiai.
reikšminiai žodžiai: italija, j. Burkhartas, heliocentrinė teorija, g. galilėjus, visuome-

nės sutarties teorija, Ž. Ž. ruso.
sąvokos: renesansas, humanizmas, utopinis socializmas, apšvieta, ideologija, respub-

lika, demokratija.



„BranDuoliniai“ MoDuliai ir jų teMos

50

8.1. Vėlyvasis renesansas: politinių, socialinių, gamtamokslinių koncepcijų forma-
vimasis ir raida.

renesanso epochos skiriamieji bruožai ir etapai. Humanistinio judėjimo charakteris-
tika. Žmogaus sampratos transformacija, pamatinės humanistų vertybės. susidomėjimo 
valstybe, jos funkcionavimo problemomis priežastys. n. Makiavelio valstybės teorija, jos 
interpretacijos. Ž. Bodeno darbų problematika, aukščiausiosios valdžios (suvereniteto) 
konceptas. t. Moro socialinė filosofija ir idealios valstybės modelis. gamtos mokslų su-
klestėjimas vėlyvojo renesanso epochoje. n. koperniko, D. Bruno, g. galilėjaus atradi-
mai ir darbai. Šiuolaikinio, eksperimentu pagrįsto, mokslo pradžia. 

8.2. Apšvietos sąjūdis ir jo raida XVIII a.: tikslai, pamatinės vertybės, socialinės 
politinės doktrinos.

apšvietos sąjūdžio genezė ir programa. revoliuciniai XVii a. mokslo atradimai, švie-
tėjų gamtamokslinė orientacija. nuosaikieji anglų švietėjai. D. loko socialinė filosofija. 
Visuomenės sutarties teorija ir jos recepcija kontinentinėje europoje. apšvieta Pran-
cūzijoje. Š. Monteskje valdžių padalijimo ir geografinės aplinkos teorijos, konstitucinės 
monarchijos modelis. Voltero kova už asmenybės ir minties laisvę, religinį pakantumą. 
Ž. Ž. ruso dėmesys turtinei nelygybei ir socialiniam teisingumui, respublikinio valdymo 
modelis. Vokiečių švietėjai, jų keliami žmonijos auklėjimo, bendrosios kultūros formavi-
mo uždaviniai.

literatūra: 1) Winks R. W., Wandel L. P. europe in Wider World, 1350–1650. new 
York, oxford, 2003, p. 73–94; 2) Im Hof U. Švietimo epochos europa. Vilnius, 1996, 
p. 132–183; 3) Winks R. W., Kaiser T. europe, 1648–1815: from the old regime to the 
age of revolution. new York, oxford, 2003, p. 98–109, 129–137.

kontroliniai klausimai. 1) nurodykite ryškiausius renesanso epochos politinės min-
ties ir valstybės teorijos kūrėjus, apibūdinkite pamatines jų idėjas. 2) kodėl vėlyvojo re-
nesanso laikotarpiu suklestėjo gamtos mokslai ir kaip šį procesą paveikė humanistinė 
pasaulėžiūra? 3) apibūdinkite apšvietos sąjūdžio programą, įvardinkite svarbiausius 
švietėjų keltus uždavinius.

9. Šiaurės ir Pietų Amerika XVII–XVIII a. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) susi-
kūrimas.

reikšminiai žodžiai: Virdžinija, skvoteriai, filadelfija, t. Džefersonas, teisių bilis, me-
tizacija, enkomjenda, la Plata.

sąvokos: kolonizacija, metropolija, revoliucija, federalizmas, sąžinės laisvė, konstitucija.
9.1. Šiaurės Amerikos anglų kolonijų nepriklausomybės karas (1775–1783) ir JAV 

susikūrimas.
Politinė ir socialinė-ekonominė kolonijų raida XVii–XViii a. Plantacijų sistemos kū-

rimas pietinėse valstijose, smulkaus ir vidutinio fermerinio ūkio plėtra Šiaurėje. amerikos 
žemyno kolonizacija, skvoterystė. amerikiečių nacijos formavimasis ir savitos tautinės 
tapatybės kūrimasis. nepriklausomybės karo priežastys ir pradžia. jaV nepriklausomy-
bės deklaracija, jos priėmimo aplinkybės, turinys ir reikšmė. amerikiečių pergalė prie sa-
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ratogos, persilaužimas kare. karo pabaiga, Versalio taikos sutartis ir jaV nepriklausomy-
bės pripažinimas. Valstybingumo įtvirtinimas, centralizacija, konstitucijos priėmimas. 

9.2. Lotynų Amerika XVII–XVIII a. Ispanijos ir Portugalijos kolonijinės sistemos 
raida.

ispanų ir portugalų kolonizacijos kryptys ir pobūdis XVii a. administracinės kolonijų 
sąrangos ypatumai. kolonijinės visuomenės transformacija, metizacijos procesas. kolo-
nijų ekonominės sanklodos ypatumai. Plantacijų ūkio įsigalėjimas Brazilijoje, naujojoje 
granadoje, karibų jūros baseine. ispanijos karaliaus karolio iii kolonijų reformavimo 
programa, jos padariniai ir reikšmė. ispanijos kolonijinės sistemos krizė XViii a. pabai-
goje–XiX a. pradžioje. komunerų suskilimas, kovos prieš metropolija pradžia.

literatūra: 1) Blum J. M. etc. a History of the united states to 1877. new York, 1993, 
p. 4–28, 61–84, 119–146; 2) The Cambridge History of latin america / ed. l. Bethell. 
Cambridge, 1985, Vol. 1, p. 389–439; 3) naujųjų amžių istorija. europos ir amerikos 
šalys: pirmasis periodas / ats. red. a. ado. Vilnius, 1989, p. 97–118, 196–202.

kontroliniai klausimai. 1) nurodykite Šiaurės amerikos anglų kolonijų nepriklauso-
mybės karo priežastis, išskirkite jo etapus ir pasvarstykite, kokią įtaką karo baigčiai turėjo 
europos valstybių materialinė ir karinė parama kolonijoms. 2) kodėl po sėkmingai pasi-
baigusių nepriklausomybės kovų jaV pateko į gilią politinę ir ekonominę krizę? 3) kokie 
politiniai, ekonominiai, socialiniai, idėjiniai veiksniai lėmė ispanijos ir Portugalijos kolo-
nijinės sistemos lotynų amerikoje krizę XViii a. pabaigoje?

Seminarų ir pratybų temos
1. M. Liuterio ir Ž. Kalvino religinių doktrinų populiarumo priežastys. M. Vėberio 

„protestantiškosios etikos“ tezė ir jos kritika.
2. Ispanijos iškilimas XVI a.: valstybės vidinės galios išraiška ar palankios geopoli-

tinės konjunktūros nulemtas procesas?
3. Anglijos revoliucija: „didysis maištas“ ar Stiuartų despotizmo išprovokuota „isto-

rinė būtinybė“? Konservatorių („klarendonininkų“) ir liberalų interpretacijos.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Hadbook of european history, 1400–1600: late Middle ages, renaissance and refor-

mation / eds. jr. t. a. Brady, H. a. oberman, D. j. tracy. grand rapids, Michigan, 1996, 
Vol. 1–2; 2) Davies N. europa: istorija. Vilnius, 2002; 3) Kennedy P. The rise and fall of 
the great Powers: economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. new York, 
1987; 4) Koenigsberger H. G. early modern europe, 1500–1789. london, new York, 1996; 
5) Lopata R. tarptautinių santykių istorija. Vilnius, 2001; 6) naujųjų amžių istorija. euro-
pos ir amerikos šalys: pirmasis periodas / ats. red. a. ado. Vilnius, 1989; 7) Wills J. E. Jr. 
The World from 1450 to1700. new York / oxford, 2009; 8) Winks R. W., Wandel L. P. 
europe in Wider World, 1350–1650. new York / oxford, 2003; 9) Winks R. W., Kaiser T. 
europe, 1648–1815: from the old regime to the age of revolution. new York / oxford, 
2003; 10) Wójcik Z. Historia powszechna. Wiek XVi–XVii. Warszawa, 1998.
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 Visuotinė ir LietuVos istorija

Modulio tikslas – supažindinti su XViii–XX a. Vakarų europos globaliniais poky-
čiais, politine socialine ekonomine raida ir istorinės pažangos prieštaringumais. atskleis-
ti lietuvos istorinės raidos etapus akcentuojant lūžio momentus ir aptariant jų turinį: 
lietuva rusijos imperijos sudėtyje, modernios lietuvos susikūrimas, lietuvos okupacija 
ir reokupacija bei sovietizacija.

Modulio temos:
• Naujųjų amžių visuotinė istorija (XVIII a. pab.–XX a. pr.);
• Naujausiųjų laikų visuotinė istorija (nuo 1918 m.);
• Lietuvos istorija (1918–1990 m.).

Naujųjų amžių visuotinė istorija (XVIII a. pab.–XX a. pr.)
Doc. dr. algis kasperavičius, doktor. andrius grodis

Temos anotacija. temos tikslas – nagrinėjant visuotinės istorijos raidą XViii a. pa-
baigoje–XX a. pradžioje pabrėžti svarbiausius politinius, ekonominius ir socialinius epo-
chos procesus, atskleisti jų poveikį žmonijos raidai ir tolesnei, moderniajai, istorijai.

naujųjų amžių periodas – tai revoliucijų europoje ir amerikoje epocha, o jų poveikis 
įvairioms šalims buvo labai nevienodas. XiX a. po napoleono karų europoje įsivyravu-
si galios balansu pagrįsta taika skatino ekonominį vystymąsi ir socialinę pažangą. Pra-
monės perversmas, anksčiausiai prasidėjęs Didžiojoje Britanijoje, lėmė Vakarų europos 
valstybių ir jungtinių amerikos Valstijų (jaV) karinio bei ekonominio potencialo išau-
gimą, revoliucinius visuomenės socialinės struktūros pokyčius, modernių politinių ideo-
logijų formavimąsi. Šiose valstybėse įsigalėjo demokratinės valdymo formos, vis daugiau 
dėmesio buvo skiriama modernių viešosios valdžios struktūrų plėtotei. Politiniai ir eko-
nominiai prieštaravimai tarp didžiųjų europos valstybių, kurios kolonizavo didžiąją dalį 
azijos ir visą afriką, paskatino karinių blokų kūrimą. Blokų politika sukėlė Pirmąjį pa-
saulinį karą, kuris sugriovė po napoleono sutriuškinimo sukurtą galios pusiausvyra pa-
grįstą tarptautinę sistemą. temoje analizuojama europos valstybių ir jaV raida, dėmesys 
sutelkiamas į reikšmingiausius įvykius ir procesus.

Baigęs šią temą studentas žino: 1) esminius naujųjų amžių istorijos laikotarpio įvykius 
ir procesus; 2) pagrindines šios epochos istorines sąvokas ir svarbiausią šaltinių termini-
ją; 3) XViii a. pabaigos–XX a. pradžios lyginamąją europos ir lietuvos istoriją.

geba: 1) analizuoti ir vertinti aktualias naujųjų amžių epochos politines, ekonomines, 
socialines problemas; 2) sieti naujųjų amžių laikotarpio istorinius procesus su politinėmis 
ir idėjinėmis dabarties aktualijomis; 3) naudotis bibliografiniais, elektroniniais ištekliais 
ir kitais informacijos šaltiniais; 4) skaityti originalius dokumentus, istoriografinius teks-
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tus lietuvių ir užsienio kalbomis, juos apibendrinti ir paaiškinti; 5) rašyti specialybės teks-
tus lietuvių kalba, įvaldyti ir tinkamai naudoti aprašomąjį ir naratyvinį rašymo būdus.

Temos programa
1. Europa Didžiosios Prancūzijos revoliucijos ir Napoleono epochoje.
reikšminiai žodžiai: Paryžius, Bastilija, Vandėjos sukilimas, jakobinai, Batavijos res-

publika, n. Bonapartas, austerlico mūšis, Maskva, Šimtas dienų.
sąvokos: senasis režimas, revoliucija, teroras, perversmas, diktatūra, ideologija, res-

publika, imperija, kontinentinė blokada.
1.1. Revoliucijos Europoje XVIII a. pabaigoje–XIX a. pradžioje.
„senojo režimo“ krizė ir revoliucijos Prancūzijoje pradžia. Žmogaus ir piliečio teisių 

deklaracija, 1791 m. konstitucija, monarchijos nuvertimas ir respublikos paskelbimas. ja-
kobinų diktatūra, jos ypatybės, M. robespjero vaidmuo. Požiūris į revoliuciją europoje: ša-
lininkai ir priešininkai. termidoro perversmas ir „nuosaikiųjų“ įsitvirtinimas. Direktorijos 
režimo vidaus ir užsienio politika. 1799 m. gruodžio („Briumero“) perversmas. napoleono 
Bonaparto diktatūros įvedimas. revoliucijos pabaiga ir reikšmė. antiaustriškas judėjimas 
belgų provincijose XViii a. 9-ąjį dešimtmetį. Brabanto revoliucija, Belgijos nepriklauso-
mybės paskelbimas. Habsburgų kontrapuolimas ir revoliucijos nuslopinimas. revoliuciniai 
sąjūdžiai olandijoje, Šveicarijoje, vokiečių ir italų žemėse, Balkanų regione.

1.2. Napoleono konsulatas ir imperija. Prancūzijos vidaus ir užsienio politika, ka-
rai, imperijos žlugimas.

n. Bonaparto valstybės modernizacijos programa ir užsienio politikos strategija. na-
poleono kodeksų turinys ir reikšmė. Prancūzijos paskelbimas imperija, šalies teritori-
nė plėtra, vasalinių valstybių sistemos europoje kūrimas. Prancūzijos karai su Didžiąja 
Britanija, kontinentinė blokada, jos nesėkmės priežastys. napoleono karinės pergalės ir 
pralaimėjimai kontinente. katastrofa rusijoje ir jos padariniai. karo veiksmai su europos 
didžiosiomis valstybėmis 1813–1814 m., prarasta napoleono proga susitaikyti ir išsaugo-
ti imperatoriaus karūną. Šimtas dienų ir galutinis Prancūzijos sutriuškinimas. napoleono 
legenda Prancūzijoje ir europoje.

Pagrindinė literatūra: 1) Winks R. W., Kaiser T. europe, 1648–1815: from the old re-
gime to the age of revolution. new York, oxford: oxford university Press, 2003, p. 166–
183; 2) Lopata R. tarptautinių santykių istorija. Vilnius: arlila, 2001, p. 79–88; 3) naujųjų 
amžių istorija. europos ir amerikos šalys: pirmasis periodas / ats. red. a. ado. Vilnius: 
Mintis, 1989, p. 225–258, 265–281.

kontroliniai klausimai. 1) kokios priežastys lėmė M. robespjero vadovaujamos jako-
binų diktatūros žlugimą ir kodėl jis buvo neišvengiamas? 2) apibūdinkite revoliucinius 
sąjūdžius belgų provincijose, olandijoje ir Šveicarijoje, nurodykite jų panašumus ir skir-
tumus. 3) kokių tikslų siekė napoleonas i 1812 m. pradėdamas karą prieš rusiją ir kokie 
veiksniai lėmė šios kampanijos nesėkmę?
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2. Vienos sistemos Europa (1815–1847).
reikšminiai žodžiai: Vienos kongresas, Šventoji sąjunga, restauracijos režimas, lie-

pos revoliucija, jaunoji italija, vigai, Prūsija, k. Meternichas.
sąvokos: tarptautinė sistema, galių balansas, kolonializmas, ideologija, nacionalizmas, 

čartizmas, utopinis socializmas, anarchizmas.
Vienos kongresas. napoleono i nugalėtojų – didžiųjų europos valstybių – nesutari-

mai ir kompromisiniai sprendimai. europos politinio žemėlapio pertvarkymas, monar-
chijos restauracija. galios balanso sistemos suformavimas ir jos patvarumo priežastys. 
Šventosios sąjungos susikūrimo aplinkybės ir strateginiai tikslai: Prancūzijos izoliacija, 
kova su revoliuciniais judėjimais, koalicinių karų prevencija. trečiojo dešimtmečio revo-
liucijos ispanijoje ir italų žemėse, graikijos nacionalinio išsivadavimo karas, jo reikšmė 
Balkanams ir europai. Vakarų ir Vidurio europos valstybių politinė, socialinė ir kultū-
rinė raida, kolonijinė politika. liepos revoliucija Prancūzijoje, nepriklausomos Belgijos 
karalystės susikūrimas, parlamento reforma ir čartistų judėjimas Didžiojoje Britanijoje, 
politinė visuomenės transformacija, pilietybės instituto plėtra.

Pagrindinė literatūra: 1) Winks R. W., Neuberger J. europe and the Making of Moder-
nity. 1815–1914. new York, oxford: oxford university Press, 2005, p. 11–38; 2) Kissin-
ger H. Diplomatija. Vilnius: Pradai, 2003, p. 70–93; 3) naujųjų amžių istorija. europos ir 
amerikos šalys: pirmasis periodas / ats. red. a. ado. Vilnius: Mintis, 1989, p. 321–347.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite Šventosios sąjungos susikūrimo aplinky-
bes, tikslus ir pasvarstykite, ar sąjunga sėkmingai įgyvendino 1815–1847 m. užsibrėžtus 
uždavinius. 2) kuriose europos valstybėse XiX a. 3-iojo dešimtmečio pirmojoje pusėje 
vyko revoliucijos ir kas lėmė nesėkmingą jų baigtį? 3) kokių palankių vidaus veiksnių ir 
tarptautinių aplinkybių dėka graikijai pavyko laimėti išsivaduojamąjį karą prieš osmanų 
imperiją ir įgyti nepriklausomybę?

3. 1848–1849 m. revoliucijos. Jų poveikis tolesnei Europos raidai.
reikšminiai žodžiai: liepos monarchija, Paryžius, pažangieji konservatoriai, sardini-

ja-Pjemontas, Pijus iX, frankfurto parlamentas, Habsburgai, akademinis legionas.
sąvokos: revoliucija, nacionalinio išsivadavimo judėjimas, konstitucionalizmas, de-

mokratija, partija, rinkimų teisė.
3.1. Revoliucijos Prancūzijoje ir italų žemėse.
revoliucijos brendimas Prancūzijoje. opozicijos monarchistiniam režimui stiprėji-

mas, 1848 m. vasario mėn. barikadų mūšiai Paryžiuje ir liepos monarchijos nuverti-
mas. Prancūzijos paskelbimas respublika, visuotinės rinkimų teisės įtvirtinimas. Politi-
nės konsolidacijos stoka šalyje, 1851 m. valstybės perversmas, luji Bonaparto diktatūros 
įtvirtinimas. revoliucijos reikšmė ir atgarsiai europoje. revoliucija italijoje. nacionalinio 
judėjimo pakilimas, demokratinių idėjų sklaida. D. garibaldis ir respublikos romoje pa-
skelbimas. nesėkmingi sardinijos-Pjemonto karai su austrija, italijos suvienijimo planų 
žlugimas. Prancūzijos intervencija, Popiežiaus valdžios romoje atkūrimas. revoliucijos 
pralaimėjimas ir pasekmės. 
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3.2. Revoliuciniai sąjūdžiai vokiečių žemėse ir daugiatautėje Austrijos imperijoje.
Vasario revoliucijos atgarsiai vokiečių žemėse. sukilimas ir barikadų mūšiai Berly-

ne, Prūsijos steigiamojo susirinkimo sušaukimas. frankfurto parlamentas ir Vokietijos 
suvienijimo demokratinio konstitucionalizmo principais perspektyva. revoliucijos pra-
laimėjimo priežastys. sukilimas Vienoje ir revoliucijos Habsburgų imperijoje pradžia. 
k. Meternicho pasitraukimas, parlamento sušaukimas, imperatoriaus ferdinando i ab-
dikcija. tautinio judėjimo pakilimas, nacionalinio išsivadavimo karas Vengrijoje. rusijos 
karinė intervencija, revoliucijos austrijoje pabaiga ir padariniai.

Pagrindinė literatūra: 1) Droz J. europe Between revolutions 1815–1848. glasgow: 
William Collins sons and Co. ltd., 1981, p. 245–258; 2) Di Scola S. M. italija. nuo re-
voliucijos iki respublikos. nuo 1700-ųjų iki šių dienų. Vilnius: tvermė, 1998, p. 76–83; 
3) Taylor A. J. P. Habsburgų monarchija, 1809–1918: austrijos imperijos ir austrijos-
Vengrijos istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999, p. 75–107.

kontroliniai klausimai. 1) Pasvarstykite, dėl kokių priežasčių Prancūzijoje 1848 m. 
prasidėjo revoliucija ir kodėl ji tapo pavyzdžiu kitiems europoje kilusiems revoliuci-
niams judėjimams? 2) kuri italų valstybė 1848–1849 m. revoliucinių sukrėtimų metu 
galėjo imtis vienyti šalį ir kodėl šių planų buvo priversta atsisakyti? 3) kokie motyvai: 
konservatyvios vertybės ar pragmatiniai interesai, paskatino rusijos imperatorių nikola-
jų i gelbėti Habsburgų imperiją ir nuslopinti revoliuciją Vengrijoje?

4. Vakarų Europa imperializmo epochoje (XIX a. antroji pusė–XX a. pradžia).
reikšminiai žodžiai: londonas, konservatoriai, V. gladstonas, sedanas, Paryžiaus ko-

muna, risordžimentas, Vatikanas, D. Džolitis, Prūsija.
sąvokos: laisvoji prekyba, oligarchija, demokratizacija, kolonializmas, militarizmas, 

nacionalizmas, partinė sistema, pilietinė visuomenė.
4.1. Didžioji Britanija XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pradžioje: pasaulinės imperi-

jos klestėjimas.
Britanijos politinės, ekonominės ir socialinės raidos ypatumai XiX a. antrojoje pusėje. 

laisvos prekybos įvedimas ir fabrikinės gamybos įsigalėjimas. konservatorių ir liberalų 
partijų susiformavimas, liberalų evoliucija link socialinio liberalizmo, darbininkų judė-
jimo konsolidacija (Britanijos tredjunionų kongresas). Demokratijos procesas, 1867 ir 
1884 m. rinkimų sistemos reformos, viešosios valdžios struktūrų modernėjimas. airijos 
problema, nesėkmingi bandymai priimti Homrulio bilį. imperijos teritorinė plėtra: galu-
tinis indijos pajungimas, egipto, Birmos, nigerijos, rytų sudano užėmimas, Būrų karai. 
Britanijos užsienio politikos strateginiai tikslai: dominavimas jūrose ir pastangos išlaikyti 
galios balansą. H. Palmerstono ir B. Dizraelio realpolitik, kova su rusijos imperija dėl do-
minavimo azijoje. Britų užsienio politikos koncepcijos kaita XiX–XX a. sandūroje. „Pui-
kiosios izoliacijos“ doktrinos atsisakymas, sąjungos su Prancūzija ir rusija sudarymas. 
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4.2. Modernių tautinių valstybių kūrimasis Vakarų Europoje ir kolonijinės ekspan-
sijos apogėjus.

antroji Prancūzijos imperija: „demokratinis cezarizmas“ ir ekonomikos klestėjimas. 
avantiūristinė napoleono iii diplomatija, ilgalaikių, Prancūzijos nacionalinius intere-
sus atitinkančių, strateginių užsienio politikos tikslų stoka. Prancūzijos–Prūsijos karas, 
katastrofa prie sedano, elzaso ir lotaringijos netektis. Prancūzijos paskelbimas respub-
lika, Paryžiaus komuna ir jos nuslopinimas. trečiosios respublikos valdymo sąranga, 
tautiškumo ir pilietybės samprata. italijos nacionalinio išsivadavimo judėjimas ir jo po-
liarizacija XiX a. 6-ajame dešimtmetyje. Šalies suvienijimo „iš apačios“ ir „iš viršaus“ 
koncepcijos, jų šalininkai. sardinijos–austrijos, Prūsijos–Prancūzijos karai ir galutinis 
italijos suvienijimas. Prūsijos karalystė XiX a. 6–7 dešimtmečiais. o. fon Bismarkas ir 
Vokietijos suvienijimo „iš viršaus“ koncepcija. sėkmingi karai su Danija ir austrija, hege-
monijos vokiečių žemėse įtvirtinimas. Prūsijos–Prancūzijos karas ir galutinis Vokietijos 
suvienijimas. antrojo reicho politinė, ekonominė, socialinė ir kultūrinė raida. spartus 
ekonomikos augimas, modernios socialinės apsaugos sistemos kūrimas, vokiečių mokslo 
pasiekimai. europos kolonializmo priežastys ir dinamika XiX a. antrojoje pusėje–XX a. 
pradžioje. Prancūzijos kolonijinės imperijos plėtra Šiaurės Vakarų afrikoje, italijos, Vo-
kietijos, Belgijos įsitraukimas į „pasaulio pasidalijimą“, ispanijos ir Portugalijos pastangos 
išlaikyti kolonijines valdas. kolonializmo padariniai: pasaulio sueuropėjimas ar europos 
supasaulėjimas?

Pagrindinė literatūra: 1) Baycroft T. Hewitson M. Ed. What is a nation?: europe 1789–
1914. oxford: oxford university Press, 2006, p. 28–41; 2) Brubaker R. Pilietybė ir tautiš-
kumas Prancūzijoje ir Vokietijoje. Vilnius: Pradai, 1998, p. 133–176; 3) Di Scola S. M. ita-
lija. nuo revoliucijos iki respublikos. nuo 1700-ųjų iki šių dienų. Vilnius: tvermė, 1998, 
p. 95–119.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite trečiosios Prancūzijos respublikos valdymo 
sąrangą ir pasvarstykite, kodėl, nepaisant dažnos vyriausybių kaitos, monarchistų intrigų, 
parlamentinis režimas Prancūzijoje prigijo? 2) Dėl kokių priežasčių suvienytoje italijos 
valstybėje, nors vyriausybė inicijavo socialinių reformų, nuolatos didėjo ekonominis ato-
trūkis tarp Šiaurės ir Pietų regionų? 3) aptarkite o. fon Bismarko vaidmenį Vokietijos 
suvienijimo procese ir pasvarstykite, kokią įtaką tolesnei valstybės raidai turėjo kanclerio 
priešinimasis parlamento galių didinimui.

5. Europos tarptautinės sistemos transformacija XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pra-
džioje. Trilypės sąjungos ir Antantės karinių-politinių blokų susikūrimas.

reikšminiai žodžiai: krymo karas, londonas, trijų imperatorių sąjunga, apsidraudi-
mo sutartis, Berlyno kongresas, Vilhelmas ii.

sąvokos: legitimizmas, senasis režimas, realioji politika, galių pusiausvyra, militariz-
mas.

europos tarptautinė sistema XiX a. viduryje. juodosios jūros sąsiaurių krizė, įtampos 
tarp rusijos, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos augimas. krymo karas, jo padariniai. 
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Vienos kongreso sistemos erozija, Prancūzijos išėjimas iš ilgametės tarptautinės izoliaci-
jos. konservatyviųjų vertybių (legitimizmo, tradicinės tvarkos) atsisakymas ir realpolitik 
principo įsigalėjimas tarptautiniuose santykiuose. o. Bismarko daugiaplanės diploma-
tijos, painios sąjungų sistemos tikslai. trilypės sąjungos susikūrimas, jos nepatvarumo 
priežastys. Vilhelmo ii „pasaulinės politikos“ (Weltpolitik) padariniai. Britų užsienio po-
litikos koncepcijos kaita XiX–XX a. sandūroje. „Puikiosios izoliacijos“ doktrinos atsisa-
kymas, trilypės santarvės (antantės) su Prancūzija ir rusija sudarymas. galios pusiaus-
vyros suirimas ir europos tarptautinės sistemos transformacija iš daugiapolės į bipolę.

Pagrindinė literatūra: 1) Kennedy P. The rise and fall of the great Powers: econo-
mic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. new York: random House, 1987, 
p. 170–178, 182–194; 2) Kissinger H. Diplomatija. Vilnius: Pradai, 2003, p. 94–156; 3) Lo-
pata R. tarptautinių santykių istorija. Vilnius: arlila, 2001, p. 109–119.

kontroliniai klausimai. 1) kokia užsienio politikos strateginių tikslų kolizija iškilo 
italijai, kai ji su Vokietija ir austrija-Vengrija sudarė trilypę sąjungą? 2) kodėl Didžio-
ji Britanija paskutiniajame XiX a. dešimtmetyje atsisakė daugiau nei pusantro šimto 
metų pamatiniu užsienio politikos principu buvusios „puikiosios izoliacijos“ doktrinos? 
3) kokių tikslų siekė imperatorius Vilhelmas ii, inicijuodamas karinio laivyno kūrimo 
programą, įsijungdamas į varžybas dėl kolonijų ir kokie buvo šios „pasaulinės“ politikos 
padariniai?

6. Europos visuomenė ir kultūra XIX a.
reikšminiai žodžiai: Didžioji Britanija, D. Vatas, fabijaus draugija, o. kontas, evoliu-

cijos teorija, visuotinis dvasios sąjūdis, k. Monė.
sąvokos: demografinis sprogimas, urbanizacija, modernizacija, industrinė visuome-

nė, filantropija, ideologija.
Pramonės perversmas ir jo padariniai europos gyventojams. audringasis pramonės 

augimas, agrotechnikos revoliucija, mokslo laimėjimai ir jų praktinis taikymas. Visuo-
menės socialinės struktūros pokyčiai, demografinis sprogimas, urbanizacija, darbininkų 
klasės susiformavimas. europos valstybių pastangos švelninti pražūtingus industrializa-
cijos padarinius. socialinių reformų programos, visuomeninių organizacijų veikla, priva-
ti pramonininkų filantropų iniciatyva. Pasaulėžiūrinė transformacija. tikėjimas mokslo 
visagalybe ir pažanga, Č. Darvino evoliucijos teorija, visuomenės sekuliarizacija. Moder-
niosios politinės ideologijos (liberalizmas, konservatizmas, socializmas), politinių partijų 
kūrimasis ir plėtra, visuomenės demokratizacija. kultūriniai sąjūdžiai XiX a. europoje. 
romantizmas: skiriamieji bruožai, etapai, pamatinės vertybės. romantizmo idėjų raiška 
literatūroje, dailėje, muzikoje, humanitariniuose ir teisės moksluose. realizmo atstovų 
siekiai vaizduoti pasaulį „tokį, koks yra“. fotografijos atsiradimo poveikis realizmo kryp-
čiai literatūroje ir vaizduojamajame mene. Modernizmo kultūrinio sąjūdžio formavi-
mosi aplinkybės ir veiksniai, jo apraiškos dailėje, literatūroje, architektūroje ir muzikoje. 
Mokslo ir technikos pasiekimų įtaka kultūriniam gyvenimui. fotografijos, fonografijos ir 
kino atsiradimas. Masinės kultūros kristalizavimasis, visuomenės laisvalaikio sampratos 
pokyčiai.
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Pagrindinė literatūra: 1) Davies N. europa: istorija. Vilnius: Vaga, 2002, p. 765–790; 
2) Winks R. W., Neuberger J. europe and the Making of Modernity. 1815–1914. new York, 
oxford: oxford university Press, 2005, p. 64–93.

kontroliniai klausimai. 1) kokias socialinių reformų programas ėmėsi vykdyti įvai-
rios europos valstybės, siekdamos sušvelninti industrializacijos padarinius ir pagerinti 
gausėjančios darbininkų klasės padėtį? 2) kaip visuomenės pasaulėžiūrą veikė, kokias 
idėjines nuostatas formavo XiX a. mokslo ir technikos laimėjimai? 3) Pasvarstykite, kaip 
visuomeninį gyvenimo būdą, gyventojų laisvalaikį paveikė XiX a. antrojoje pusėje pradė-
jusi formuotis masinė kultūra?

7. JAV ir Lotynų Amerika XIX a.–XX a. pradžioje.
reikšminiai žodžiai: jaV, t. Džefersonas, respublikonai, Monro doktrina, getisber-

go mūšis, Pietų rekonstrukcija, juodieji kodeksai, ispanija, kreolai, s. Bolivaras, Didžioji 
kolumbija.

sąvokos: federalizmas, abolicionistinis judėjimas, pilietinis karas, izoliazionizmas, 
kaudiljizmas.

7.1. JAV politinė, ekonominė ir socialinė raida XIX–XX a. pradžioje. Pilietinis ka-
ras, audringasis ekonomikos augimas, siekiai dominuoti Pietų pusrutulyje.

Dvipartinės sistemos klostymasis jaV XiX a. pradžioje. t. Džefersono prezidenta-
vimas. agrarinė reforma ir luizianos įgijimas – valstijų teritorinės ekspansijos pradžia. 
1812–1814 m. karas su Didžiąja Britanija, jo priežastys ir išdavos. Šiaurės ir Pietų politi-
niai-ekonominiai prieštaravimai. Vergijos problema, jos ekonominis pagrindimas. abo-
licionistinis judėjimas, emigracija iš europos, „indėnų klausimas“. jaV užsienio politi-
kos strategijos formavimasis. izoliacionizmas ir hegemoniniai siekiai amerikos žemyne 
(Monro doktrina). Didžioji ekspansija XiX a. 4–5 dešimtmetyje, ideologinis jos pagrindi-
mas – Paskelbtosios lemties teorija. Pilietinio karo priežastys ir pradžia. Homstedų aktas, 
jo turinys ir reikšmė. Šiaurės pergalė, a. linkolno mirtis, vergijos panaikinimas. Pietų 
rekonstrukcija, jos padariniai. Pietinių valstijų ekonominės santvarkos transformacija. 
jaV industrializacija XiX a. antrojoje pusėje. Pažangos era XX a. pradžioje. t. ruzvelto ir 
t. V. Vilsono kova su korporacijomis, finansinės ir socialinės reformos, gamtinių išteklių 
apsauga. jaV įsitraukimas į pasaulinę politiką XiX–XX a. sandūroje, kišimasis į lotynų 
amerikos valstybių vidaus reikalus, įsitraukimas į Pirmąjį pasaulinį karą. 

7.2. Revoliucijos, nepriklausomų valstybių susikūrimas ir raida Lotynų Amerikoje 
XIX–XX a. pradžioje.

ispanijos ir Portugalijos kolonijinės sistemos krizė XViii a. pabaigoje–XiX a. pra-
džioje. kovos prieš metropolijas pradžia. Pirmasis ispanijos kolonijų nepriklausomybės 
karo laikotarpis. tarptautinės politinės konjunktūros įtaka nepriklausomybės kovoms. 
napoleono i pralaimėjimas ir ispanijos valdžios kolonijose atkūrimas. antrasis nepri-
klausomybės kovų laikotarpis, galutinis kolonijų išsivadavimas. nuolatiniai teritoriniai 
konfliktai tarp naujųjų valstybių. Paragvajaus, ramiojo vandenyno karai, jų padariniai. 
lotynų amerikos šalių valdymo sąranga, politinės ekonominės ir socialinės raidos ypa-
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tumai. Didžiosios Britanijos ir jaV kapitalo skverbimasis į ekonomiką, kreolų oligar-
chijos dominavimas, konservatorių ir liberalų priešprieša, jos poveikis indėnų padėčiai. 
kaudiljizmo fenomenas.

Pagrindinė literatūra: 1) Blum J. M. etc. The national experience. a History of the 
united states. new York: Harcourt Brace jovanovich College Publishers, 1993, p. 359–
392; 2) naujųjų amžių istorija. europos ir amerikos šalys: pirmasis periodas / ats. red. 
a. ado. Vilnius: Mintis, 1989, p. 352–361, 606–631; 3) Woodruff W. A. Concise History 
of the Modern World: 1500 to the Present. a guide to World affairs. new York: Palgrave 
Macmillan, 2002, p. 113–135.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite j. Monro doktriną ir pasvarstykite, kodėl izo-
liacionizmas išliko pamatiniu jungtinių amerikos Valstijų užsienio politikos principu iki 
pat Pirmojo pasaulinio karo. 2) kokios buvo jaV pilietinio karo ir Šiaurės pergalės jame 
priežastys? 3) kodėl nepriklausomybę iškovojusiose lotynų amerikos valstybėse politi-
nė sistema buvo itin nestabili, nuolatos vyko valstybiniai perversmai, valdžią užgrobdavo 
kariškių grupuotės (chuntos)?

8. Pirmasis pasaulinis karas: priežastys, eiga, rezultatai.
reikšminiai žodžiai: antantė, centrinės valstybės, Verdenas, P. Hindenburgas, 14 

punktų programa, t. V. Vilsonas, kompjeno paliaubos, prarastoji karta.
sąvokos: militarizmas, autokratija, karinė kampanija, globalinis konfliktas, genocidas, 

tautų apsisprendimo teisė.
europa Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse. karo priežastys ir brendimas. Maroko 

ir Bosnijos krizės, Balkanų karai, viešosios nuomonės ir karinės vadovybės spaudimas 
civilinei valdžiai didžiosiose valstybėse. austrijos-Vengrijos sosto įpėdinio Pranciškaus 
ferdinando nužudymas ir karo pradžia. Vokiečių puolimas Vakarų fronte, Belgijos oku-
pacija. rusijos kariuomenės katastrofa rytprūsiuose. turkijos įstojimo į karą Vokietijos 
pusėje reikšmė, krikščionių tautų genocidas osmanų valdose. Vokiečių laimėjimai rytų 
fronte 1915 m., Bulgarijos ir italijos įstojimas į karą. 1916 m. kampanija: rusijos puolimas 
prieš austriją-Vengriją (Brusilovo persilaužimas), kautynės dėl Verdeno Vakarų fronte, 
Centrinių valstybių jūrinė blokada. jaV įsitraukimas į karą 1917 m., antantės strategi-
nės iniciatyvos išryškėjimas, Vokietijos povandeninių laivų kampanija ir jos rezultatai. 
Vasario revoliucija, bolševikų perversmas ir rusijos pasitraukimas iš karo. V. Vilsono 14 
punktų programa, jos recepcija europoje. Centrinių valstybių bloko suirimas 1918 m. 
antantės pergalė ir tarptautinės sistemos reorganizacija.

Pagrindinė literatūra: 1) Kennedy P. The rise and fall of the great Powers: econo-
mic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. new York: random House, 1987, 
p. 256–275; 2) Lopata R. tarptautinių santykių istorija. Vilnius: arlila, 2001, p. 120–130; 
3) Themes in Modern european History, 1890–1945 / ed. P. Hayes. london, new York: 
routledge, 2001, p. 129–152.

kontroliniai klausimai. 1) nurodykite Pirmojo pasaulinio karo priežastis ir apibūdin-
kite didžiųjų valstybių karinius tikslus. 2) kodėl jaV atsisakė izoliacionizmo doktrinos ir 
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įsitraukė į karą antantės pusėje? 3) apibūdinkite karo žmogiškuosius bei materialinius 
nuostolius ir pasvarstykite, kokį pėdsaką karas paliko europiečių istorinėje atmintyje.

Seminarų ir pratybų temos
1. Didžiosios, Liepos ir Vasario revoliucijų Prancūzijoje panašumai ir skirtumai.
2. JAV pilietinis karas: „nesutaikomas konfliktas tarp vergijos ir laisvės“, „agrarinių 

ir pramoninių interesų susidūrimas“ ar „klydusios kartos“ sukeltas „beprasmiškas ka-
ras“? Progresistų, revizionistų, „Bendrų interesų“ mokyklos atstovų interpretacijos.

3. Vokietijos strateginiai tikslai Pirmajame pasauliniame kare. Ekspansija ir kolo-
nizacija ar prevencinis puolimas?

Rekomenduojama literatūra: 
1) Brubaker R. Pilietybė ir tautiškumas Prancūzijoje ir Vokietijoje. Vilnius: Pradai, 

1998; 2) Droz J. europe Between revolutions 1815–1848. glasgow: William Collins sons 
and Co. ltd., 1981; 3) Kasperavičius A. Didysis Bastilijų šturmas. Vilnius: Mintis, 1989; 
4) Kennedy P. The rise and fall of the great Powers: economic Change and Military 
Conflict from 1500 to 2000. new York: random House, 1987; 5) Kissinger H. Diplomati-
ja. Vilnius: Pradai, 2003; 6) Lopata R. tarptautinių santykių istorija. Vilnius: arlila, 2001; 
7) naujųjų amžių istorija. europos ir amerikos šalys: pirmasis periodas / ats. red. a. ado. 
Vilnius: Mintis, 1989; 8) Di Scola S. M. italija. nuo revoliucijos iki respublikos. nuo  
1700-ųjų iki šių dienų. Vilnius: tvermė, 1998; 9) Taylor A. J. P. Habsburgų monarchija, 
1809–1918: austrijos imperijos ir austrijos-Vengrijos istorija. Vilnius: Mokslo ir enci-
klopedijų leidybos institutas, 1999; 10) Wawro G. Warfare and society in europe, 1792–
1914. london, new York: routledge, 2001; 11) What is a nation? europe 1789–1914 / 
eds. t. Baycroft, M. Hewitson. oxford: oxford university Press, 2006; 12) Winks R. W., 
Kaiser T. europe, 1648–1815: from the old regime to the age of revolution. new York, 
oxford: oxford university Press, 2003; 13) Winks R. W., Neuberger J. europe and the 
Making of Modernity. 1815–1914. new York, oxford: oxford university Press, 2005; 
14) Woodruff W. A. Concise History of the Modern World: 1500 to the Present. a guide 
to World affairs. new York: Palgrave Macmillan, 2002.

Naujausiųjų laikų visuotinė istorija (nuo 1918 m.)
lekt. dr. Dalia Bukelevičiūtė

Temos anotacija. temos tikslas – supažindinti studentus su pasaulio istorijos vysty-
mosi tendencijomis nuo 1918 m., atskleidžiant valstybių istorijos dinamiką ir istorinių 
procesų įtaką bei kaitą. analizuojama XX a. istorija, lūžio datos bei įvykiai, pakeitę pa-
saulio sanklodą, režimus, valdymo būdus ir pan. Dėmesio skiriama svarbiausių pasaulio 
istorijoje valstybių analizei, t. y. jungtinėms amerikos Valstijoms (jaV), sovietų socia-
listinių respublikų sąjungai (ssrs), japonijos ir kinijos bei europos šalims. analizuoja-
mi XX a. procesai: komunizmo, socializmo, fašizmo, antisemitizmo, nacionalsocializmo 
vystymasis ir įtaka pasaulio istorijos raidai. nagrinėjami ir socialiniai bei ekonominiai 
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procesai, jų sąsajos su valstybės politika. XX a. istoriją tiesiogiai veikė Pirmasis ir ant-
rasis pasauliniai karai, jų padariniai išsamiai analizuojami per paskaitas. Šių karų metu 
persigrupavo valstybių įtakos zonos, pakito šalių bendradarbiavimas, pasaulis suskilo į 
skirtingas įtakos sferas. kelis dešimtmečius tęsėsi pasaulio skirstymas į rytų ir Vakarų 
blokus, ir tai nulėmė istorijos įvykių vystymąsi. studentams būtina suvokti esminius to-
kio pasaulio suskirstymo bruožus, gebėti juos susieti su konkrečių šalių istorija. svarbus 
yra supervalstybių susiformavimas, savos įtakos ir politikos diktavimas, tarpusavio lenk-
tyniavimas, ekonominis šių šalių vystymasis ir galia. Šaltojo karo pabaiga ir komunistinio 
pasaulio žlugimas vėl performavo pasaulio politinės įtakos sritis. suskilo rytų europos 
blokas, demokratija triumfavo prieš komunistų partijos valdymą. 

Baigęs šią temą studentas: 1) žino esmines XX a. pasaulio istorijos vystymosi tenden-
cijas (procesus) ir svarbiausių valstybių vaidmenį lemiant istorinius procesus bei įvykius, 
geba juos atskirti ir identifikuoti istorinių įvykių kontekste; 2) suvokia XX a. istorijos 
įvykių vystymosi raidą ir gali apibrėžti įvairių įvykių chronologines ribas, išskirti konk-
rečiam periodui būdingus bruožus, juos susieti su istorinėmis asmenybėmis; 3) geba lo-
kalizuoti politinius konfliktus, užkariautas teritorijas, įtakos sferas, prarastas teritorijas ir 
pan. pasaulio žemėlapyje; 4) XX a. visuotinės istorijos vystymosi procesus geba susieti su 
konkrečių valstybių istorija, gali analizuoti vienos valstybės istoriją visuotinės istorijos 
įvykių kontekste; 5) ugdo gebėjimą savarankiškai dirbti su istoriografija, leidiniais gilin-
damasis į XX a. visuotinės istorijos specifinius klausimus. 

Temos programa
1. Kinijos istorija ir įtaka pasaulyje.
reikšminiai žodžiai: kinija, komunistų partija, komunistų valdymas, pilietinis karas, 

kultūrinė revoliucija.
sąvokos: sun jatsenas, guomindango partija, kinijos komunistų partija, Čiang kai-

šekas, pilietinis karas, ekonominis nuosmukis, ekonominis pakilimas, valstybės vientisu-
mas, socialistinis lageris, socialistinė valstybė, kultūrinė revoliucija, studentų sukilimas, 
didysis šuolis.

1.1. Kinijos respublikos 1912–1949 m. istorija.
Šalies vidaus padėtis: sun jatsenas ir guomindango partija. guomindango vyriausy-

bės ir kinijos komunistų partijos konfliktas. komunistų partijos interesai ir siekis domi-
nuoti kinijos valdyme. Čiang kaišeko asmenybė. kinijos pilietiniai karai 1924–1927 m., 
1928–1936 m. ir 1946–1949 m. ir jų įtaka šalies vidaus bei užsienio politikai. kinijos 
santykiai su ssrs, jaV, japonija bei Didžiąja Britanija, šių valstybių interesai ir tarpusavio 
konkurencija.

1.2. Kinijos liaudies respublikos istorija nuo 1949 m.
komunistų įsigalėjimas kinijoje. socialistinio lagerio plėtra ir ssrs parama kinijos vys-

tymuisi. Mao Dzedongo asmenybė ir jo kultas. ekonominis išsivystymas ir penkmečio pla-
nai. 1965 m. santykių su ssrs nutraukimas. 1965–1969 m. kultūrinė revoliucija. santykiai 
su jaV, santykių atšilimas 8-ajame dešimtmetyje. Didysis ekonominis šuolis. Demokratinės 
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tendencijos XX a. pabaigoje. Įvykiai tiananmenio aikštėje 1989 m. kinijos politinė ir eko-
nominė įtaka pasaulyje XX a. pabaigoje (santykiai su jaV, ssrs ir japonija).

Pagrindinė literatūra: 1) Cao D. China’s history. Beijing, 2010, 210 p.; 2) Sun X. a Chi-
nese history reader. singapore, 2010, 326 p.; 3) Fenby J. The Penguin history of modern 
China: the fall and rise of a great power, 1850–2009. london, 2009, 762 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokie buvo kinijos respublikos raidos esminiai bruožai, 
kokią įtaką valstybei darė pilietiniai karai? 2) kokie buvo japonijos interesai kinijoje? 
3) kokie buvo komunistų valstybės valdymo siekiai, kaip buvo kuriama komunistinė ki-
nija? 4) kokie buvo kinijos santykiai su ssrs atskirais istoriniais periodais?

2. Japonijos istorija ir šios šalies įtaka pasaulyje.
reikšminiai žodžiai: japonija, ramiojo vandenyno valstybės, japonijos užkariavimai, 

japonijos okupacija, japonijos ekonominis augimas.
sąvokos: japonijos dominavimas, ramiojo vandenyno regionas, japonijos okupacija, 

ekonominis augimas ir BVP, valstybės išsivystymo lygis, politinis stabilumas.
Pirmojo pasaulinio karo padariniai japonijai ir Vašingtono konferencija: teritorinės 

pretenzijos ir jų apribojimas. japonijos siekis dominuoti ramiojo vandenyno regione. 
ekonominis išsivystymas ir Didžioji ekonominė krizė. Vidaus politikos bruožai ir mili-
barinių nepartinių kabinetų valdymas nuo 1932 m. iki antrojo pasaulinio karo pabaigos. 
japonijos dalyvavimas antrajame pasauliniame kare. japonijos okupacija 1945–1952 m. 
ir jaV dominavimas. reformos ir ekonominis augimas. Vidaus politikos stabilumas: po-
litinių partijų vaidmuo. koalicinių vyriausybių formavimasis nuo 1993 m. japonijos įtaka 
pasaulyje sprendžiant politinius klausimus.

Pagrindinė literatūra: 1) Johnson Ch. Miti and the japanese miracle: the growth of 
industrial policy, 1925–1975. stanford, 2007, 393 p.; 2) Bix H. P. Hirohito and the making 
of modern japan. new York, 2001, 814 p.; 3) Gordon A. a modern history of japan: from 
tokugawa times to the present. new York, 2003, 384 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokie buvo specifiniai japonijos istorijos raidos bruožai 
tarp dviejų pasaulinių karų? 2) kokia buvo jaV politika japonijos okupacijos laikotar-
piu 1945–1952 m., okupacijos priežastys ir padariniai? 3) kokie veiksniai lėmė spartų 
japonijos ekonomikos augimą 7–9 dešimtmečiais? 4) kokie bruožai apibrėžia japonijos 
dominavimą pasaulio tarptautinėje politikoje?

3. JAV kaip supervalstybės istorija, šios šalies dominavimas pasaulyje ir santykiai 
su kitomis šalimis.

reikšminiai žodžiai: jaV istorija, jaV vystymasis, jaV politinė sistema, jaV ekono-
minis vystymasis, Šaltasis karas, baltieji ir juodaodžiai, imigracija, feminizmas, preziden-
tinis valdymas, kongresas, ginklavimosi varžybos, jaV dominavimas, supervalstybė.

sąvokos: jaV dominavimas, didžioji depresija, imigracijos politika, Votergeito byla, 
Martinas liuteris kingas, feminizmas, Maršalo planas, prezidentas r. niksonas, prezi-
dentas j. f. kenedis, Vietnamo karas, kubos krizė, f. kastro, kuveito karas, irako karas.
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3.1. JAV klestėjimas ir nuosmukis 1918–1940 m.
jaV vaidmens pasaulyje sustiprėjimas po Pirmojo pasaulinio karo. jaV vidaus politikos 

bruožai, Džiazo amžius. imigracijos politika. Didžioji depresija ir jos pasekmės šalies ūkiui. 
ruzvelto naujasis kursas ir šalies ekonominės situacijos atkūrimas. jaV užsienio politika: 
santykiai su ssrs, japonija, lotynų amerikos šalimis. Dominavimo pasaulyje klausimas.

3.2. JAV vidaus politikos vystymasis po Antrojo pasaulinio karo.
Šalies padėtis (politinė ir ekonominė) karo metu ir po jo. Prezidentų ir kongreso, 

politinių partijų tarpusavio ryšiai ir sutarimo paieškos. Votergeito byla. reformų kryptys. 
kova už pilietines teises: juodaodžių judėjimai ir Martinas liuteris kingas, balsavimo 
teisės išplėtimas visuomenėje, feminizmo judėjimas, indėnų reikalavimai, įkalintųjų rei-
kalavimai, ekologijos klausimai. Valstybės biudžetas ir išlaidos ginkluotei.

3.3. JAV aktyvi užsienio politika po Antrojo pasaulinio karo.
jaV dalyvavimas antrajame pasauliniame kare ir įtakos pasaulyje sustiprėjimas. jaV 

vaidmuo tarptautinėje pokarinėje europoje. Maršalo planas. jaV vaidmuo Šaltajame kare 
ir santykiai su ssrs, dviejų supervalstybių varžybos dėl įtakos pasaulyje. jaV dalyvavi-
mas kariniuose konfliktuose, Vietnamo karas ir kubos krizė. jaV santykiai su europos 
valstybėmis. kuveito karas, irako karas.

Pagrindinė literatūra: 1) Skirius J. europos šalių ir jaV ekonominė bei vidaus politinė 
padėtis 1918–1939 metais: naujausiųjų laikų istorijos paskaitų konspektai. Vilnius, 2006, 
143 p.; 2) Pearcy T. The history of Central america. new York, 2004; 3) american history 
awards, 1917–1991: from colonial settlements to the civil rights movement. München, 
1994, 366 p.; 4) a history of the united states. 1991, 469 p.

rekomenduojama literatūra: Herring G. america’s longest war: The united states and 
Vietnam, 1950–1975. new York, 1986, 316 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokie esminiai jaV istorijos tarp dviejų pasaulinių karų 
raidos bruožai ir aspektai? 2) kokie istoriniai procesai apibūdina jaV vidaus politikos 
raidą po antrojo pasaulinio karo? 3) kodėl jaV yra vadinamos supervalstybe? 4) kokią 
užsienio politiką jaV vykdė po antrojo pasaulinio karo, kokios jos kryptys?

4. SSRS istorija – stalinizmo, socializmo ir komunizmo santykis
reikšminiai žodžiai: ssrs, Maskva, komunizmas, socializmas, komunistų partija, 

antrasis pasaulinis karas, Šaltasis karas, supervalstybė, dominavimas pasaulyje.
sąvokos: ssrs, naujoji ekonominė politika (nepas, neP), komunizmas, komunistų 

partija, vienpartinė sistema, socializmas, atšilimas, sąstingis, rytų valstybių blokas, Maskva, 
Centro komitetas, V. leninas, j. stalinas, n. Chruščiovas, l. Brežnevas, M. gorbačiovas.

4.1. SSRS vidaus ir užsienio politika tarp dviejų pasaulinių karų.
ssrs sudarymas 1922 m. opozicija ir l. trockis. jėgų persigrupavimas komunistų 

partijoje: V. lenino mirtis, j. stalino įsitvirtinimas. Partijos vaidmuo šalies gyvenime. 
nepas (neP). Pramonė ir žemės ūkis.

4.2. SSRS šalies raida ir įtaka pasaulyje po Antrojo pasaulinio karo.
karo padariniai sovietų sąjungai, ssrs vaidmuo pokariniame pasaulyje. ssrs siekis 

dominuoti europoje, rytų europos bloko sukūrimas. j. stalino valdymas ir stalinizmo ša-
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lyje laikotarpis iki 1953 m. n. Chruščiovo valdymo laikotarpis. socializmas ir stagnacija 
valdant l. Brežnevui. ssrs dalyvavimas Šaltajame kare. santykiai su jaV. Persitvarkymo 
ir viešumo politika vadovaujant M. gorbačiovui. ssrs ir jaV santykių atšilimas. ssrs 
vaidmuo žlungant rytų blokui. ssrs suirimas 1991 m.

Pagrindinė literatūra: 1) Seton-Watson H. from lenin to khrushchev: the History of 
World Communism. new York, 1960, 432 p.; 2) Keep J. last of the empires: a History 
of the soviet union 1945-1991. oxford, new York, 1996, 477 p.; 3) Malia M. The soviet 
tragedy: a History of socialism in russia, 1917–1991. new York, 1994, 575 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokie stalinizmo sistemos ssrs bruožai? 2) kokių per-
tvarkymų buvo siekiama nepo laikotarpiu? 3) koks buvo ssrs vaidmuo antrojo pasau-
linio karo metu ir pokariu? 4) kokie požymiai apibūdina n. Chruščiovo, l. Brežnevo ir  
M. gorbačiovo vadovavimą ssrs, kokie pokyčiai įvyko? 5) kokios aplinkybės lėmė atšili-
mo politiką (pertvarkos ir viešumo)? 6) Dėl kokių priežasčių ir aplinkybių žlugo ssrs?

5. Europa po Pirmojo pasaulinio karo.
reikšminiai žodžiai: europa, Pirmojo pasaulinio karo padariniai, pokaris, europos 

atstatymas, ekonominė ir ūkio situacija, naujos europos valstybės, didžiosios ir mažosios 
valstybės, fašizmas, nacizmas, demokratija, autoritarinis režimas.

sąvokos: V. Vilsono 14 punktų deklaracija, tautų sąjunga, Paryžiaus taikos konfe-
rencija, Versalio sistema, lokarno sutartis ir derybos, teritoriniai reikalavimai, politiniai 
sąjungininkai, Didžioji ekonominė depresija, fašizmas, nacionalsocializmas, sutarčių su-
laužymas, politinė parama, politinė įtampa.

karo padariniai europos šalims. geopolitinės situacijos pokyčiai europoje. V. Vilsono 
14 punktų deklaracija. naujų valstybių kūrimasis rytų ir Vidurio europoje. Didžiosios 
Britanijos ir Prancūzijos pozicija dėl geopolitinių pokyčių. Paryžiaus taikos konferenci-
ja 1919–1920 m. sutartys dėl sienų ir dvišalio bendradarbiavimo sutartys. sąjungininkų 
paieškos. Žlugusių monarchijų „palikimas“ naujai sukurtai europai. Versalio sistema. 
tautų sąjungos įkūrimas.

5.1. Europos valstybių raida XX a. 3-iajame dešimtmetyje.
Pokarinės reformos. Valstybių ūkio atkūrimas. ekonominis pakilimas. Didžiosios 

valstybės, vidutinės valstybės ir mažosios valstybės. Vidaus politikos klausimai: demo-
kratija ir autoritarizmas. Vakarų valstybių padėtis ir raida. Veimaro respublika. Vidurio 
europos šalių raida. rytų europos šalių raida. Pietų europos šalių padėtis. svarbiausi 
užsienio politikos klausimai ir užsienio politikos tendencijos. lokarno sutartis.

5.2. Europa XX a. 4-ajame dešimtmetyje.
Didžioji ekonominė krizė ir jos padariniai europos valstybėms. europos šalių vidaus 

politikos bruožai. tautinės mažumos ir tautiniai, nacionaliniai klausimai. Vokietijos ir 
italijos veiksnys. stiprėjanti ssrs įtaka. fašizmas ir nacionalsocializmas. Vokietijos ir ita-
lijos teritoriniai interesai ir politinė įtampa europoje. Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos 
laviravimo politika. ispanijos pilietinis karas. europos prieškarinės nuotaikos ir politikų 
žingsniai.
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Pagrindinė literatūra: 1) Skirius J. europos šalių ir jaV ekonominė bei vidaus poli-
tinė padėtis 1918–1939 metais: naujausiųjų laikų istorijos paskaitų konspektai. Vilnius, 
2006,143 p.; 2) Hobsbawm E. kraštutinumų amžius. trumpasis XX amžius: 1914–1991. 
Vilnius, 2000; 3) Payne S. G. a History of fascism 1914–1945. london, 1995, 613 p.;  
4) Pipes R. Communism: a history. new York, 2001, 176 p.; 5) Kitchen M. europe between 
the wars: a political history. london, new York, 1992, 350 p.

rekomenduojama literatūra: 1) Arendt H. totalitarizmo ištakos. Vilnius, 2001; 
2) Gay P. Weimaro kultūra: autsaiderių Vokietija 1919–1933. Vilnius, 1994.

kontroliniai klausimai. 1) kokia buvo europos geopolitinė padėtis po Pirmojo pasau-
linio karo? 2) kokios buvo europos valstybių raidos tendencijos 3-iajame dešimtmetyje? 
3) kokie esminiai pokyčiai europos žemyne įvyko 4-ąjį dešimtmetį? 4) kuo pasireiškė 
politinė įtampa 4-ajame dešimtmetyje? 5) kokie didžiosios ekonominės krizės padariniai 
pasireiškė europos šalyse?

6. Antrasis pasaulinis karas ir jo laikmetis.
reikšminiai žodžiai: antrasis pasaulinis karas, karo etapai, kare dalyvaujančios vals-

tybės, ašies valstybės, sąjungininkų dalyvavimas, sausumos, jūrų ir oro karinės pajėgos, 
kariuomenė ir karo vadai, rytų ir Vakarų frontai, nacių dominavimas, sovietų dominavi-
mas, persilaužimas kare.

sąvokos: ribentropo–Molotovo paktas, politinis nepasitikėjimas, politinė išdavystė, 
apgaulė, karo paskelbimas, sąjungininkų kariuomenė, kariniai veiksmai, sausumos ka-
riuomenė, okupacija, genocidas, holokaustas, karo etapai, nacizmas, ašies valstybės (Ber-
lyno paktas), teherano, jaltos ir Potsdamo konferencijos.

kare dalyvaujančios valstybės, jų vadai ir interesai. ribentropo–Molotovo paktas. iš-
skirtiniai Vokietijos, italijos, ssrs, japonijos ir jaV interesai bei šių šalių dalyvavimas 
kare. Valstybės sąjungininkės ir valstybės priešininkės. okupuotos teritorijos. teroras, 
gyventojų iškeldinimas, holokaustas. karo periodai: 1939–1941 m., 1941–1943 m., 1943–
1945 m. karas ramiajame vandenyne. teherano, jaltos ir Potsdamo konferencijos.

Pagrindinė literatūra: 1) Davies N. kariaujanti europa: 1939–1945: sunki pergalė. Vil-
nius, 2009, 654 p.; 2) Mawdsley E. World War ii: a new history. Cambridge, 2009, 483 p.; 
3) Evans R. J. The Third reich at war, 1939–1945. london, 2008, 926 p.

rekomenduojama literatūra: 1) Pleshakov C. stalin’s folly: the secret history of the 
german invasion of russia, june 1941. london, 2005, 326 p.; 2) Iguchi T. Demystifying 
Pearl Harbor: a new perspective from japan. tokyo, 2010, 343 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokie buvo atskirų šalių interesai antrajame pasaulinia-
me kare? 2) kokios kokių šalių teritorijos buvo užkariautos, kokia jose buvo įvesta val-
džia, priimti sprendimai? 3) kas yra būdinga kiekvienam karo etapui, kokie būdingi karo 
veiksmai? 4) Dėl kokių priežasčių įvyko persilaužimas kare ir karo veiksmai pasisuko 
prieš nacizmą? 5) kokie buvo valstybių veiksmai baigiamajame karo etape? 6) kokius 
karo nuostolius patyrė antrajame pasauliniame kare dalyvavusios valstybės?
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7. Pasaulio ir Europos geopolitinė padėtis po Antrojo pasaulinio karo.
reikšminiai žodžiai: pokarinė europa, karo padariniai, pasaulio atstatymas, ekono-

minis nuosmukis, politinės įtakos sferos, geopolitinė situacija.
sąvokos: Vokietijos padalijimas, Vakarų šalys, rytų šalys, socializmas, komunizmas, 

demokratija, okupacija, Maršalo planas, Berlyno siena.
jėgų persiskirstymas pasaulyje: karą laimėjusios ir karą pralaimėjusios valstybės. tarp-

tautinis diktatas Vokietijai, Vokietijos padalijimas. japonijos okupacija. ssrs interesai ir 
jos santykiai su karą laimėjusiomis šalimis. ssrs interesai rytų europoje. socializmas 
ir demokratija. jaV vaidmens pasaulyje sustiprėjimas. europos šalių ekonominis atkū-
rimas. Maršalo planas. rytų ir Vakarų bloko formavimasis. Pokarinė italija. Didžiosios 
Britanijos, Prancūzijos ir jaV bendradarbiavimas. Berlyno siena.

Pagrindinė literatūra: 1) Hobsbawm E. kraštutinumų amžius. trumpasis XX amžius: 
1914–1991. Vilnius, 2000; 2) Rothschild J. return to Diversity: a political history of east 
Central europe since World War ii. new York, oxford, 1993, 299 p.; 3) Hogan M. J. The 
Marshall plan: america, Britain, and the reconstruction of Western europe, 1947–1952. 
Cambridge,1995, 482 p.

kontroliniai klausimai. 1) kaip persiskirstė politinės įtakos jėgos po karo? 2) kokių 
interesų siekė laimėjusios karą valstybės? 3) kokias sankcijas, nuostolius patyrė karą pra-
laimėjusios valstybės? 4) kokie buvo ssrs ir jaV siekiai pokariniame pasaulyje? 5) kodėl 
europos žemyne formavosi Vakarų ir rytų šalių blokai?

8. Izraelio valstybės sukūrimas ir politinė įtampa bei kariniai konfliktai Artimuo-
siuose Rytuose.

reikšminiai žodžiai: izraelio sukūrimas, Didžiosios Britanijos interesai, žydų pasau-
lis, žydų gyvenamosios teritorijos, arabų pasaulis, arabų gyvenamosios teritorijos, terito-
riniai konfliktai.

sąvokos: izraelis, jungtinių tautų organizacija (jto), D. Ben gurionas, sionistai, Va-
karų krantas, gazos ruožas, arabų šalys, nesutarimo objektas.

Palestinos padalijimo problema. Didžiosios Britanijos vaidmuo siekiant sukurti sa-
varankišką žydų valstybę. 1948 m. izraelio valstybės įkūrimas. Dovydo Ben guriono 
vyriausybė. Vakarų krantas. gazos ruožas. Žydų ir arabų nesutarimų priežastys. ara-
bų–izraelio karai: 1948–1949 m., 1956 m., 1967 m., 1973 m. izraelio valstybė XX a. pab., 
izraelio įtaka pasaulyje.

Pagrindinė literatūra: 1) Mishal N. israel 60: 1948–2008. tel-aviv, 2008, 399 p.; 2) Shin-
dler C. a history of modern israel. Cambridge, 2008, 371 p.; 3) Eidintas A. Žydai, izraelis ir 
palestiniečiai. Vilnius, 2007, 391 p.; 4) Pappe I. a history of modern Palestine: one land, two 
peoples. Cambridge, 2006, 361 p.; 5) izraelis, žydų valstybė. Vilnius, 2006, 475 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokios priežastys ir sąlygos lėmė izraelio valstybės įkū-
rimą? 2) kokios izraelio ir arabų šalių nesutarimų ir net karinių konfliktų priežastys? 
3) koks izraelio vaidmuo ir įtaka pasaulio politikoje ir istorijoje?
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9. Rytų ir Vakarų Europa XX a. 6–9 dešimtmečiais.
reikšminiai žodžiai: Vakarų europa, Pietų europos valstybės, rytų europa, didžio-

sios valstybės, demokratinės valstybės, socialistinės valstybės, komunistinis valdymas, 
ekonomikos augimas ir vystymasis.

sąvokos: demokratija, politinis stabilumas, politinės partijos, socializmas, opozicija 
režimui, ekonominis išsivystymas.

9.1. Vakarų Europos valstybių vystymasis XX a. 6–9 dešimtmečiais. 
Vakarų europos valstybių vystymosi tendencijos ir svarbiausios problemos. ekono-

minis išsivystymas. italijos, ispanijos, Vokietijos federacinės respublikos, Prancūzijos ir 
Didžiosios Britanijos vidaus ir užsienio politikos klausimai. istorinės asmenybės ir jų 
vaidmuo (Š. De golis, M. tečer ir kiti). Politinių partijų vykdyta politika. Šių šalių poli-
tinė ir ekonominė galia. Demokratinio pasaulio gyvavimas ir taikos bei stabilumo užtik-
rinimas. 

9.2. Rytų bloko Europos valstybių išsivystymas XX a. 6–9 dešimtmečiais. 
komunistinio režimo ir vienpartinės sistemos įsigalėjimas rytų europos šalyse. ko-

munistų partijos vaidmuo, piliečių paklusnumas. socializmas. opozicija režimui. Vals-
tybių santykiai su Maskva: prielankumas ir nesutarimai. Ūkio planavimas ir ekonominis 
išsivystymas. Varšuvos paktas. karinės galios užtikrinimas. lenkijos, Čekoslovakijos, 
Vengrijos, Vokietijos demokratinės respublikos, rumunijos ir jugoslavijos vidaus po-
litikos aktualijos, tarpusavio santykiai. Šių šalių vadovai, komunistų partijų lyderiai, jų 
asmenybės, socializmo modelio savitumas.

Pagrindinė literatūra: 1) Hobsbawm E. kraštutinumų amžius. trumpasis XX amžius: 
1914–1991. Vilnius, 2000; 2) Sassoon D. one hundred years of socialism: the West euro-
pean left in the twentieth century. new York, 1996, 965 p.; 3) Crampton R. J. atlas of eas-
tern europe in the twentieth century. london, new York, 1996; 4) Disturbing remains: 
Memory, History and Crisis in the twentieth Century. 2001, 301 p.; 5) socialist spaces: 
sites of everyday life in the eastern Bloc. oxford, new York, 2002, 261 p.

rekomenduojama literatūra: 1) Marr A. a history of modern Britain. london, 2008, 
629 p.; 2) McLeod H. religion and the people of Western europe 1789–1989. oxford, 
new York, 1997, 182 p.; 3) Western europe and germany: the beginnings of european 
integration 1945–1960. oxford, Washington, 1996, 271 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokie vidaus ir užsienio politikos bruožai būdingi šio lai-
kotarpio Vakarų europos valstybėms? 2) kokios buvo Vakarų europos valstybių ekono-
minio išsivystymo tendencijos? 3) kokia buvo rytų europos valstybių padėtis? 4) kokie 
buvo rytų europos valstybių santykiai su ssrs? 5) kokie esminiai šio laikotarpio Vakarų 
ir rytų europos valstybių išsivystymo skirtumai?

10. Šaltasis karas ir integraciniai procesai pasaulyje.
reikšminiai žodžiai: Šaltasis karas, supervalstybės, valstybių dominavimas, politiniai 

interesai ir konfliktai, karinė grėsmė, ginklavimasis, kosmosas, branduolinis ginklas.
sąvokos: Šaltasis karas, nato, europos ekonominė Bendrija (eeB), naujos narės, 

ginklavimosi varžybos, europos šalių integracija.
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Šaltojo karo kilimo priežastys, etapai ir dalyvaujančios valstybės. jaV ir ssrs san-
tykiai Šaltojo karo metu. ginklavimosi varžybos. kosmoso užkariavimas. Branduolinis 
ginklas. išlaidos gynybai ir ginklavimuisi. nato įkūrimas ir strateginiai uždaviniai. 
naujos nato narės. europos šalių integracija ir eeB įkūrimas 1958 m. naujų šalių pri-
sijungimas prie šios organizacijos. organizacijos strateginiai tikslai.

Pagrindinė literatūra: 1) Kissinger H. Diplomatija. Vilnius, 2003, 902 p.; 2) McAllis-
ter R. nuo europos Bendrijos iki europos sąjungos: istorinė politinė apžvalga. Vilnius, 
2000; 3) LaFeber W. america, russia, and the Cold War 1945–2006. Boston, 2008; 
4) Crockatt R. The fifty years war: the united states and the soviet union in world po-
litics, 1941–1991. london, new York, 1996; 5) Janeliūnas T. Šaltasis karas: tarptautinė 
sistema ir europos politika. Vilnius, 2008, 280 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokios priežastys lėmė Šaltojo karo situacijos susidarymą 
pasaulyje? 2) kokie buvo Šaltojo karo etapai ir jo raiškos aspektai, santykiai tarp jaV ir 
ssrs? 3) kokios priežastys lėmė nato įkūrimą? 4) nato organizacijos veiklos aspek-
tai. 5) kodėl susikūrė eeB?

11. Šaltojo karo pabaiga, kompromiso tarp Vakarų ir Rytų valstybių paieškos (XX a. 
9–10 dešimtmečiai).

reikšminiai žodžiai: Vakarų ir rytų valstybės, politinis atšilimas, supervalstybės, nu-
siginklavimas.

sąvokos: Šaltasis karas, nato, ginklavimosi varžybos, nusiginklavimas, supervalsty-
bės, ekonominis išsivystymas, Vokietijos suvienijimas.

Šaltojo karo padariniai pasaulio valstybėms. stabilumo ir taikos išsaugojimo pasaulyje 
klausimas. Branduolinis ginklas. jaV ir ssrs santykių atšilimas, pirmieji realūs kontak-
tai ir kompromisų paieškos. Pakitusi supervalstybių užsienio politika. M. gorbačiovo ir 
r. reigano susitikimai. ginkluotės mažinimo, ekologijos išsaugojimo klausimai. ekono-
minio išsivystymo skirtumų klausimai. Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos nuostatos. 
Vokietijos suvienijimo klausimo kėlimas.

Pagrindinė literatūra: 1) Kissinger H. Diplomatija. Vilnius, 2003, 902 p.; 2) Brzezins-
ki Z. nebevaldomas pasaulis: globalinė sumaištis XXi amžiaus išvakarėse. Vilnius, 1998; 
3) Crockatt R. The fifty years war: the united states and the soviet union in world poli-
tics, 1941–1991. london, new York, 1996; 4) origins of the Cold War: an international 
History. london, new York, 1995, 322 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokie buvo Šaltojo karo padariniai? 2) Dėl kokių priežasčių 
iš esmės pakito jaV ir ssrs tarpusavio santykiai? 3) kokie buvo svarbiausi klausimai bai-
giant Šaltojo karo ir įtampos laikotarpį ir ieškant naujų bendradarbiavimo kelių? 

12. Vokietijos suvienijimas ir Rytų Europos valstybių bloko žlugimas.
reikšminiai žodžiai: ssrs persitvarkymo politika, Vokietijos suvienijimas, geopoliti-

ka, tautų nepriklausomybės ir savarankiškumo reikalavimai, dvišalės ir daugiašalės dery-
bos, socialistinio valstybių bloko žlugimas.
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sąvokos: Vokietijos suvienijimas, sovietinės sistemos žlugimas, nepriklausomybės 
reikalavimai, aksominė revoliucija, „solidarumas“, apskritojo stalo derybos, n. Čaušes-
ku režimas.

situacijos rytų europoje kaita 9-ojo dešimtmečio antrojoje pusėje. opoziciniai judė-
jimai ir organizacijos. santykiai su Maskva. rytų europos šalys ir ssrs persitvarkymo 
politika. Vokietijos suvienijimo klausimas: VDr ir Vfr. M. gorbačiovo susitikimai su 
H. koliu. naujų lyderių iškilimas rytų europos šalyse. laisvės ir demokratijos reikalavi-
mai. išsivadavimo iš socialistinės sistemos būdai – revoliucijos ir apskritojo stalo dery-
bos. nepriklausomų ir savarankiškų valstybių lenkijos, Čekoslovakijos ir Vengrijos įsi-
kūrimas. Problemos rumunijoje ir jugoslavijoje. Vokietijos suvienijimo klausimai, rytų 
ir Vakarų vokiečiai. Maskvos pozicija.

Pagrindinė literatūra: 1) Wandycz P. laisvės kaina. Vilnius, 1997; 2) Sakwa R. Post-
communism. Buckingham, 1999, 153 p.; 3) Holmes L. Post-communism: an introduc-
tion. Durham, 1997, 384 p.; 4) revolution and resistance in eastern europe: challenges 
to communist rule. oxford, new York, 2006, 210 p.; 5) Weigel G. The final revolution: the 
resistance church and the collapse of communism. new York, oxford, 1992, 255 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokios priežastys lėmė esminius pokyčius rytų europos 
šalyse 9–10 dešimtmečiais? 2) kokį išsivadavimo ir nepriklausomybės kelią pasirinko 
atskiros valstybės? 3) koks buvo rytų europos valstybių santykis su Maskva? 4) kokio-
mis aplinkybėmis įvyko Vokietijos suvienijimas?

Seminarų ir pratybų temos
1. Antrojo pasaulinio karo eiga, priežastys, valstybių dalyvavimas, nacistinė Vo-

kietija ir sovietinė SSRS, karo padariniai. Šie klausimai gali būti aptariami seminarų 
metu arba studentams dirbant grupėmis.

2. Didžiųjų valstybių Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos įtaka 
ir interesai pasaulyje tarp dviejų pasaulinių karų.

3. Vokietijos istorijos svarbiausi aspektai: Veimaro respublika, nacistinė Vokietija, 
Trečiasis reichas, Vokietijos padalijimas, Berlyno siena, VDR ir VFR, Vokietijos suvie-
nijimas.

4. Postkomunistinio pasaulio susikūrimas: Rytų bloko žlugimas ir šalių orientacija 
į Vakarus: ES ir NATO.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Skirius J. europos šalių ir jaV ekonominė bei vidaus politinė padėtis 1918–1939 

metais: naujausiųjų laikų istorijos paskaitų konspektai. Vilnius, 2006, 143 p.; 2) Kissin-
ger H. Diplomatija. Vilnius, 2003, 902 p.; 3) Eidintas A. Žydai, izraelis ir palestiniečiai. 
Vilnius, 2007, 391 p.; 4) Wandycz P. laisvės kaina. Vilnius, 1997; 5) Janeliūnas T. Šaltasis 
karas: tarptautinė sistema ir europos politika. Vilnius, 2008, 280 p.; 6) Lucas E. nau-
jas šaltasis karas: kremliaus keliama grėsmė rusijai ir Vakarams. Vilnius, 2008, 357 p.; 
7) Seton-Watson H. from lenin to khrushchev: the History of World Communism. new 
York, 1960, 432 p.; 8) Keep J. last of the empires: a History of the soviet union 1945–



70

„BranDuoliniai“ MoDuliai ir jų teMos

1991. oxford, new York, 1996, 477 p.; 9) Brzezinski Z. nebevaldomas pasaulis: globalinė 
sumaištis XXi amžiaus išvakarėse. Vilnius, 1998; 10) Hobsbawm E. kraštutinumų am-
žius. trumpasis XX amžius: 1914–1991. Vilnius, 2000; 11) Payne S. G. a History of fas-
cism 1914–1945. london, 1995, 613 p.; 12) Pipes R. Communism: a history. new York, 
2001, 176 p.; 13) Kitchen M. europe between the wars: a political history. london, new 
York, 1992, 350 p.; 14) Rothschild J. return to Diversity: a political history of east Central 
europe since World War ii. new York, oxford, 1993, 299 p.

Lietuvos istorija (1918–1990 m.)
lekt. dr. audrius abromaitis, doc. dr. saulius kaubrys, doc. dr. algirdas jakubčionis

Temos anotacija. temos tikslas – nusakyti lietuvos valstybės kūrimosi eigą ir lie-
tuvos modernios valstybės susidarymo ir raidos esminius bruožus bei prielaidas XiX a. 
pabaigoje–XX a. pradžioje. išdėstyti nepriklausomybės karų esmę, apžvelgti lietuvos 
įsitvirtinimą tarptautinėje arenoje. akcentuoti demokratinio laikotarpio lietuvos vidaus 
politinę eigą, parlamentarizmo susidarymą ir laimėjimus 1920–1926 metais.

Paskaitų metu studentai supažindinami su lietuvos (1918–1939 m.) istorinės raidos 
peripetijomis, jos lyginamos su rytų Pabaltijo regiono būties aktualijomis. kurso metu 
gilinamasi į lietuvos valstybės kūrimo ir jos gynimo dermės ypatumus, visuomenės vi-
dines galias ir jų sklaidą formuojant valstybės politinius, ekonominius mechanizmus; 
svarstomos valstybės tvermės ir išlikimo doktrinos bei strategijos.

siekiama parodyti lietuvos tarptautinės situacijos pokyčius prasidėjus antrajam pa-
sauliniam karui: nacistinės Vokietijos ir sovietų sąjungos agresyvius siekius. Vidaus po-
litinėje raidoje detalizuoti bandymus įveikti ekonominio gyvenimo sunkumus, vidaus 
įtampą, šalies viduje esant kitos šalies karinėms įguloms. atskleisti sovietų sąjungos 
įvykdytą okupaciją ir aneksiją, prievartinį sovietizavimą, jo esmę bei turinį.

nagrinėjami nacių okupacinio periodo įvykiai, poveikis lietuvių tautai bei tautinėms 
mažumoms. 

siekiama atskleisti sovietinę reokupaciją, laisvės kovas, sovietų vykdytas represijas. 
nusakyti prievartinius ekonomikos pertvarkymus: žemės ūkio kolektyvizaciją, industria-
lizaciją, sovietinės kultūros diegimą. Pabrėžti postalininio laikotarpio skirtumus, naujus 
reiškinius visuomenėje. nusakyti stambiosios industrijos bei pramoninio žemės ūkio su-
kūrimo padarinius. nurodyti antisovietinio pasipriešinimo neginkluotą pobūdį.

nagrinėjami 1987–1990 metų laikotarpio įvykiai: pertvarka lietuvoje, lietuvos nacio-
nalinis judėjimas, sąjūdžio susidarymas ir kelias į lietuvos nepriklausomybės atkūrimą.

išklausę šį kursą studentai turėtų: 1) suvokti XX a. lietuvos istorinės raidos dėsningu-
mus, prieštaras lemiančių priežasčių ir pasekmių kompleksą; 2) gebėti išskirti esminius 
XX a. lietuvos istorijos etapus, procesus, asmenybes ir įvykius; juos apibūdinti, kritiškai 
įvertinti ir sugebėti atskleisti istoriniame kontekste; 3) gebėti savarankiškai dirbti su isto-
riografija, publikuotais leidiniais ir gilintis į XX a. lietuvos istorijos klausimus.
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Temos programa
1. Lietuva žengia į XX amžių (įvadinis blokas).
reikšminiai žodžiai: Šiaurės Vakarų kraštas, Vilniaus generalgubernatorius, Didysis 

Vilniaus seimas, Valstybės dūma, Valstybės taryba, Pirmasis pasaulinis karas, rusijos im-
perija, spaudos draudimas, Mažoji lietuva.

sąvokos: rusifikacija, politinė partija, istorinė lietuva, tautinis atgimimas, nacionaliz-
mas, daraktorius, inteligentija, buržuazija, išeivija.

1.1. Lietuvių tautinis atgimimas ir Lietuvos etnopolitinė padėtis XIX a. pabaigo-
je–XX a. pradžioje.

Dėmesio centre yra lietuvių tautinio atgimimo ir judėjimo pakilimas XiX a. antrojoje 
pusėje. tautinio atgimimo periodizacijos problema. nagrinėjamas knygnešių fenomenas 
ir jo įtaka tautiniam judėjimui. nelegaliosios spaudos platinimo poveikis moderniosios 
lietuvių tautinės savimonės formavimuisi. idėjinės diskusijos dėl lietuvių tautos sampra-
tos ir lietuvos istorijos interpretacijos, lietuvių kalbos, kaip esminio modernaus lietu-
viškumo požymio idėjos, formavimasis. tautinio atgimimo lyderių autoriteto ir veiklos 
vaidmuo. regioninis tautinio atgimimo aspektas. etninės nesantaikos tarp lietuvių ir 
lenkų įtaka nacionalistinių nuotaikų ir idėjų atsiradimui bei sklaidai. katalikų bažnyčia 
ir tautinis atgimimas.

lietuvos etninių bendrijų (žydų, lenkų, baltarusių, rusų, totorių, karaimų) socialinė 
padėtis, santykiai su lietuviais, modernūs tautiniai judėjimai ir jų tikslai. Mažosios lietu-
vos lietuvių teisinė padėtis. Prūsijos lietuvių tapatybės problema ir lojalumas Vokietijos 
imperijai. lietuvių išeivijos europoje ir jaV visuomeninė kultūrinė veikla, parama lietu-
vių tautiniam judėjimui.

1.2. XX a. pradžios esminiai Lietuvos politinės istorijos bruožai.
Valdžios nuolaidų politika lietuvoje 1905–1907 m. revoliucijos laikotarpiu. Politinių 

partijų kūrimasis ir veikla istorinėse lietuvos žemėse XiX a. pabaigoje–XX a. pradžioje. 
lietuvių politinių partijų formavimosi ypatybės, ideologinė kova, programinės nuosta-
tos, organizacinė struktūra. Didžiojo Vilniaus seimo (1905) susirinkimo aplinkybės ir 
tikslai. Politinių partijų vaidmuo seimo darbe ir formuluojant jo nutarimus. Didžiojo 
Vilniaus seimo politinė reikšmė lietuvos valstybingumo klausimui. lietuvos lenkų ir 
žydų politinės partijos, jų veikla ir santykiai su kitų tautų politinėmis partijomis ir or-
ganizacijomis. Baltarusių tautinio judėjimo politinė konsolidacija ir nuostatos. lietuvoje 
veikusių politinių partijų dalyvavimas rinkimuose į rusijos imperijos Valstybės dūmą ir 
Valstybės tarybą bei darbas jose 1906–1914 metais.

1.3. Lietuva Pirmojo pasaulinio karo metais.
lietuvos padėtis ir valstybingumo raida Pirmojo pasaulinio karo metais. Paskutinieji 

rusijos imperijos valdymo metai lietuvoje. santykiai tarp valdžios ir vietos gyventojų 
karo sąlygomis. Vokiečių okupacija (1915) ir okupacinės valdymo sistemos kūrimas lie-
tuvos žemėse. Bandymai suderinti įvairių tautų politinių partijų ir organizacijų interesus 
Vilniuje. lDk atkūrimo projektas. lietuvių politinių partijų ir organizacijų veikla oku-
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puotoje lietuvoje, rusijos imperijoje, europoje ir jaV siekiant atkurti valstybingumą. 
konfrontacija su lenkais ir diskusijos su baltarusių bei žydų politiniais veikėjais dėl lie-
tuvos politinės ateities. santykiai su vokiečių okupacine valdžia ir Vokietijos vyriausybe. 
Vilniaus konferencija (1917 m. rugsėjo 18–22 d.).

Pagrindinė literatūra: 1) Aleksandravičius E., Kulakauskas A. Carų valdžioje: XiX am-
žiaus lietuva. Vilnius: Baltos lankos, 1996, p. 82–105, 283–294; 2) Merkys V. knygnešių 
laikai 1864–1904. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1994, p. 235–240, 293–315; 3) Lopa-
ta R. lietuvos valstybingumo raida 1914–1918 metais. Vilnius: Mintis, 1996, p. 56–178.

kontroliniai klausimai. 1) Paaiškinkite tautinio atgimimo ir tautinio judėjimo / są-
jūdžio sąvokas. 2) apibūdinkite lietuvių tautinio atgimimo periodizacijos problemas. 
3) Paaiškinkite, kodėl pirmiausia buvo įkurta lietuviškoji socialdemokratiška partija? 
4) kokią reikšmę lietuvos valstybės atkūrimui turėjo Vilniaus konferencija (1917)?

2. Lietuvos valstybės gimimo dėmenys ir vidinės raidos testas: tarp išbandymų ir jų 
įveikos.

reikšminiai žodžiai: 1918 m. vasario 16 d. nepriklausomybės aktas, j. Basanavičius, 
a. smetona, a. Voldemaras, M. sleževičius, Valstybės taryba, lietuvos valstybės laiki-
nosios konstitucijos pamatiniai dėsniai, steigiamasis seimas, 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmas, iii seimo paleidimas 1927 m. balandžio 12 d., administracinis-teritorinis 
padalijimas, Vyriausiasis lietuvos tribunolas.

sąvokos: nepriklausomybė, valstybė, de jure, de facto pripažinimas, monarchija, kons-
titucija, parlamentarizmas, seimai, politinės partijos, frakcijos, rinkimų kampanijos, Pre-
zidentas, seimas, perversmas, pučai, autoritarinis valdymas, opozicija, cenzūra, Ministrų 
kabinetas, ministerijos, viršaitis, burmistras, teismai, teisėjai.

2.1. Lietuvos valstybės atkūrimas ir Nepriklausomybės gynimas 1918–1920 metais.
naujosios europos politinė architektūra ir lietuvos valstybingumo vizija. lietuvos 

tarybos veikimo taktika ir strategija. 1917 m. gruodžio 11 d. aktas. lietuvos klausimas 
Brastos derybose. 1918 m. vasario 16 d. nepriklausomybės akto paskelbimas. santykių 
su Vokietija laviravimo politika po nepriklausomybės akto paskelbimo.

lietuvos bolševizacijos eksperimentas: veiksmo scenarijus, „atlikėjai“ ir sprendimų 
motyvacija.

lietuvos valstybės steigimo rūpesčiai 1918 metų pabaigoje–1919 metų vidaus gyveni-
mo ir politikos konstitucionalizavimas ir struktūrizavimas. Valstybės kūrimo „nuo apa-
čios iki viršaus“ sunkumų įveika.

Valstybės galių mobilizavimas krašto nepriklausomybei ginti 1918–1920 metais. lie-
tuvos ginkluotųjų pajėgų steigimas ir pasirengimas pirmajam kovos krikštui. sovietų ru-
sijos karinės intervencijos atrėmimas. Bermontininkų karinės avantiūros likvidavimas. 
karas su lenkija 1919–1920 metais.

2.2. Parlamentinės demokratijos išbandymai 1920–1926 metais.
steigiamojo seimo idėjos įgyvendinimas. steigiamojo seimo 1920–1922 metų veiklos 

kryptys ir nuveikti darbai. i, ii ir iii seimai. Pagrindiniai seimų darbo žymenys ir įgy-
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vendinti projektai. Politinių partijų programinės nuostatos ir jų gynyba parlamentinėje 
praktikoje. lietuvos vyriausybės programų ir veikos dermė 1920–1926 metais.

Parlamentinės krizės brendimo veiksniai ir aplinkybės. jaunosios demokratijos sklai-
dos konfliktas. 1926 m. gruodžio 17 d. vyriausybės perversmas.

2.3. Prezidentinės respublikos vidaus politikos skersvėjai, pavojai ir realijos.
Vyriausybės perversmo organizavimas ir naujosios vidaus politikos doktrinos forma-

vimas. Parlamento paneigimas (1927 metai). Bandymai pasipriešinti naujajai valdymo 
linijai (1927 metų tauragės ir alytaus pučai). Valdančiosios politinės viršūnės skilimas 
(a. smetonos ir a. Voldemaro konfrontacija).

 autoritarinio valdymo tendencijos 4-ajame dešimtmetyje. iV seimo gimtis ir reali jo 
įtaka krašto politinei saviraiškai. Prezidento, Vyriausybės ir seimo galių skirtybės.

2.4. Administracinis aparatas, vietinė savivalda ir teismų santvarka Lietuvoje 
1918–1940 metais.

administracinis-teritorinis krašto padalijimas. administracinio aparato sąranga ir jos 
dalys. Vietos savivaldos įstatymai (1919, 1929, 1931 metų). savivaldybių rinkimų 1921 
metų įstatymas. Vietos savivaldos rinkimų kampanijos. Vietos savivaldybių veikimo 
praktika ir jos įgyvendinimas. Bendrosios kompetencijos (taikos teisėjai, apygardos teis-
mai, apeliaciniai teismai, Vyriausiasis lietuvos tribunolas) ir ypatingieji teismai. laikina-
sis teismų ir jų darbo sutvarkymo bei teismų santvarkos 1933 metų įstatymai.

Pagrindinė literatūra: 1) Blažytė-Baužienė D., Tamošaitis M., Truska L. lietuvos sei-
mo istorija XX–XXi a. pradžia. Vilnius, 2009, p. 39–207; 2) Truska L. antanas smetona ir 
jo laikai. Vilnius, 1996, p. 71–367.

kontroliniai klausimai. 1) kokios lietuvos valstybės susidarymo priežastys? 2) kokios 
esminės Vasario 16 d. nepriklausomybės akto nuostatos? 3) kokios pagrindinės valsty-
bės kūrimo problemos 1918 metų pabaigoje–1919 metų pradžioje? 4) kokie pagrindiniai 
steigiamojo seimo priimti įstatymai? 5) kokios buvo valstybės perversmo priežastys?  
6) kokie esminiai autoritarinio režimo bruožai? 

3. Lietuvos užsienio politikos orientacijos ir kontroversijos 1918–1939 m.
sąvokos: doktrinos, suverenitetas, sutartys, klauzulė.
reikšminiai žodžiai: tautų sąjunga, geopolitiniai veiksniai, pripažinimas de facto,  

de jure, ambasadorių konferencija, a. Voldemaras, s. lozoraitis, lenkija, Vokietija, jung-
tinės amerikos valstijos (jaV), sovietų sąjunga (ssrs), Baltijos antantė.

Pirminės integracijos į poversalinę europą charakteristika. lietuvos pripažinimas  
de facto ir de jure. Priėmimas į tautų sąjungą 1921 metais. lietuvos užsienio politiką 
formuojantys vidaus ir išorės veiksniai. Valstybės geopolitinė padėtis. Didžiųjų valstybių 
(Vokietijos, ssrs, Prancūzijos) geostrateginiai interesai. lietuvos užsienio politikos prio-
ritetinės nuostatos (a. Voldemaro, s. lozoraičio doktrinos). lietuvos užsienio politikos 
ašinių ir periferinių linijų santykis.

lietuvos ir lenkijos politinių santykių mazgas – Vilniaus ir rytų lietuvos likimo 
klausimai.
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lietuvos ir sovietų rusijos vyriausybės pozicija taikos derybų klausimu 1918–1920 
metais. lietuvos ir sovietų rusijos 1920 m. liepos 12 d. taikos sutartis. 1926 m. rugsė-
jo 28 d. nepuolimo sutartis su ssrs. 1929 metų litvinovo protokolas. lietuvos ir ssrs 
santykiai ribentropo–Molotovo pakto pasirašymo išvakarėse.

lietuvos politinių ir ekonominių ryšių su Vokietija iki 1923 metų ypatybės. lietuvos 
ir Vokietijos sutartys, susijusios su specifiniais klaipėdos krašto perdavimo lietuvai klau-
simais. Politinių santykių paaštrėjimas 4-ojo dešimtmečio pradžioje.

Diplomatinių ir ekonominių ryšių užmezgimas su anglija. Prekybos santykių raidos 
ypatybės. anglijos politinių sluoksnių pozicija aktualiausiais, specifiniais lietuvos vidaus 
ir užsienio politikos klausimais.

lietuvos ir latvijos politiniai santykiai ir jų peripetijos 2-ojo dešimtmečio pabaigo-
je–3-iojo dešimtmečio pradžioje. sutarčių su latvija reikšmės charakteristika. Baltijos 
sąjungos kūrimo poreikiai 3-iajame dešimtmetyje ir Baltijos antantės raidos ypatybės.

lietuvos ir jaV, rytų ir Vidurio europos bei Šiaurės europos šalių politiniai, ekono-
miniai ir kultūriniai ryšiai.

Pagrindinė literatūra: 1) Žalys V. lietuvos diplomatijos istorija (1925–1940). Vilnius, 
2007, t. 1, p. 31–47, p. 237–377; 2) Butkus Z. Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 
1918–1940 metais. Vilnius, 2008, p. 41–86.

kontroliniai klausimai. 1) kokios buvo lietuvos diplomatinio pripažinimo priežas-
tys? 2) kokios buvo lietuvos užsienio politikos prioritetinės nuostatos 3–4 dešimtme-
čiais? 3) kokia lietuvos ir lenkijos nesutarimų esmė? 4) kokios buvo Baltijos antantės 
sudarymo priežastys ir raidos ypatybės?

4. Lietuvos ūkio sanklodos formavimosi peripetijos ir kliūtys.
sąvokos: žemės reforma, žemės fondas, dvarų skirstymas, naujakuriai, užsienio kapi-

talas, monetarinė politika.
reikšminiai žodžiai: 1922 m. vasario 15 d. Žemės reformos įstatymas, stambusis ir 

vidutinis verslas, įmonių specializacija, „lietūkis“, „Maistas“, bankai.
Žemės ūkio padėtis po Pirmojo pasaulinio karo. Žemės reformos idėjos branda. stei-

giamojo seimo 1922 metais priimtas Žemės reformos įstatymas ir jo pakeitimai. Žemės 
reformos įgyvendinimo etapai ir pagrindiniai raiškos dėmenys. Žemės ūkio specializa-
cijos ir kryptys. lietuvos žemės ūkio produkcijos eksportas. Žemės ūkio kooperacijos 
judėjimas. Žemės ūkio švietimas. 

nacionalinės pramonės formavimosi po Pirmojo pasaulinio karo galimybės ir poreikiai. 
Pramonės specializacijos kryptys ir pramonės pajėgumų plėtojimas. Pramonės produkcijos 
gamybos ir realizavimo apimtys. užsienio kapitalas lietuvos pramonėje. lietuvos vidaus 
ir užsienio prekybos balansas. Muitų politika. lietuvos finansų ir kredito sistemos sklaida. 
lietuvos vyriausybės monetarinės politikos etapai. lietuvos biudžeto sandara.

Pagrindinė literatūra: 1) Vaskela G. Žemės reforma lietuvoje 1919–1940. Vilnius, 
1998, p. 56–295; 2) Pirmasis nepriklausomos lietuvos dešimtmetis. kaunas, 1990, 
p. 215–257.
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kontroliniai klausimai. 1) kokios žemės reformos priežastys ir įgyvendinimo eiga? 
2) kokios esminės reformos ekonominės ir socialinės pasekmės? 3) kokios buvo lietu-
vos pramonės specializacijos kryptys? 4) kokios buvo teigiamo užsienio prekybos balan-
so priežastys?

5. Vilniaus, Rytų Lietuvos bei Klaipėdos krašto padėtis 1920–1939 metais.
reikšminiai žodžiai: l. Želigovskis, suvalkų sutartis 1920 m., Vilniaus seimas, „ryto“, 

Šv. kazimiero draugijos, lietuvių mokyklos, Prancūzmetis klaipėdos krašte 1920–1923, 
„sukilimas“ 1923 m. sausio mėn., klaipėdos (Memelio) 1924 m. konvencija.

sąvokos: Vidurio lietuva, identitetas, tautinė savimonė, gubernatorius, direktorija, 
seimelis, konvencija.

5.1. Vilniaus ir Rytų Lietuvos okupacija 1920–1939 m. ir likimo dovanos.
lietuvos ir lenkijos ginčo dėl Vilniaus ištakos. 1920 m. spalio 7 d. suvalkų sutartis. 

l. Želigovskio armijos dalinių žygis į Vilnių. rytų lietuvos užgrobimas ir laipsniškos jo 
„įteisinimo“ akcijos. rytų lietuvos administracinis-teritorinis suskirstymas. Valdžios struk-
tūros ir jų funkcijos. krašto demografinės padėties slinktys. Ūkinio veiklos plėtojimo rytų 
lietuvoje kryptys ir tendencijos. institucinio ugdymo sistema ir jos pokyčiai rytų lietuvoje. 
stepono Batoro universitetas. Bažnyčia rytų lietuvos visuomenės gyvenime.

lietuvių dalyvavimas vietos savivaldoje. lietuvių kalbos vartojimo galimybės. spau-
dos, švietimo, kultūros ir visuomeninių organizacijų vaidmuo siekiant išlaikyti lietuvišką 
identitetą. rytų lietuvos grįžimo į lietuvos sudėtį (1939 metai) politiniai ir teisiniai as-
pektai.

5.2. Klaipėdos krašto lemtys 1923–1939: tarp „sugrįžimo“ ir praradimo.
klaipėdos kraštas po Pirmojo pasaulinio karo. klaipėdos klausimo sprendimas Pa-

ryžiaus taikos konferencijoje. Prancūzmečio etapas, 1920–1923 metai. 1923 metų suki-
limo aplinkybės ir eiga. klaipėdos krašto prijungimas prie lietuvos. 1924 metų klaipė-
dos konvencija ir statutas bei jų įtaka. klaipėdos krašto demografinės padėties dėmenys. 
identitetų prieštaros. klaipėdos krašto administracinė-teritorinė struktūra ir autonomi-
nių institucijų formavimas. Centro ir autonominių valdžios institucijų santykių įtampa. 
klaipėdos krašto ūkinės sandaros charakteristika. Mokykla, Bažnyčia, spauda kaip visuo-
menės interesų reiškėjos. Visuomeninių-organizacinių sąjūdžių sklaida. klaipėdos krašto 
netektis 1939 metais.

Pagrindinė literatūra: 1) Žostautaitė P. klaipėdos kraštas 1923–1939 metais. Vilnius, 1992, 
p. 17–363; 2) Makauskas B. Vilnijos lietuviai 1920–1939 metais. Vilnius, 1991, p. 31–66.

kontroliniai klausimai. 1) kokie klaipėdos krašto valdymo ypatumai 1920–1923 
metais? 2) kokios klaipėdos krašto prijungimo prie lietuvos priežastys? 3) koks buvo 
klaipėdos krašto autonomijos statusas? 4) kokios buvo Vilniaus krašto okupacijos prie-
žastys? 5) koks buvo Vilniaus krašto statusas lenkijos administracinėje sistemoje?

6. Pilietis ir visuomenė, kultūros ir švietimo sklaida 1918–1940 metais.
reikšminiai žodžiai: lietuvos valstybės laikinosios ir nuolatinės konstitucijos, tauti-

nių mažumų teisės ir jų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, lietuvos bažnytinė pro-
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vincija, 1927 m. konkordatas, krikščioniškosios konfesijos, judėjai, lietuvos universitetas 
(Vytauto Didžiojo universitetas), pradinės mokyklos, gimnazijos, muziejai, vaizduoja-
masis menas.

sąvokos: konstitucijos, piliečių teisės, Bažnyčia, visuomeniniai sąjūdžiai, socialinė ap-
sauga, privalomas pradinis mokymas, reformos, paveldosauga, muziejininkystė.

6.1. Pilietis ir visuomenė Lietuvos valstybėje 1918–1940 metais.
lietuvos valstybės konstitucijos kaip piliečių teisių ir laisvių garantas. tautinių ma-

žumų saviraiškos sklaida. 1922 m. gegužės 12 d. tautinių mažumų teisių apsaugos dekla-
racija. Žydų tautinės autonomijos eksperimentas. Bažnyčios statusas ir jos vaidmens plėt-
ra lietuvos visuomenėje. katalikų bažnyčios organizacinės permainos ir jų tęstinumas. 
katalikiškieji sąjūdžiai: organizacinė struktūra ir veiklos tendencijos. kitos krikščionių 
konfesijos, jų galių teisinė reglamentacija, vidinė sandara. judėjai: išpažinimo praktika ir 
jos realijos. Visuomeninės organizacinės telkties turinys ir formos. socialinės apsaugos 
sistemos formavimas.

6.2. Institucinio ugdymo, literatūros ir meno sklaida 1918–1940 metais: reformos, 
inovacijos, iniciatyvos.

lietuvos institucinio ugdymo teisinis reglamentavimas. Mokyklų tinklo plėtra. Pri-
valomo pradinio mokymo įgyvendinimo projektas. Mokytojų seminarijos. Profesinio 
mokymo formos. 

aukštojo mokslo studijų ir mokslo tiriamojo darbo institucijos. akademinės ir moks-
linės veiklos apimtys ir rezultatai. lietuvos valstybinės kultūros institucijos. Valdžios 
prioritetai kultūrinėms programoms ir jų finansavimas. Paveldosauga ir muziejininkystė. 
literatūrinis gyvenimas nepriklausomoje lietuvoje. Vaizduojamojo meno raidos ten-
dencijos ir kryptys. kūrybos iššūkiai ir juos reprezentuojančios organizacijos. nacionali-
nės architektūros formavimasis ir jos laimėjimai. lietuvos teatro ir muzikos ieškojimai ir 
atradimai. spaudos ir radijo plėtojimo barai. lietuvos sportas.

Pagrindinė literatūra: 1) Ivanovas B. tautiškumo beieškant antano smetonos lietu-
voje: tautinių įvaizdžių klausimas. Vilnius, 2005, p. 51–281; 2) lietuvos mokykla ir peda-
goginė mintis 1918–1940 metais. Vilnius, 1996, p. 30–140.

kontroliniai klausimai. 1) kokie lietuvos valstybės konstitucijų esminiai skirtumai? 
2) kokia lietuvos tautinė sudėtis? 3) koks buvo katalikų bažnyčios statusas lietuvoje? 
4) nusakykite pagrindinius žydų tautinės autonomijos bruožus. 5) koks buvo švietimo 
teisinis reglamentavimas lietuvoje? 6) kuo pasižymėjo valstybės kultūros politika?

7. Lietuvos okupacija ir aneksija 1940–1941 metais.
reikšminiai žodžiai: ssrs, trečiasis reichas, ribbentropo–Molotovo paktas, lietuvos 

okupacija ir aneksija, antrasis pasaulinis karas.
sąvokos: aneksija, represijos, „liaudies priešas“, trėmimai, sovietizavimas, nacionali-

zavimas, ideologija, propaganda, antisovietinis pasipriešinimas.
lietuvos okupacija. „liaudies vyriausybės“ sudarymas. jos sudėties bolševizavimas. 

Pirmosios represijos. „liaudies seimo“ tariami rinkimai ir nutarimai. Prievartinis lietu-
vos įjungimas į ssrs. 
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ekonomikos sovietizavimas. Pramonės įmonių nacionalizavimas. sovietinis gamybos 
organizavimas fabrikuose. Pastatų, transporto, prekybos įmonių nacionalizavimas. Pra-
monės ir prekybos valdymo institucijų įsteigimas. Bankų nacionalizavimas. lietuvos fi-
nansų sistemos sužlugdymas. lito pakeitimas rubliu. Darbininkų padėties pablogėjimas.

Žemės nacionalizavimas ir konfiskavimas. sovietinė žemės reforma ir jos vykdymas. 
Visuomeninio-politinio gyvenimo sovietizavimas. Politinių partijų ir organizacijų 

uždraudimas. katalikų bažnyčios veiklos apribojimai. Visuomenės, kultūros, švietimo 
organizacijų ir draugijų veiklos sustabdymas. sovietinių ir bolševikinių organizacijų kū-
rimas lietuvoje.

lietuvos kariuomenė. jos reorganizavimas ir naikinimas 1940–1941 metais.
represijos ir trėmimai 1940–1941 metais. 
antisovietinis pasipriešinimas. antisovietinio pogrindžio formavimasis. 
Pagrindinė literatūra: 1) lietuva 1940–1990: okupuotos lietuvos istorija. Vilnius, 2005. 

p. 49–64; 2) Senn A. lietuva 1940. revoliucija iš viršaus. Vilnius, 2009, p. 352–379.
kontroliniai klausimai. 1) kokios buvo lietuvos okupacijos priežastys? 2) kaip vyko 

lietuvos politiniai pertvarkymai? 3) kokios buvo represijų ir trėmimų priežastys bei jų 
mastai? 

8. Lietuva nacistinės Vokietijos okupacijos metais.
reikšminiai žodžiai: nacistinė Vokietija, ostlandas, antinacinė rezistencija, holokaus-

tas, antrasis pasaulinis karas, a. Hitleris.
sąvokos: Birželio sukilimas, laikinoji vyriausybė, ostlandas, vietinė rinktinė, holo-

kaustas ir genocidas, antinacinė rezistencija, reokupacija, ginkluota antisovietinė rezis-
tencija.

Valstybingumo siekis prasidėjus karui. Birželio sukilimas. sukilimo pradžia. sukili-
mo tikslai, eiga ir dalyviai. laikinosios vyriausybės paskelbimas. laikinosios vyriausybės 
atkuriamasis ir kuriamasis darbas. Vokiečių okupacinės administracijos ir vyriausybės 
santykiai. Vyriausybės veiklos nutraukimas.

lietuvos okupacinis valdymas. kovos veiksmai lietuvos teritorijoje. Vokiečių karinis, 
civilinis ir administracinis valdymas. lietuvių savivaldos sudarymas. krašto ir žmonių 
diskriminavimo priemonės. 

Švietimo, kultūros ir mokslo padėtis vokiečių okupacijos metais.
Žydų genocidas lietuvoje.
antinacinė rezistencija lietuvoje. antinacinių nuotaikų brendimas. rezistencinių 

organizacijų susidarymas. jų tikslai, veiklos metodai ir formos formos. lietuvos laisvės 
kovotojų sąjunga. Vyriausiasis lietuvos išlaisvinimo komitetas (Vlik).

sovietinis partizaninis judėjimas. lenkijos pogrindinis judėjimas lietuvoje. 
Pagrindinė literatūra: 1) Bubnys A. Vokiečių okupuota lietuva (1941–1944). Vilnius, 

1998; 2) Eidintas A. lietuviai, žydai ir holokaustas. Vilnius, 1990.
kontroliniai klausimai. 1) kokios buvo birželio sukilimo priežastys? 2) kaip atrodė 

nacių įvestas lietuvos civilinis ir administracinis valdymas? 3) kokios buvo žydų genoci-
do lietuvoje pasekmės? 4) kokios buvo lietuvių antinacinės rezistencijos priežastys?
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9. Lietuvos reokupacija ir sovietinis politinis režimas Lietuvoje 1945–1956 m.
reikšminiai žodžiai: ssrs, sovietų lietuva, j. stalinas, a. sniečkus.
sąvokos: trėmimai, represijos, demografiniai pokyčiai, išeivija, repatriacija, stalininis 

totalitarizmas.
lietuvos teritorija 1945 metais. administracinis-teritorinis padalijimas. Demografi-

niai pokyčiai krašte 1940–1956 metais. lietuvių išeivija 1944 metais. jos padėtis europoje 
ir jaV. lenkų repatriacija ir jos padariniai. lietuvių trėmimai 1944–1953 metais. trėmi-
mų mastas. sovietinių trėmimų tikslai ir padariniai lietuvai.

sovietinio valdymo atnaujinimas. Centrinių sovietinių valdžios ir valdymo instituci-
jų sudarymas lietuvoje. komunistų partija ir jos veikla lietuvoje. stalininio socializmo 
bruožai lietuvoje.

Pagrindinė literatūra: 1) Anušauskas A. lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940–
1958. Vilnius, 1996; 2) Tininis V. sovietinė lietuva ir jos veikėjai. Vilnius, 1994.

kontroliniai klausimai. 1) kokios priežastys nulėmė lenkų repatriaciją? 2) kaip for-
mavosi lietuvių išeivija po 1944 metų? 3) kokios buvo pagrindinės lietuvių trėmimų ban-
gos ir jų pasekmės? 4) kaip atrodė sovietinis administracinis valdymas lietuvoje?

10. Antisovietinis ginkluotas pasipriešinimas Lietuvoje.
reikšminiai žodžiai: lietuvos rezistencija, partizanai, nkVD (sovietinis Vidaus rei-

kalų liaudies komisariatas), stalinizmas.
sąvokos: partizaninis pasipriešinimas, laisvės kovos, apygardos, organizacinė struktūra.
ginkluotosios rezistencijos formavimasis. kovų pobūdis. kovotojai. rezistencijos 

metodai, formos, kovos etapai. organizacinės struktūros susidarymas. Vadovavimo cent-
ralizavimo pastangos.

antrasis rezistencijos etapas. rezistencinio judėjimo apygardos. Centrinės vadovybės 
kūrimas. ginkluotos kovos. sovietinių rinkimų žlugdymas. rezistencijos atsišaukimai ir 
spauda. nekarinės užduotys. kasdienis partizanų gyvenimas.

Paskutinis pasipriešinimo etapas. rezistencijos sąlygų sunkėjimas po 1949 metų pa-
sipriešinimo kolūkių steigimui. ginkluotos kovos silpnėjimas. neigiami rezistencinio 
judėjimo reiškiniai. susekimai ir išdavystės. rezistencinio judėjimo mastas. Žuvusieji. 
ginkluotų kovų pabaiga.

rezistencijos reikšmė lietuvių tautos kovoje už laisvę.
Pagrindinė literatūra: 1) Girnius K. Partizanų kovos lietuvoje. Vilnius, 1999; 2) Po-

cius M. kita mėnulio pusė: lietuvos partizanų kova su kolaboravimu 1944–1953 metais. 
Vilnius, 2009.

kontroliniai klausimai. 1) kokios buvo ginkluotos antisovietinės rezistencijos prie-
žastys? 2) kaip klostėsi pasipriešinimo organizacinė struktūra? 3) kokie buvo laisvės 
kovų etapai? 4) kokios buvo ginkluoto pasipriešinimo pabaigos priežastys? 

11. Lietuvos ekonomikos sovietinimas ir ūkio raida sovietmečiu.
reikšminiai žodžiai: sovietų lietuva, ssrs, ekonomika, žemės ūkis, kolektyvizacija, 

industrializacija, pramonė.
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sąvokos: žemės ūkio kooperacija, kolektyvizacija, kolūkiai, tarybiniai ūkiai, mašinų 
traktorių stotys, „socialistinė industrializacija“, pramonės integracija, gamybinis susivie-
nijimas, teritorinis pramonės valdymas, aukščiausioji liaudies ūkio taryba, melioracija ir 
chemizacija, gyvulininkystės kompleksas, kolūkinė gyvenvietė.

Padėtis žemės ūkyje po karo. Žemės ūkio kooperacija 1944–1949 metais, žemės ūkio 
gamybos atkūrimas. ekonominiai, finansiniai ir teisiniai ūkininkų veiklos apribojimai. 
kolektyvizacija lietuvos kaime. represijos kaip kolektyvizacijos spartinimo priemonė. 
kolūkinės gamybos organizavimas ir 1949–1956 metų rodikliai. lietuvos kaimo žmonių 
pragyvenimo šaltiniai. kolektyvizacijos padariniai. tarybiniai ūkiai ir mašinų-traktorių 
stotys. lietuvos kaimo naikinimas.

Pramonės padėtis 1944–1945 metais. fabrikų ir gamyklų atstatymas. socialistinės 
industrializacijos teorija ir jos taikymas lietuvoje. naujų pramonės šakų kūrimas. Pra-
monės raidos ypatumai lietuvoje. Privačios smulkiosios pramonės ir prekybos likvida-
vimas. Pramonės pertvarkymų įtaka demografiniams pokyčiams. Pramonė ir prekyba 
6-ojo dešimtmečio viduryje. transporto pakitimai. naujų pramonės šakų kūrimas 6–7 
dešimtmečių sandūroje. Pramonės valdymo reorganizavimas. lietuvos pramonės inte-
gravimasis į sovietų sąjungos pramonę. stambios pramonės ir energetikos bazės sukūri-
mas. transportas. naujos informacijos ir komunikacijos priemonės.

kolūkinės žemės ūkio gamybos organizavimas ir reorganizavimas 6–7 dešimtmečiais. 
Pokyčiai žemės ūkyje 8-ajame dešimtmetyje. Žemės ūkio gamybos koncentracija ir specia-
lizacija 8–9 dešimtmečiais. Žemės ūkio gamybos rodikliai.

Pagrindinė literatūra: 1) lietuva 1940–1990: okupuotos lietuvos istorija. Vilnius, 
2005. p. 534–542; 2) Meškauskas K. lietuvos ūkis 1940–1990. Vilnius, 1994.

kontroliniai klausimai. 1) kokios priežastys lėmė prievartinę lietuvos kolektyvi-
zaciją? 2) kokie kolektyvizavimo metodai buvo taikomi? 3) kokios buvo „socialistinės 
industrializacijos“ priežastys? 4) kas nulėmė radijo elektronikos ir chemijos pramonės 
kūrimą lietuvoje? 5) kokios buvo neigiamos pramonės ir žemės ūkio stambinimo pase-
kmės lietuvoje?

12. Kultūros ir religijos padėtis Lietuvoje 1945–1956 metais.
reikšminiai žodžiai: sovietų lietuva, spauda, propaganda, kultūra, katalikų bažnyčia.
sąvokos: pogrindinė spauda, socialistinis realizmas, tariamasis liaudiškumas muziko-

je, kritinis realizmas, tautinė bažnyčia.
literatūra ir rašytojai pokario metais. 1946 metų visuotinis rašytojų susirinkimas ir jo 

nutarimai. socialistinio realizmo teorija ir jos diegėjai. kūryba 1946–1956 metais.
rezistentų kūriniai. Pogrindinė spauda. išeivijos lietuvių literatūra.
sovietinės muzikos propagavimas lietuvoje. skatinimas kurti dainas, oratorijas, ope-

ras sovietine tematika. Žymiausieji „sovietinių masinių“ dainų kūrėjai.
klasikinės muzikos padėtis. tariamo liaudiškumo reikalavimas kuriant muziką. 
katalikų bažnyčia lietuvoje. tikintieji ir jų teisės. religijos vieta sovietų visuomenėje. 

Bažnyčios priežiūros institucijos. Bažnyčios, vienuolynai ir seminarijos 1945–1956 me-
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tais. Dvasininkų represavimas. tautinės bažnyčios kūrimas. kunigai ir ginkluotoji rezis-
tencija lietuvoje. Bažnyčios padėtis 1954–1956 metais.

Pagrindinė literatūra: 1) Streikus A. sovietų valdžios antibažnytinė politika lietuvoje 
(1944–1990). Vilnius, 2002; 2) lietuvos kultūra ideologijos nelaisvėje, 1940–1990 / sud. 
j. Bagušauskas, a. streikus. Vilnius, 2005.

kontroliniai klausimai. 1) kaip vyko literatūros sovietizavimas lietuvoje? 2) kaip 
buvo diegiama sovietinė tematika kūryboje? 3) kaip atrodė meno ir kultūros cenzūra? 

13. Lietuvos politinio režimo pokyčiai 1956–1986 metais.
reikšminiai žodžiai: lietuvos komunistų partija, ateizmas, Helsinkio grupė, sovietinė 

nomenklatūra.
sąvokos: destalinizacija, „atšilimas“, sąstingis, neginkluota antisovietinė rezistencija, 

lietuvos katalikų bažnyčios kronika.
krašto valdymo pokyčiai 6-ojo dešimtmečio pabaigoje. „atšilimo“ politika ir lietuva. 

lietuvos komunistų partija ir vidaus gyvenimo permainos. Pilietinių teisių reikalavimas 
1956 metais. Politiniai suvaržymai. katalikų bažnyčios padėties pablogėjimas 7-ojo de-
šimtmečio pradžioje. ateizmo diegimas.

lietuvos gyventojai. tautinės sudėties kaita 7–9 dešimtmečiais. rusifikacijos problema.
Partinės vadovybės pokyčiai. antrųjų partijos sekretorių funkcija lietuvoje. Politinio 

valdymo raida 8–9 dešimtmečiais.
neginkluota antisovietinė rezistencija. jos ištakos, atsiradimo priežastys 7-ajame de-

šimtmetyje. literatūros, meno, istorijos įtaka pasipriešinimo formavimuisi. Bažnyčios 
siekis apginti tikinčiųjų teises. rusų disidentų judėjimas ir lietuva. Pilietinio nepaklus-
numo aktai 8-ojo dešimtmečio pradžioje. lietuvos katalikų bažnyčios kronika. katalikų 
judėjimo susiformavimas. liberalusis ir tautinis judėjimas. lietuvos laisvės lyga.

Žmogaus teisių gynimas. lietuvos Helsinkio grupė ir jos veikla.
Pagrindinė literatūra: 1) lietuva 1940–1990: okupuotos lietuvos istorija. Vilnius, 

2005. p. 503–510, 543–548; 2) Antanaitis K. lietuviškoji sovietinė nomenklatūra. kau-
nas, 1998 m.

kontroliniai klausimai. 1) kokie buvo esminiai destalinizacijos bruožai lietuvoje?  
2) kuo pasižymėjo lietuvos rusifikacija? 3) kokie antisovietinio katalikų bažnyčios pa-
sipriešinimo požymiai lietuvoje? 4) kokios neginkluoto antisovietinio pasipriešinimo 
organizacijos veikė lietuvoje? 

14. Lietuvos tautinis atgimimas.
reikšminiai žodžiai: lietuvos aukščiausioji taryba, V. landsbergis, a. Brazauskas, 

Baltijos kelias, perestroika.
sąvokos: pertvarka, sąjūdis, žaliųjų judėjimas, sąjūdžio suvažiavimas, Baltijos kelias, 

suverenitetas, nepriklausomybė.
Perestroika lietuvoje. Politinė padėtis lietuvoje 1986–1987 metais. lietuvos komu-

nistų partijos partinės vadovybės kaita. rašytojų, menininkų, istorikų aktyvumo didėji-
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mas. 1987–1988 metų diskusijos istorinėmis temomis. 1987 metų vasaros mitingas Vil-
niuje. a. juozaitis ir jo referatas „Politinė kultūra lietuvoje“.

nepriklausomybės atkūrimo viltys. lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės susidarymas. 1988 metų demonstracijos ir mitingai. tautinių ir valstybės simbo-
lių atgavimas. sąjūdžio suvažiavimas. suvereniteto ir nepriklausomybės idėjos lietuvoje. 
Daugiapartinės sistemos formavimasis. Partijos ir judėjimai lietuvoje 1988–1990 metais. 
lkP reorganizavimasis. lietuvos aukščiausiosios tarybos rinkimai. nepriklausomybės 
atkūrimas.

Pagrindinė literatūra: 1) lietuvos suvereniteto atkūrimas 1988–1991. Vilnius, 2000; 
2) Laurinavičius Č., Sirutavičius V. sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki kovo 11-osios (lie-
tuvos istorija, t. 12, d. 1). Vilnius, 2008, p. 167–178, 325–353.

kontroliniai klausimai. 1) kokios priežastys nulėmė politinį aktyvumą? 2) sąjūdis. 
kokie jo pagrindiniai veiksmai 1989–1990 metais? 3) kodėl 1990 m. kovo 11 d. buvo 
paskelbta lietuvos nepriklausomybė?

Seminarų ir pratybų temos
1. Tautinio atgimimo problematika istoriografijoje.
2. XX a. Lietuvos istorijos periodizacijos problemos.
3. Lietuvos valstybingumo ištakos ir valstybės susidarymas.
4. 1922 metų žemės reforma ir jos vykdymas.
5. Lietuvos tarptautinė padėtis 1938–1940 metais.
6. Sovietinis represinis režimas Lietuvoje 1945–1953 metais.
7. „Sąjūdžio“ istorinė reikšmė.

Rekomenduojama literatūra:
 1) Aleksandravičius E., Kulakauskas A. Carų valdžioje: XiX amžiaus lietuva. Vil-

nius, 1996. p. 82–105, 283–294; 2) Merkys V. knygnešių laikai 1864–1904. Vilnius, 1994. 
p. 235–240, 293–315; 3) Lopata R. lietuvos valstybingumo raida 1914–1918 metais. Vil-
nius, 1996. p. 56–178; 4) Blažytė-Baužienė D., Tamošaitis M., Truska L. lietuvos seimo 
istorija XX–XXi a. pradžia. Vilnius, 2009, p. 39–207; 5) Truska L. antanas smetona ir jo 
laikai. Vilnius, 1996, p. 71–367; 6) Žalys V. lietuvos diplomatijos istorija (1925–1940). 
Vilnius, 2007, t. 1, p. 31–47, 237–377; 7) Butkus Z. Baltijos valstybių vienybės idėja ir 
praktika 1918–1940 metais. Vilnius, 2008, p. 41–86; 8) Vaskela G. Žemės reforma lie-
tuvoje 1919–1940. Vilnius, 1998, p. 56–295; 9) Pirmasis nepriklausomos lietuvos de-
šimtmetis. kaunas, 1990, p. 215–257; 10) Žostautaitė P. klaipėdos kraštas 1923–1939 m. 
Vilnius, 1992, p. 17–363; 11) Makauskas B. Vilnijos lietuviai 1920–1939 metais. Vilnius, 
1991, p. 31–66; 12) Ivanovas B. tautiškumo beieškant antano smetonos lietuvoje: tau-
tinių įvaizdžių klausimas. Vilnius, 2005, p. 51–281; 13) lietuvos mokykla ir pedagogi-
nė mintis 1918–1940 m. Vilnius, 1996, p. 30–140; 14) lietuva 1940–1990: okupuotos 
lietuvos istorija. Vilnius, 2009; 15) Senn A. lietuva 1940. Vilnius, 2009; 16) Bubnys A. 
Vokiečių okupuota lietuva (1941–1944). Vilnius, 1998; 17) Eidintas A. lietuviai, žydai 
ir holokaustas. Vilnius, 1990; 18) Anušauskas A. lietuvių tautos sovietinis naikinimas 
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1940–1958.Vilnius, 1996; 19) Tininis V. sovietinė lietuva ir jos veikėjai. Vilnius, 1994; 
20) Girnius K. Partizanų kovos lietuvoje. Vilnius, 1999; 21) Pocius M. kita mėnulio pusė: 
lietuvos partizanų kova su kolaboravimu 1944–1953 metais. Vilnius, 2009; 22) Meškaus-
kas K. lietuvos ūkis 1940–1990. Vilnius, 1994; 23) Streikus A. sovietų valdžios antibaž-
nytinė politika lietuvoje (1944–1990). Vilnius, 2002; 24) lietuvos kultūra ideologijos 
nelaisvėje, 1940–1990 / sud. j. Bagušauskas, a. streikus. Vilnius, 2005; 25) Antanaitis K. 
lietuviškoji sovietinė nomenklatūra. kaunas, 1998; 26) lietuvos suvereniteto atkūrimas 
1988–1991. Vilnius, 2000; 27) Laurinavičius Č., Sirutavičius V. sąjūdis: nuo „persitvarky-
mo“ iki kovo 11-osios (lietuvos istorija, t. 12, d. 1). Vilnius, 2008.
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antikomunistinis pasipriešinimas  
LietuVoje ir Vidurio rytų europoje

Modulio tikslas – perteikti pagrindines žinias apie antisovietinio pasipriešinimo 
formas sovietų sąjungoje, Vokietijoje, Vengrijoje ir lenkijoje. atskleisti lietuvos laisvės 
kovas, neginkluotą antisovietinį katalikų bažnyčios ir pilietinį pasipriešinimą 6–8 dešimt-
mečiais.

Modulio temos:
• Lietuvos laisvės kovos 1944–1953 m.;
•  Disidentinis judėjimas Sovietų Sąjungoje ir neginkluotas antisovietinis pasipriešini-

mas Lietuvoje;
• Neginkluotas pasipriešinimas ir disidentiniai judėjimai Vidurio Rytų Europoje.

Disidentinis judėjimas Sovietų Sąjungoje ir  
neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje

Doc. dr. algirdas jakubčionis

Temos anotacija. Šio kurso tikslas atskleisti disidentinio judėjimo sovietų sąjungoje 
(ssrs) susidarymo prielaidas ir priežastis bei pateikti svarbiausius šių reiškinių pasireiš-
kimo faktus XX amžiaus 7-ajame ir 8-ajame dešimtmečiais. užkaukazės ir Baltijos respub-
likų, ukrainos nacionaliniai judėjimai analizuojami kaip pasipriešinimo forma, turėjusi 
tikslą siekti nepriklausomų valstybių susidarymo. 6-ojo dešimtmečio antrojoje pusėje 
sovietų sąjungoje ėmė bręsti naujas reiškinys – žmogaus teisių judėjimas, siekiantis, kad 
šalies gyventojams būtų užtikrintos pagrindinės Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje 
skelbiamos teisės. rodomas šio siekio išsirutuliojimas į nelegalios spaudos (samizdato) 
atsiradimą bei svarbiausio nelegalaus leidinio „einamųjų laikų kronika“ leidimą.

analizuojami žymiausi žmogaus teisių judėjimo laimėjimai: pvz., ypač reikšmingas 
Helsinkio judėjimas, dideli a. sacharovo nuopelnai sovietų sąjungoje skleidžiant žinią 
apie Vakarų demokratines vertybes. 

Pabrėžiamas latvijos, estijos, ukrainos ir rusijos nacionalinis pasipriešinimas, grin-
džiamas a. solženicyno pažiūromis į rusijos ateitį, nesuderinamą su sovietų sąjungos 
diktatūra. aštuntojo dešimtmečio pabaigoje, represavus visų judėjimų aktyvistus, disi-
dentinis judėjimas iš esmės buvo likviduotas.

Pasibaigus lietuvos laisvės kovoms, lietuvoje subrendo neginkluotas antisovietinis 
pasipriešinimas. atskleidžiamos esminės neginkluoto pasipriešinimo apraiškos: nelega-
lios pogrindinės spaudos atsiradimas, žmogaus teisių judėjimas. Pabrėžiamas tautos ne-
priklausomybės siekis, išreikštas lietuvos laisvės lygos.

ugdomi studentų gebėjimai analizuoti, apibendrinti ir objektyviai įvertinti svarbiau-
sius disidentinio judėjimo faktus, neginkluoto pasipriešinimo ištakas, nusakyti jų eigą bei 
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pasekmes. išklausę šį kursą studentai gebės savarankiškai dirbti su pirminiais šaltiniais ir 
nelegalia savilaida, kritiškai juos analizuoti ir objektyviai vertinti. 

Temos programa
1. Disidentinis judėjimas Sovietų Sąjungoje.
reikšminiai žodžiai: disidentai, judėjimai, pasipriešinimas, savilaida, tautiškumas.
sąvokos: disidentinis judėjimas, savilaida (samizdat), neginkluotas antisovietinis pa-

sipriešinimas, tautinis nepriklausomybės siekis.
Visuomeniniai procesai sovietų sąjungoje 6-ajame dešimtmetyje. liberalizacija. sa-

vilaidos formavimasis ir leidinio „sintaksis“ vieta nelegaliojoje spaudoje. Pirmi viešieji 
pasisakymai. 1968 m. protestai prieš sovietų invaziją į Čekoslovakiją. Disidentinio judė-
jimo susiformavimas ir pakilimas 1965–1972 metais. leidinys „einamųjų laikų kronika“: 
sovietinės realybės kritika ir demaskavimas. kiti savilaidos leidiniai ir jų tematika. nauji 
savilaidos reiškiniai 1976–1981 m. Disidentų represijos, baudžiamosios psichiatrijos pa-
naudojimas prieš juos.

Pagrindinė literatūra: 1) Aleksejeva L. istorija inokomyslija v sssr. Moskva, 1992, 
p. 191–235; 2) Hosking G. a History of the soviet union 1917–1991. london, 1992, 
p. 415–430; 3) Boffa D. ot sssr k rosii. Maskva, 1996, p. 80–104.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokie sovietų sąjungos vidaus gyvenimo po-
kyčiai turėjo įtakos disidentinio judėjimo atsiradimui? 2) kokios disidentinio judėjimo 
susiformavimo priežastys? 3) kokie savilaidos reiškinio atsiradimo ypatumai ir leidinių 
tematika? 4) kokia „einamųjų laikų kronikos“ pagrindinė tematika? 5) kada pirmą kartą 
išspausdinta žinutė apie lietuvą? koks jos turinys?

2. Žmogaus teisės ir jų samprata Sovietų Sąjungoje.
reikšminiai žodžiai: žmogaus teisių dokumentai, žmogaus teisių judėjimas, sovietų 

sąjunga.
sąvokos: Maskvos Helsinkio grupė, žmogaus teisės ir jų represijos.
tarptautiniai ir sssr dokumentai žmogaus teisių klausimais. Žmogaus teisių judėji-

mas 1976–1981 m. europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos Helsinkio do-
kumentai ir jų poveikis žmogaus teisių judėjimui. Maskvos Helsinkio grupė: susidarymas, 
veikla. Pranešimai apie žmogaus teisių padėtį sovietų sąjungoje, dokumentai. Helsinkio 
proceso raida ir reikšmė žmogaus teisių judėjimui sovietų sąjungoje. 9-ojo dešimtmečio 
pradžios represijos: paveikti, bet nenugalėti.

Pagrindinė literatūra: 1) Aleksejeva L. istorija inokomislija v sssr. Moskva, 1992, p. 235–
300; 2) Hosking G. a History of the soviet union 1917–1991. london, 1992, p. 430–438; 
3) Szymanski A. Human righs in the soviet union. london, 1984, p. 267–300.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokie žmogaus teisių judėjimų sovietų sąjungoje 
ypatumai? 2) kokie yra pagrindiniai tarptautiniai dokumentai, nusakantys žmogaus teises? 
3) kokie Helsinkio baigiamojo akto nutarimai turėjo reikšmę disidentiniam judėjimui? 4) ko-
kie esminiai Maskvos Helsinkio grupės pareiškimai apie žmogaus teises sovietų sąjungoje? 
5) kokia Maskvos Helsinkio grupės įtaka Helsinkio grupių kūrimuisi sovietų sąjungoje?
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3. Nacionaliniai judėjimai Sovietų Sąjungoje.
reikšminiai žodžiai: tautinis judėjimas, tautinis demokratinis judėjimas, neginkluo-

tas antisovietinis pasipriešinimas.
sąvokos: antisovietinis tautinis judėjimas, religiniai judėjimai.
nacionalinių judėjimų už tautų teises sovietų sąjungoje priežastys: sovietinė okupacija, 

rusifikacija, homo sovieticus kūrimas. ukrainiečių tautinis judėjimas: nuo ginkluoto anti-
sovietinio pasipriešinimo iki tautinės identifikacijos sampratos. istorijos įtaka ukrainiečių 
tautinės savimonės formavimuisi. tautinio pasipriešinimo įvairovė ukrainoje. armėnų 
tautinis judėjimas. armėnijos Helsinkio grupė. gruzijos nacionalinis judėjimas. gruzijos 
Helsinkio grupė. estijos tautinis demokratinis judėjimas. nelegalios neginkluoto pasiprie-
šinimo organizacijos ir jų tautinės nepriklausomybės siekiai estijoje. neginkluotas antiso-
vietinis pasipriešinimas latvijoje: formų įvairovė ir poveikis tautinei savimonei. 

Žydų judėjimas už teisę išvykti į izraelį ir jo pasireiškimo formos. krymo totorių sie-
kio grįžti į krymą apraiškos. sovietų sąjungos vokiečių norai išvykti į federacinę Vokie-
tiją. religiniai judėjimai sovietų sąjungoje.

Pagrindinė literatūra: 1) Aleksejeva L. istorija inokomislija v sssr. Moskva, 1992, 
p. 3–191; 2) Hosking G. a History of the soviet union 1917–1991. london, 1992, p. 438–
448; 3) Galchinsky M. jews and human rights: Dancing at three weddings. rowman & 
littlefield, 2008, p. 51–85.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokios buvo nacionalinių judėjimų už tautų 
teises sovietų sąjungoje atsiradimo priežastys? 2) ukrainiečių tautinio judėjimo raidos 
ypatumai. 3) armėnijos ir gruzijos tautinių judėjimų specifika. 4) kokie latvių ir estų 
neginkluotų pasipriešinimų ypatumai? 6) kokios žydų emigracijos į izraelį priežastys?

4. Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje.
reikšminiai žodžiai: lietuvos katalikų bažnyčios pasipriešinimas, jaunimo pasiprieši-

ninimas, tautinis judėjimas.
sąvokos: lietuvos katalikų bažnyčios kronika (lkBk), hipiai, nelegali spauda, lietu-

vos Helsinkio grupė.
nuo lietuvos laisvės kovų į neginkluotą antisovietinį pasipriešinimą: laikmečio spe-

cifika, naujų pasipriešinimo formų paieška, jaunimo aktyvėjimas. 1956 m. manifestacijos 
Vėlinių metu: už mūsų ir vengrų laisvę. neginkluoto pasipriešinimo skilimas į lietuvos 
katalikų bažnyčios ir pilietinį pasipriešinimą. 

jaunimo pasipriešinimo organizacijos lietuvoje, jų susikūrimo priežastys, veiklos 
metodai, tikslai. organizacijų vieta antisovietiniame pasipriešinime. romas kalanta ir jo 
poelgio įtaka antisovietiniam pasipriešinimui. 1972 metų kauno įvykiai. 

lietuvos jaunimo antisovietinė raiška: hipių judėjimas, Vakarų kultūros vertybių 
sklaida ir poveikis jaunimo antisovietinių nuostatų formavimuisi. 

Žmogaus teisių judėjimas lietuvoje. lietuvos Helsinkio grupė: susidarymas ir orga-
nizaciniai principai, nariai, veiklos specifika. Parengtų dokumentų svarba lietuvos žmo-
gaus teisių judėjimui. grupės veiklos susilpnėjimo priežastys. 
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tautinis judėjimas lietuvoje. jo programos formavimas savilaidos leidinyje „laisvės 
šauklys“. lietuvos laisvės lygos susidarymas. a. terlecko įtaka tautiniam pasipriešinimui. 
45 pabaltijiečių memorandumas ir jo svarstymas europos Parlamente. rezoliucija. re-
presijos prieš lietuvos laisvės lygos narius. 

Pilietinė nelegali spauda lietuvoje. istorijos temos „laisvės šauklyje“ ir „Vytyje“. li-
beralios demokratinės idėjos ir alternatyvių nepriklausomybės atkūrimo kelių paieškos 
leidinio „Perspektyvos“ straipsniuose. V. skuodžio, P. Pečeliūno ir g. iešmanto indėlis į 
antisovietinės periodikos plėtrą. 

Pagrindinė literatūra: 1) Bagušauskas J. lietuvos jaunimo pasipriešinimas sovietiniam 
režimui ir jo slopinimas. Vilnius, 1999, p. 211–304; 2) lietuvos Helsinkio grupė. Vilnius, 
1999, p. 5–13; 3) nenugalėtoji lietuva. Vilnius, 1993, t. 1, p. 3–144; 4) lietuvos laivės 
lyga: nuo „laisvės šauklio“ iki nepriklausomybės. Vilnius, 2004, p. 10–26.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokia neginkluoto antisovietinio pasiprieši-
nimo esmė lietuvoje? 2) kokie vidaus gyvenimo pokyčiai vedė į naujas pasipriešinimo 
formas? 3) kokia lietuvos jaunimo pasipriešinimo motyvacija? 4) kokios pagrindinės 
antisovietinio pasipriešinimo formos lietuvoje? 5) kokie esminiai liberalaus demokrati-
nio pasipriešimo bruožai?

Seminarų ir pratybų temos
1. Nepriklausomybės tema „Laisvės šauklyje“.
2. Žmogaus teisių problematika Lietuvos Helsinkio grupės dokumentuose.
3. Vakarų kultūros įtaka antisovietinėms jaunimo nuostatoms.
4. Rusų nacionalinis judėjimas A. Solženicyno darbuose.
5. Ukrainiečių antisovietinio pasipriešinimo ištakos.
6. Lietuvos tematika „Einamųjų laikų kronikoje“.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Aleksejeva L. istorija inokomislija v sssr. Moskva, 1992; 2) Anušauskas A., Burauskaitė B. 

Baltijos laisvė – europos atsakomybė: Baltijos šalių išsivadavimo kelių paieškos. Pilietinis protes-
tas ir europos parlamentas 1979–1983 metais. Vilnius, 2002; 3) Bagušauskas J. lietuvos jaunimo 
pasipriešinimas sovietiniam režimui ir jo slopinimas. Vilnius, 1999; 4) Boffa D. ot sssr k rosii. 
Maskva, 1996; 5) Galchinsky M. jews and human rights: Dancing at three weddings. rowman & 
littlefield, 2008; 6) Hosking G. a History of the soviet union 1917–1991. london, 1992; 7) Jakub-
čionis A. The unarmed anti-soviet resistence in lithuania in the 1950s and 1960s. Vilnius, 2007; 
8) lietuvos Helsinkio grupė. Vilnius, 1999; 9) lietuvos laisvės lyga: nuo „laisvės šauklio“ iki 
nepriklausomybės. Vilnius, 2004; 10) nenugalėtoji lietuva. Vilnius, 1993, t. 1; 11) Perspektyvos: 
lietuvos pogrindžio periodinis leidinys 1978–1981 metai. Vilnius, 2005; 12) Pilietinis pasiprie-
šinimas lietuvoje ir lenkijoje: sąsajos ir ypatumai 1939–1956. Vilnius, 2004; 13) Račkauskaitė Ž. 
Pasipriešinimas sovietiniam režimui lietuvoje septintajame–aštuntajame dešimtmetyje // ge-
nocidas ir rezistencija. 1998, nr. 2 (4), p. 52–69; 14) Račkauskaitė Ž. Pasipriešinimas sovietiniam 
režimui lietuvoje aštuntajame dešimtmetyje // genocidas ir rezistencija. 1999, nr. 2 (6), p. 91–
106; 15) Szymanski A. Human righs in the soviet uunion. london, 1984; 16) Vasiliauskaitė V. 
tautinė ir liberalioji pogrindžio spauda 1976–1981 m. Vilnius, 2002.
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dipLomatijos ir tarptautinių santykių 
istorija XX amžiuje

Modulio tikslas – supažindinti studentus su diplomatijos ir tarptautinių santykių žy-
miausia / pagrindine istoriografija, jos aktualiausiomis paradigmomis ar konceptais; suteikti 
žinių apie diplomatijos ir tarptautinių santykių formavimosi ištakas bei principus pasaulyje 
nuo seniausių laikų iki Šaltojo karo pabaigos, ypatingą dėmesį skiriant jų raidai, tendenci-
joms bei problematikai pasaulyje, europoje ir lietuvoje XX amžiuje; modulio studentams 
įdiegti kognityvinius ir specialiuosius gebėjimus, susijusius su diplomatijos bei tarptautinių 
santykių svarbiausių faktų žinojimu, procesų supratimu ir kritine analize.

Modulio temos:
• Tarptautinių santykių ir diplomatijos istorija iki Versalio sistemos susidarymo;
• Tautų Sąjunga ir Lietuva;
• Tarpukario Lietuvos užsienio politikos ir diplomatijos problemos;
• Šaltasis karas ir Vidurio Europos valstybės;
• Praktinis seminaras „Diplomatijos kuluarai“.

Tarptautinių santykių ir diplomatijos istorija iki  
Versalio sistemos susidarymo

Prof. dr. Zenonas Butkus

Temos anotacija. temos tikslas – išaiškinti diplomatijos ir tarptautinių santykių sąvokas, 
išnagrinėti šiuolaikinės diplomatijos ištakas, atskleisti tarptautinių santykių sistemos raidos 
etapus, jų ypatumus, epochinius lūžius. išanalizuoti tos sistemos, pagrįstos valstybių juridi-
nių lygiateisiškumu ir galių pusiausvyra, bruožus, susidarymo prielaidas ir padarinius. nu-
statyti diplomatijos proceso bizantiškąjį ir Vakarų europos paveldą. supažindinti studentus 
su diplomatiniais šaltiniais ir mokslinėmis diplomatinio proceso vertinimo teorijomis. 

studijuodami diplomatijos istoriją, studentai išsiugdo gebėjimą perprasti tarptauti-
nių santykių formavimosi procesą, ima suvokti demokratijos plitimo užsienio ir vidaus 
politikoje skirtumus. jie geba atskirti įvairių epochų tarptautinius santykius ir diploma-
tijos meno bei technikos ypatumus, išmoksta perprasti diplomatijos istorijos šaltinius, 
tarptautines sutartis, jų rengimo medžiagą, geba atskirti autentiškus dokumentus nuo 
falsifikatų, išmoksta patys rengti diplomatijos istorijos tekstus.

Temos programa
1. Diplomatijos sąvoka, studijų objektas ir aktualumas, pagrindinės teorijos.
reikšminiai žodžiai: diplomatija, tarptautiniai santykiai, kennethas Waltzas, alexan-

deris Wendtas.
sąvokos: realizmas, konstruktyvizmas, liberalizmas, neorealizmas, neoliberalizmas, 

globalizacija.
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Diplomatijos ir tarptautinių santykių supratimas. Vidaus ir užsienio politikos dėme-
nų svarba. geopolitikos ir demokratijos dilema. Diplomatija ir žvalgyba: istorinės sąsajos 
ir atskirties aktualija. tautų sugyvenimas globalizacijos aplinkybėmis. rytietiškasis ar eu-
ropietiškasis diplomatijos pirmumas? tarptautinių santykių raidos teorijos. realizmas, 
konstruktyvizmas, liberalizmas, neorealizmas ir neoliberalizmas. edwardas Hallettas 
Carras, Hansas Morgenthau, kennethas Waltzas, Hedley Bullis, alexanderis Wendtas. 
Diplomatijos praktika. Diplomatijos šaltiniai ir jos pažinumo problema. 

Pagrindinė literatūra: 1) Diplomacy. Theory of Diplomacy / eds. Ch. jönsson, 
r. langhorne. london, 2004, Vol. 1, p. 1–74; 2) Holais M., Smith S. tarptautiniai san-
tykiai: aiškinimas ir supratimas. Vilnius, 1998, p. 5–55; 3) tarptautinių santykių teorija 
šiandien / sud. k. Booth, s. smith. Vilnius, 2000, p. 7–47.

rekomenduojama literatūra: 1) Lopata R. tarptautinių santykių istorija. Vilnius, 2001, 
p. 5– 6; 2) Wendt A. tarptautinės politikos socialinė teorija. Vilnius, 2005, p. 11–203; 
3) Дугин А. Основы геополитики. Москва, 1997, с. 5–577; 4) Дугин А. Геополитика 
постмодерна. Санкт-Петербург, 2007, с. 5–377.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokia turėtų būti nedidelių valstybių elgsena 
veikiant galios balanso dėsniui? 2) kuo skiriasi neorealistų ir konstruktyvistų požiūriai 
į didžiųjų ir mažųjų valstybių santykius? 3) Paaiškinkite tą patį tarptautinės politikos 
reiškinį, remdamiesi ir realizmo, ir liberalizmo prieiga. 4) kokia yra tarptautinių santykių 
regioninė specifika ir jų priklausomybė nuo geopolitinės padėties? 

2. Senovės Rytų, Graikijos ir Romos diplomatija.
reikšminiai žodžiai: asirija, Babilonas, atėnai, sparta, Cezaris, roma, kartagina, Pi-

lypas ii, aleksandras Didysis.
sąvokos: tautos susirinkimas, senatas, helenizmas, retorika, proksenija, amfiktonija, 

simachija, romos jus hospitii ir jus fetiale.
senovės rytų civilizacijos ir tarpvalstybiniai ryšiai. senieji diplomatijos šaltiniai.
ramzio ii ir Chatušilio iii sutartis. ašūrbanipalo politika. asirijos santykiai su Ba-

bilonu. Persijos iškilimas. senovės indijos ir kinijos diplomatija. graikijos proksenija, 
amfiktonija ir simachija. Polių iškilimas ir jų tarpusavio santykiai. Peloponeso ir atė-
nų jūrų sąjungos. Periklio demokratija ir hegemonija. Polių pasiuntinybės ir pasiuntinių 
renkamumas. sutartys ir jų saugojimas valstybės archyve bei šventovėse. sąjungininkų 
konferencija spartoje. santykiai su Persija ir Makedonija. užsienio politikos klausimų 
svarstymas atėnų tautos susirinkime. Pilypo ii ir aleksandro Didžiojo diplomatinės 
priemonės. Helenistinių valstybių santykiai ir romos ekspansija. romos jus hospitii ir jus 
fetiale. senatas ir užsienio politika. Vadovavimas pasiuntiniams. santykiai su kartagina ir 
Makedonija. gajaus julijaus Cezario diplomatija. imperatoriaus pasiuntinybės. santykiai 
su rytų šalimis. Vidaus diplomatija. retorikos ir diplomatų mokyklos. sutartys su barba-
rais ir jų įsigalėjimas Vakarų romos imperijoje. 

Pagrindinė literatūra: 1) Diplomacy. History of Diplomacy / eds. Ch. jönsson, 
r. langhorne. london, 2004, Vol. 2, p. 1–111; 2) Lopata R. tarptautinių santykių istori-
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ja. Vilnius, 2001, p. 19–29; 3) Juchnevičienė N. senovės graikijos istoriografija. Vilnius, 
1998, p. 37–52.

rekomenduojama literatūra: jie kūrė pasaulio istoriją. nuo senovės iki viduramžių. 
Vilnius, 2002, p. 16–19, 34–35, 58–61.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kuo skyrėsi vadovavimas užsienio politikai atė-
nuose ir romos respublikoje? 2) kuo skyrėsi pasiuntinių korpuso formavimas atėnuose 
ir romoje? 3) išskirkite diplomatinio veiksnio stiprėjimo tendencijas senovės istorijoje.

3. Viduramžių epochos tarptautiniai santykiai ir nuolatinės diplomatinės tarnybos 
atsiradimas.

reikšminiai žodžiai: Bizantija, Venecija, konstantinopolis, popiežius, imperatorius.
sąvokos: kredencialai, pasiuntinių neliečiamybė, kredencialai, instrukcijos, ataskai-

tos, nuncijus, ambasadorius, ratifikacija.
Barbarų valstybių konsolidacija ir jų tarpusavio ryšiai. Bizantijos diplomatinė tar-

nyba. Veiklos principai ir metodai. informacija ir dezinformacija. santykiai su barba-
rų šalimis. justinijano politika. Priėmimų ceremonialas. kredencialai, instrukcijos ir 
pasiuntinių neliečiamybė. liutprando liudijimai. universalumo tendencijos Popiežiaus 
diplomatijoje. santykiai su konstantinopoliu ir frankų valstybe. leonas Didysis ir griga-
lius i. Popiežiaus ir imperatoriaus diplomatiniai veiksmai. grigalius Vii, inocentas iii ir 
Bonifacas Viii. Bažnytiniai susirinkimai. arabų, kinijos, indijos, rusios ir lietuvos Di-
džiosios kunigaikštystės (lDk) diplomatija. lucko suvažiavimas. Prancūzijos ir italijos 
diplomatija. Venecijos pasiuntinių tarnyba. Pasiuntinių pranešimai, ataskaitos, diploma-
tiniai šifrai. ambasadorius ir nuncijus, ratifikacija. tarptautinės teisės užuomazgos. 

Pagrindinė literatūra: 1) Diplomacy. History of Diplomacy / eds. Ch. jönsson, 
r. langhorne. london, 2004, Vol. 2, p. 112–174, 193–213; 2) Lopata R. tarptautinių 
santykių istorija. Vilnius, 2001, p. 23–45; 3) Norkus Z. nepasiskelbusioji imperija. 2009, 
p. 207–389.

rekomenduojama literatūra: 1) Zakaras V. Bažnyčia susirinkimuose. Vilnius, 1991, 
p. 3–16; 2) Sabine G. H., Thorson T. L. Politinių teorijų istorija. Vilnius, 1995, p. 289–350; 
3) Obolensky D. The Principles and Methods of Byzantine Diplomacy // Xii Congres 
international des Ètudes Byzantines / ochride 1961, rapports. Belgrade-ochride, 1961, 
p. 1–17.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kurių šalių diplomatinis paveldas ryškiausias 
šiandieninėje diplomatijoje? 2) kuo skyrėsi viduramžių epochos rytų ir Vakarų diploma-
tijos principai bei metodai? 3) išskirkite viduramžių epochos diplomatinės dokumenta-
cijos ir procedūrų formavimosi bruožus. 

4. Tarptautiniai santykiai tarp universalaus ir tautinio-teritorinio suvereniteto 
naujųjų amžių aušroje.

reikšminiai žodžiai: centralizuotos valstybės, karolis V, n. Makiavelis, leonas X, li-
vonijos karas.

sąvokos: makiavelizmas, valstybės interesas, nunciatūra, didieji geografiniai atradi-
mai, unija.
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Centralizuotų tautinių valstybių iškilimas, jų tarpusavio santykiai ir ryšiai su Šv. ro-
mos imperija. Didieji geografiniai atradimai ir jų poveikis tarptautiniams santykiams. is-
panijos, Prancūzijos ir anglijos varžybos dėl hegemonijos. imperatorių Maksimilijano i 
ir karolio V politika. imperatoriaus ir Popiežiaus sostų sujungimo sumanymas. reforma-
cija ir diplomatija. Popiežius leonas X ir nuolatinė nunciatūra. Valstybės interesas (Rai-
son d’etat) – esminis užsienio politikos principas. nikola Makiavelis ir makiavelizmas. 
Diplomatinė tarnyba ir ceremonialas. Coluccio Salutati epistolinis paveldas. Bizantijos 
žlugimas ir osmanų imperijos ekspansija. siuleimanas Puikusis. kovos dėl Baltijos jūros. 
rusijos iškilimas ir livonijos karas. liublino unija ir situacija Vidurio europoje. Habs-
burgų skilimas ir Pilypo ii politika. lepanto mūšis ir jo padariniai. nyderlandų revoliu-
cija ir olandijos tarptautinis vaidmuo. 

Pagrindinė literatūra: 1) Diplomacy. History of Diplomacy / eds. Ch. jönsson, 
r. langhorne. london, 2004, Vol. 2, p. 232–250; 2) Kennedy P. The rise and fall of the 
great Powers: economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. new York, 
1987, p. 31–72; 3) Lopata R. tarptautinių santykių istorija. Vilnius, 2001, p. 46–47.

Šaltiniai: Machiavelli N. Valdovas. Vilnius, 2009, p. 5–133.
rekomenduojama literatūra: 1) jie kūrė pasaulio istoriją. nuo renesanso iki Švietimo 

epochos. Vilnius, 2003, p. 14–17, 20–21, 28–31, 48–53, 64–67; 2) Sabine G. H., Thor-
son T. L. Politinių teorijų istorija. Vilnius, 1995, p. 353–415.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kaip Raison d’etat principo taikymas paveikė 
tarptautinių santykių raidą? 2) išskirkite svarbiausius tarptautinių prieštaravimų židinius 
XVi a. europoje. 3) kas lėmė makiavelizmo principų gajumą? 

5. Vestfalijos sistemos susikūrimas ir galių pusiausvyros kaita XVII–XVIII a.
reikšminiai žodžiai: trisdešimtmečio karas, Vestfalijos taika, a. Ž. rišeljė, H. groci-

jus, utrechto taika.
sąvokos: tarptautinių santykių sistema, galių pusiausvyra, kolonizacija, testamentas, 

tarptautinė teisė, hierarchija, revoliucija.
europos tarptautiniai santykiai trisdešimtmečio karo metu. a. Ž. rišeljė politika 

ir jos principai. Vestfalijos taika ir jos padariniai. Valstybių teritorinio suverenumo ir 
nesikišimo į vidaus reikalus principai. Valstybių lygiateisiškumas ir reali jų hierarchija. 
Vokietijos susiskaldymo įtvirtinimas. tarptautinės teisės normų kūrimasis. Hugo gro-
cijus ir jo veikalas „De jure belli ac pacis“. galių pusiausvyros principas tarptautiniuose 
santykiuose. utrechto taikos sutartis. Prancūzijos diplomatinė hegemonija ir jos blėsi-
mas. jūrų ir žemyninės politikos nesubalansuotumas. Didžiosios Britanijos kolonijinės 
hegemonijos įtvirtinimas. Prūsijos ir rusijos iškilimas. Petro i politika ir jo „testamentas“. 
jekaterinos ii politika ir abiejų tautų respublikos (atr) žlugimas. rytų (osmanų) klau-
simas. Didžiosios prancūzų revoliucijos ir jungtinių amerikos Valstijų (jaV) susikūrimo 
diplomatiniai aspektai.

Pagrindinė literatūra: 1) Kissinger H. Diplomatija. Vilnius, 2003, p. 49–69; 2) Lopa-
ta R. tarptautinių santykių istorija. Vilnius, 2001, p. 58–78; 3) Diplomacy. History of  
Diplomacy / eds. Ch. jönsson, r. langhorne. london, 2004, Vol. 2, p. 251–290.
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rekomenduojama literatūra: 1) Kennedy P. The rise and fall of the great Powers: 
economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. new York, 1987, p. 73–139; 
2) jie kūrė pasaulio istoriją. nuo renesanso iki Švietimo epochos. Vilnius, 2003, p. 168–
175, 180–181, 188–191, 200–203, 210–215, 246–249, 290–293, 316–319.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kaip galių pusiausvyros principo taikymas pa-
veikė Vakarų europos valstybių politinę istoriją? 2) kodėl Prancūzija neišsaugojo domi-
nuojančios padėties europoje XVii a.? 3) koks esminis rytų ir Vakarų europos tarptau-
tinių santykių tvarkymo skirtumas?

6. Napoleono liberali-hegemoninė ir Vienos kongreso tradicinė diplomatija.
reikšminiai žodžiai: napoleonas, tilžės taika, Vienos kongresas, krymo karas. 
sąvokos: koalicija, kontinentinė blokada, diplomatiniai rangai, Šventoji sąjunga, ke-

turšalė sąjunga, ekspansionizmas, pilietinis karas.
europos tarptautiniai santykiai napoleono karų metais. Diplomatinė kova su anti-

prancūziškomis koalicijomis ir kontinentinė blokada. Moriso taleirano ir napoleono 
diplomatinė taktika. tilžės taika ir jos padariniai. Prancūziška europos integracija ir 
anglijos bei rusijos pozicija. Didžiųjų europos valstybių interesai ir jų derinimas Vie-
nos kongrese. Šveicarijos neutralitetas ir suomijos priskyrimas rusijai. ilgalaikės galių 
pusiausvyros sukūrimas. Šventoji ir keturšalė sąjungos. Diplomatinių rangų hierarchija. 
tarptautinių santykių stabilumas ir tautiniai, revoliuciniai sąjūdžiai. „Penkiašalis koncer-
tas“. krymo karas ir jo padariniai. osmanų imperija Vakarų diplomatijoje. jaV pilietinio 
karo tarptautiniai atgarsiai. europos ekspansionizmas. indijos kolonizavimas, kinijos pa-
vergimas ir japonijos iškilimas. 

Pagrindinė literatūra: 1) Kissinger H. Diplomatija. Vilnius, 2003, p. 70–93; 2) Lopa-
ta R. tarptautinių santykių istorija. Vilnius, 2001, p. 79–107; 3) Diplomacy. History of 
Diplomacy / eds. Ch. jönsson, r. langhorne. london, 2004, Vol. 2, p. 291–315.

rekomenduojama literatūra: 1) jie kūrė pasaulio istoriją. nuo 1789 m. revoliucijos iki 
gerovės amžiaus. Vilnius, 2003, p. 40–45, 62–63, 70–75, 90–91; 2) Kennedy P. The rise 
and fall of the great Powers: economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. 
new York, 1987, p. 143–193.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) nustatykite esminius Vestfalijos ir Vienos tarp-
tautinių santykių sistemų panašumus ir skirtumus. 2) kokią diplomatinių rangų hierarchiją 
nustatė Vienos kongresas? 3) kokios tarptautinės europos įtakos plitimo prielaidos?

7. Didžiųjų valstybių hegemonija ir tarpusavio antagonizmas (XIX a. antroji pusė– 
1914 m.).

reikšminiai žodžiai: antagonizmas, Balkanų šalys, turkija ir afganistanas, o. Bismar-
kas, napoleonas iii.

sąvokos: Balkanų karai, realpolitik, militarizmas, kongresas, konferencija, kodeksas, 
trilypė sąjunga, antantė.

europos valstybių realpolitik XiX a. viduryje. Vokietijos ir italijos suvienijimo tarp-
tautiniai padariniai. o. Bismarko militarizmas ir diplomatija. napoleono iii politikos sti-
lius ir padariniai. Paryžiaus ir Berlyno kongresai. anglijos ir Vokietijos diplomatija: nuo 
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artimų ryšių iki antagonizmo. Vokietijos ir rusijos santykiai: bendri interesai ir priešta-
ravimai. ryškiausi nesutarimų židiniai: kolonijos, Balkanų šalys, turkija ir afganistanas. 
trilypės sąjungos ir antantės susikūrimas. rusijos užsienio politikos pobūdis; karas su 
japonija. Balkanų karai ir Didžiųjų valstybių interesai bei intrigos. jaV ir japonijos įtakos 
stiprėjimas. europos diplomatijos kodeksas. Vyrų profesija. Diplomatijos išsikerojimas 
ir nusileidimas (pralaimėjimas) Raison d’etat, realpolitik principų politikai. ilgoji taika ar 
didžiojo karo subrandinimas?

Pagrindinė literatūra: 1) Kissinger H. Diplomatija. Vilnius, 2003, p. 94–189; 2) Lo-
pata R. tarptautinių santykių istorija. Vilnius, 2001, p. 109–119; 3) Diplomacy. Histo-
ry of Diplomacy / eds. Ch. jönsson, r. langhorne. london, 2004, Vol. 2, p. 317–321, 
343–350.

rekomenduojama literatūra: 1) jie kūrė pasaulio istoriją. nuo 1789 m. revoliucijos iki 
gerovės amžiaus. Vilnius, 2003, p. 154–157, 170–179, 228–233; 2) Kennedy P. The rise 
and fall of the great Powers: economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. 
new York, 1987, p.194–256.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokios objektyvios ir subjektyvios anglijos ir 
Vokietijos antagonizmo priežastys? 2) koks realpolitik principų vaidmuo tarptautiniuose 
santykiuose? 3) išskirkite Didžiųjų valstybių antagonizmo kilimo etapus XiX a. pabai-
goje–XX a. pradžioje. 4) ar realūs Vokietijos ir rusijos interesai pastūmėjo abi šalis į 
tarpusavio karą?

8. Pirmojo pasaulinio karo diplomatija.
reikšminiai žodžiai: Pirmasis pasaulinis karas, bolševikai, jaV, kompjeno paliaubos.
sąvokos: pasaulinis karas, karo planai, politinė kontrolė, Vasario revoliucija, spalio 

perversmas, separatinės derybos, kapituliacija.
karo kilmės problema: tarpvalstybinių prieštaravimų padarinys, galių pusiausvyros 

suirimas ar tiesiog atsitiktinė klaida? kariškių triumfas ir diplomatų menkystė. karinio 
planavimo išsprūdimas iš politinės kontrolės. Politinių ir karinių tikslų neatitikimas. 
edvardo grėjaus (edward grey) politika ir Poincaré vizitas Peterburge. turkijos ir ja-
ponijos pozicija. karo skelbimas ir jo pradžia. antantės šalių konferencijos romoje ir 
Peterburge. jaV santykiai su Vokietija, antantės šalimis ir įsitraukimas į karą. neutralių 
valstybių padėtis ir karinė blokada. Vokietijos pozicija dėl karo nutraukimo. lenkijos 
nepriklausomybės paskelbimas. lietuvos ir kitų Baltijos šalių valstybingumo klausimas. 
italijos pozicija karo metu. Vasario revoliucija rusijoje ir karo tąsos problema. Bolševikai 
ir jų išoriniai ryšiai. spalio perversmas rusijoje ir naujosios valdžios radikalioji diploma-
tija. taikos dekretas ir slaptųjų sutarčių skelbimas. rusijos separatinės derybos su Vokie-
tija. lietuvos Brastos (Bresto) taika. suomijos nepriklausomybės pripažinimas. austrijos 
Vengrijos silpnėjimas ir jo tarptautiniai padariniai. turkijos ir austrijos-Vengrijos kapi-
tuliacija. kompjeno paliaubų rengimas ir pasirašymas. 

Pagrindinė literatūra: 1) Kissinger H. Diplomatija. Vilnius, 2003, p. 190–217; 2) Lopa-
ta R. tarptautinių santykių istorija. Vilnius, 2001, p. 120–126; 3) Diplomacy. History of 
Diplomacy / eds. Ch. jönsson, r. langhorne. london, 2004, Vol. 2, p. 350–356.
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rekomenduojama literatūra: 1) jie kūrė pasaulio istoriją. nuo 1789 m. revoliucijos iki 
gerovės amžiaus. Vilnius, 2003, p. 274–275, 288–291, 302–305; 2) Demm E. ostpolitik 
und Propaganda im ersten Weltkrieg. frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, new-
York, oxford, Wien, 2002, p. 7–416; 3) Koenen G. Der russland-komplex. Die Deutschen 
und der osten 1900–1945. München, 2005, p. 7–517; 4) Kennedy P. The rise and fall of 
the great Powers: economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. new York, 
1987, p. 257–274.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokios karinių sluoksnių poveikio užsienio 
politikai priežastys? 2) kuo skyrėsi rusijos ir anglijos vaidmuo kylant Pirmajam pasau-
liniam karui? 3) išskirkite ryškiausius diplomatijos vaidmens augimo etapus Pirmojo pa-
saulinio karo metais.

9. Tautų apsisprendimo teisės ir galių balanso principų sankirta Paryžiaus Taikos 
konferencijos išvakarėse ir jos metu.

reikšminiai žodžiai: Paryžiaus taikos konferencija, jaV, rusija, Baltijos šalys, kau-
kazo tautos.

sąvokos: tautų apsisprendimo teisė, tautų sąjunga, 14 Vilsono punktų.
europos valstybių realpolitik ir jaV taikos strategija. Prezidento Vilsono 14 punktų. 

tautų apsisprendimo teisė: idėja ir jos praktika. tautų sąjungos įkūrimo projektas. ga-
lių pusiausvyros principo politikos gajumas. Paliaubų pratęsimo problema. Pasirengimas 
Paryžiaus taikos konferencijai. karo nugalėtojų interesai ir jų programos. Pralaimėjusių-
jų interesai ir jų konservavimas. Pasikliovimas ekspertais, komisijomis ir realaus tautų 
atstovavimo problema. rusijos atstovų veikla Paryžiaus taikos konferencijoje. Baltijos ir 
kaukazo tautų interesų nusakymas. Moralumo iškėlimas ir blėsimas tariantis dėl taikos. 
konferencijos sprendimai ir jų įgyvendinimo problema. 

Pagrindinė literatūra: 1) Kissinger H. Diplomatija. Vilnius, 2003, p. 218–232; 2) Lo-
pata R. tarptautinių santykių istorija. Vilnius, 2001, p. 127–130; 3) Gaigalaitė A. lietuva 
Paryžiuje 1919 metais. kaunas, 1999, p. 3–213. 

Šaltiniai: 1) Klimas P. iš mano atsiminimų. Vilnius, 1990, p. 3–389; 2) Klimas P. lie-
tuvos diplomatinėje tarnyboje 1919–1940. Vilnius, 1991, p. 5–29.

rekomenduojama literatūra: 1) Diplomacy. History of Diplomacy / eds. Ch. jönsson, 
r. langhorne. london, 2004, Vol. 2, p. 367–377; 2) Lehti M. a Baltic league as a Cons-
trukt of the new europe. frankfurt am Main, 1999, p. 5–526; 3) The Paris Peace Confe-
rence, 1919. Peace without Victory? new York, 2001, p. 1–188; 4) Штейн Б. Е. Русский 
вопрос на Парижской мирной конференции (1919–1920 гг.). Москва, 1949, с. 5–463; 
5) The Baltic states in Peace and War 1917–1945 / eds. V. s. Vardys, j. r. Misiūnas. lon-
don, 1978, p. 1–30; 6) Rauch von G. The Baltic states. The Years of independence estonija, 
latvija, lithuania 1917–1940. london, 1974, p. 24–75.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kuo skyrėsi jaV ir didžiųjų europos valstybių 
tarptautinių santykių koncepcijos baigiantis ir pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui? 
2) apibūdinkite istorines pamokas, kuriomis vadovavosi Paryžiaus taikos konferenci-
jos rengėjai. 3) kuo skyrėsi Vilsono ir lenino tautų apsisprendimo teisės koncepcijos? 
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4) apibūdinkite Paryžiaus taikos konferencijos rengėjų požiūrį į Vidurio ir rytų europos 
teritorines problemas.

Seminarų ir pratybų temos
1. Trisdešimtmetis karas ir Vestfalijos taika: imperijos irimo padarinys ar tarptau-

tinės santykių sistemos kūrimas.
2. Vokietijos ir Rusijos santykiai XX a. pradžioje: interesų bendrumas ir pozicijų 

išsiskyrimas.
3. Baltijos šalių klausimas Paryžiaus taikos konferencijoje.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Diplomacy. Theory of Diplomacy / eds. Ch. jönsson, r. langhorne. london, 2004, 

Vol. 1; 2) Diplomacy. History of Diplomacy / eds. Ch. jönsson, r. langhorne. london, 
2004, Vol. 2; 3) Gaigalaitė A. lietuva Paryžiuje 1919 metais. kaunas, 1999, p. 3–215; 
4) Holais M., Smith S. tarptautiniai santykiai: aiškinimas ir supratimas. Vilnius, 1998, 
p. 5–55; 5) Kennedy P. The rise and fall of the great Powers: economic Change and 
Military Conflict from 1500 to 2000. new York, 1987, p. 31–274; 6) Kissinger H. Diplo-
matija. Vilnius, 2003, p. 13–232; 7) Lopata R. tarptautinių santykių istorija. Vilnius, 2001, 
p. 26–182; 8) Norkus Z. nepasiskelbusioji imperija. 2009, p. 116–203; 9) The Paris Peace 
Conference, 1919. Peace without Victory? new York, 2001, p. 1–188; 10) Wendt A. tarp-
tautinės politikos socialinė teorija. Vilnius, 2005, p. 11–203; 11) Дугин А. Геополитика 
постмодерна. Санкт-Петербург, 2007, с. 5–377; 12) Klimas P. lietuvos diplomatinėje 
tarnyboje 1919–1940. Vilnius, 1991, p. 5–29; 13) Machiavelli N. Valdovas. 2009, p. 5–133; 
14) Thomas L., Knoll V. Zwischen tradition und revolution: Determinanten und struk-
turen sowjetischer aussenpolitik 1917–1941. stuttgart, 2000.

Tautų Sąjunga ir Lietuva
Doc. dr. saulius kaubrys

Temos anotacija. Paskaitų metu studentai supažindinami su tautų sąjungos (1920–
1946 m.) sandara, jos struktūros pokyčiais, veiklos ir taktikos strategijomis. teikiamas 
laipsniškas krizės gilėjimo pirmavaizdis. atskleidžiamos lietuvos buvimo tautų sąjun-
goje peripetijos: „joje“ ir „šalia jos“. Baigęs šį kursą studentas: 1) suvokia tautų sąjun-
gos veiklos materializavimo vidinį ir išorinį kontekstą; 2) supranta tautų sąjungos ins-
titucinės sąrangos ir jos pokyčių parametrus; 3) sugeba įvertinti lietuvos problematikos 
„įsisavinimo“ tautų sąjungoje peripetijas; 4) suvokia Baltijos regiono valstybių interesų 
gynybos tautų sąjungoje aspektus, skirtingų nuostatų modelius.

Temos programa
1. Tautų Sąjungos idėja ir institucinės sąrangos pokyčiai.
reikšminiai žodžiai: W. Wilsono 14 punktų programa, Paryžiaus taikos konferencija, 

nuolatinės tarybos narės, generaliniai sekretoriai, subsidijuojami politiniai ir subsidijuo-
jami techniniai organai, su tautų sąjunga susiję organai.
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sąvokos: statutas, asamblėja, taryba, sekretoriatas.
1.1. Tautų Sąjunga: idėjos virtimas kūnu.
tarptautinio bendradarbiavimo idėjų sklaida XiX–XX a. pradžioje. jaV prezidento 

W. Wilsono 1918 m. sausio 18 d. paskelbtoji pokarinio pasaulio pertvarkymo programa 
(14 punktų programa). tautų sąjungos modelio projektai ir galutinio varianto svarsty-
mas Paryžiaus taikos konferencijoje. statuto projekto priėmimas 1919 m. balandžio 28 d. 
statutas kaip Versalio taikos sutarties (1919 m. birželio 28 d.) sudėtinė dalis.

1.2. Tautų Sąjungos institucinė sandara.
asamblėja, taryba, sekretoriatas. subsidijuojami politiniai organai (nuolatinė man-

datų komisija, nuolatinė konsultacinė komisija karo, jūrų ir aviacijos klausimais, aukš-
tasis komisariatas gdanske (Dancige), komisija, valdanti saro sritį. aukštasis pabėgėlių 
komisariatas). subsidijuojami techniniai organai (komunikacijos ir transporto organiza-
cija, tarptautinis raupsų tyrimo centras, ekonomikos ir finansų organizacija, intelektinio 
bendradarbiavimo organizacija. Visuomeninių reikalų konsultacinė komisija, ekspertų 
komisija vergovės klausimais, konsultacinė komisija opiumo ir kitų narkotikų klausi-
mais). organai, susiję su tautų sąjunga (tarptautinė darbo organizacija, nuolatinis tarp-
tautinis teisingumo teismas Hagoje, tarptautinis biuras nanseno pabėgėlių klausimams, 
tarptautinis parodų biuras, oro susisiekimo komisija, tarptautinis hidrografijos biuras, 
tarptautinė pagalbos unija). 

Pagrindinė literatūra: 1) Walters F. P. a history of the league of nations. london, 
new York, 1969, p. 4–65; 2) Vilkelis G. lietuvos ir lenkijos santykiai tautų sąjungoje. 
Vilnius, 2006, p. 29–46.

kontroliniai klausimai. 1) kokios priežastys nulėmė tautų sąjungos įkūrimo faktą? 
2) apibūdinkite tautų sąjungos institucinių galių paskirstymo mechanizmą. 

2. Tautų Sąjunga tarp įsipareigojimų naštos ir veiklos negalios: akistatos ir atsakai.
reikšminiai žodžiai: jaV nedalyvavimas tautų sąjungos darbe, Dancigo klausimas, 

aukštutinė silezija, aalandų salos, turkijos–graikijos karas, korfu konfliktas, Vokietijos 
įstojimas į tautų sąjungą, lokarno sutartys, graikijos–Bulgarijos santykių krizė, nusi-
ginklavimo klausimai, Briando-kellogo paktas, didžioji ekonominė krizė, Vokietijos pa-
sitraukimas iš tautų sąjungos, tarybų sąjungos įstojimas į tautų sąjungą, italijos–etiopi-
jos karas, Pilietinis karas ispanijoje, karas kinijoje, Miuncheno suokalbis. 

sąvokos: sesijos (eilinės ir neeilinės), tarybos nuolatiniai ir nenuolatiniai nariai, narių 
mokesčiai, komisijos, naujų narių priėmimas, krizės, dvišaliai konfliktai.

2.1. Tautų Sąjungos pirmasis raidos etapas: augimas.
tautų sąjungos organizacinės veiklos funkcijų „gryninimas“, naujų narių priėmimas. 

aalandų salų klausimo sprendimas. aukštutinės silezijos ir albanijos problematika tau-
tų sąjungoje. rūro okupacija ir konfliktas dėl saro srities. Pirmosios nusiginklavimo ini-
ciatyvos. korfu krizė.

2.2. Tautų Sąjungos antrasis raidos etapas: stabilumas.
Daviso planas. lokarno sutartys. graikijos–Bulgarijos santykių krizė. 1926 m. asamb-

lėjų sėkmės ir nesėkmės: Brazilijos pasitraukimas ir Vokietijos įstojimas į tautų sąjungą. 
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santykiai tarp tautų sąjungos ir kinijos. nusiginklavimo projektai ir jų nerezultatyvu-
mas. Briando-kellogo paktas. Didžioji ekonominė krizė ir jos įveikos pasiūla.

2.3. Tautų Sąjungos trečiasis raidos etapas: konfliktiškasis.
Mandžiūrijos konfliktas (1931–1933). nusiginklavimo konferencija ir sprendimai 

(1932 m. vasaris–gruodis). Pasaulinė ekonomikos konferencija ir jos žlugimas. Vokie-
tijos ir Prancūzijos nesutarimai, Vokietijos išstojimas iš tautų sąjungos. tarybų sąjun-
gos įstojimas į tautų sąjungą. 1934 m. saaro plebiscitas. Vengrijos–jugoslavijos krizė 
1934 m. lenkijos–Vokietijos sutartis 1934 m. italijos–etiopijos santykių krizės raida 
1934–1936 m.). reino zonos demilitarizacija.

2.4. Tautų Sąjungos ketvirtasis raidos etapas: žlugimas.
tautų sąjungos „reformos“. tautų sąjungos pozicija karo ispanijoje (1936 m. lie-

pa–1937 m. gruodis), kinijoje (1937 m. liepa–1938 m. rugsėjis) metu. artimųjų rytų 
problematika Ženevoje (irakas, iranas, Palestina, 1936–1939). Čekoslovakijos likimo pe-
ripetijos (1938 m. rugsėjis–1939 m. kovas). sovietų sąjungos–suomijos karas (1939 m. 
lapkritis–1940 m. kovas) ir sovietų sąjungos pašalinimas. tautų sąjunga antrojo pasau-
linio karo metais.

Pagrindinė literatūra: 1) Kimmich M. C. germany and the league of nation. Chicago, 
london, 1976, p. 23–207; 2) Walters F. P. a history of the league of nations. london, 
new York, 1969, p. 81–815; 3) Annique H. M. van Ginneken. Historical Dictionary of the 
league of nations. lanham, Md., 2006, p. 3–169; 4) Taylor A. J. P. nuo sarajevo iki Pots-
damo. europa 1914–1945. Vilnius, 1994, p. 41–45, 62–69, 139–140, 180–182.

kontroliniai klausimai. 1) kokios buvo pagrindinės tautų sąjungos nesėkmių prie-
žastys? 2) Pabandykit įvertinti pozityvius tautų sąjungos žingsnius. 3) Įvertinkite didžių-
jų valstybių diktato tautų sąjungoje vaidmenį.

3. Lietuva ir Tautų Sąjunga: tarp sprendimų ir buvimo užribiuose.
reikšminiai žodžiai: Vilniaus klausimo byla, tautinių mažumų skundai, lietuviškosios 

bylos Hagos tarptautiniame teisingumo teisme.
sąvokos: priėmimo į tautų sąjungą procedūra, priėmimo atitiktis, tautinių mažumų 

teisių apsaugos deklaracija, taryba, asamblėja.
3.1. Lietuvos priėmimas į Tautų Sąjungą.
nesėkmingas bandymas 1920 m. gruodžio mėn. asamblėjos „paguoda“. 1921 m. rug-

sėjo mėn. sprendimas dėl priėmimo ir jo vertinimai.
3.2. Vilniaus byla kaip Lietuvos ir Tautų Sąjungos santykių slenkstis.
lietuvos ir lenkijos konflikto užuomazgos. 1923 m. vasario 3 d. sprendimas tautų są-

jungoje. lietuvos ir lenkijos priešpriešos tęsiniai 3-iajame dešimtmetyje. 1927 m. gruodžio 
10 d. tautų sąjungos tarybos sprendimas. tautų sąjungos nesėkmingos taikinimo akcijos.

3.3. Tautinių mažumų skundai prieš Lietuvą: turinys ir paneigimo konstrukcijos.
1922 m. gegužės 12 d. tautinių mažumų teisių apsaugos deklaracija ir lietuvos įsi-

pareigojimai. lietuvos tautinių mažumų 34 skundai prieš lietuvą. oficialiųjų lietuvos 
institucijų atsakai į juos.
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3.4. Lietuvos bylos Nuolatiniame Tarptautinio Teisingumo Teisme.
konsultacinė išvada geležinkelio eismo tarp lietuvos ir lenkijos byloje (1931 m. 

spalio 15 d.), sprendimas klaipėdos krašto statuto aiškinimo byloje (prieštaravimas dėl 
priimtinumo) (1932 m. birželio 24 d.). sprendimas klaipėdos krašto statuto aiškinimo 
byloje (dėl bylos esmės) (1932 m. rugpjūčio 11 d.). 1938 m. birželio 30 d. įsakymas gele-
žinkelio Panevėžys–saldutiškis byloje (dėl bylos esmės).

Pagrindinė literatūra: 1) Vilkelis G. lietuvos ir lenkijos santykiai tautų sąjungoje. 
Vilnius, 2006, p. 63–196; 2) Satkauskas R. tarptautinis teisingumas ir lietuva: lietuvos 
bylos nuolatiniame tarptautinio teisingumo teisme. Vilnius, 2008, p. 15–263; 3) Ru-
tenbergas G. tautų sąjunga. jos idėjos plėtojimosi ir susikūrimo apžvalga, organizacija, 
tikslai, lietuvos klausimai t. sąjungoj ir t. sąjungos paktas. kaunas, 1931, p. 3–15.

kontroliniai klausimai. 1) kokios aplinkybės nulėmė lietuvos priėmimą į tautų są-
jungą 1921 m.? 2) kodėl nesėkmingai susiklostė Vilniaus bylos sprendimas tautų sąjun-
goje (lemiantys veiksniai ir aplinkybės)? 3) kokia yra esminė tautinių mažumų skundų 
turinio tendencija?

Seminarų ir pratybų temos
1. Lietuvos priėmimo į Tautų Sąjungą „padariniai“: nauda, išskaičiavimas, siekis 

nelikti nuošalėje?
2. „Nematomoji“ Lietuvos problematika Tautų Sąjungoje.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Vansevičius S. teisinis režimas Vilniaus krašte 1920–1939 m. Vilnius, 1973, p. 3–74; 

2) Žalys V. lietuvos neutralumas ir jos saugumo problemos 1938–1939 // lituanistika. 
1990, nr. 1, p. 39–52; 3) Žepkaitė R. Diplomatija imperializmo tarnyboje: lietuvos ir len-
kijos santykiai 1919–1939 m. Vilnius, 1980, p. 3–314; 4) Šatas J. kelias į tautų sąjun-
gą // Politika. 1991, nr. 25, p. 21–23; 5) Peters Putinš R. Baltic state diplomacy and the 
league of nations minorities system // The Baltic in international relations between the 
two World wars. stockholm, 1988, p. 281–302; 6) Žalys V. lietuvos diplomatijos istorija 
(1925–1940). Vilnius, 2007, t. 1, p. 237–377; 7) Kasparavičius A. lietuva 1938–1939 m. 
neutraliteto iliuzijos. Vilnius, 2010, p. 91–249; 8) Sidzikauskas V. lietuvos diplomatijos 
paraštėje. Vilnius, 1994, p. 50–63, 94–111; 9) Klimas P. iš mano atsiminimų. Vilnius, 1990, 
p. 330–342; 10) Gaigalaitė A. lietuva Paryžiuje 1919 metais. kaunas, 1999, p. 105–116.

Tarpukario Lietuvos užsienio politikos ir  
diplomatijos problemos

Dr. algimantas kasparavičius

Temos anotacija. Paskaitų kurso ir seminarų metu europos (iš dalies ir pasaulio) 
svarbiausių tarptautinių įvykių, faktų bei santykių kontekste dėstomos ir analizuojamos 
svarbiausios XX a. lietuvos užsienio politikos ir diplomatijos problemos nuo Paryžiaus 
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taikos konferencijos ir modernios – tautinės lietuvių valstybės susikūrimo iki antrojo 
pasaulinio karo pabaigos: lietuvių tautinės valstybės idėjos genezė lietuvoje; refleksija 
rusijoje, Vidurio ir Vakarų europoje, jungtinėse amerikos Valstijose (jaV); lietuvių tau-
tinės valstybės sienų formavimosi raida ir problemos; diplomatinės tarnybos formavi-
masis ir raida; Pirmosios lietuvos respublikos de facto ir de jure pripažinimo vingiai; 
tautinių mažumų poveikis ir interesai užsienio politikoje; valstybės vidaus ir užsienio 
politikos sąveika; Vilniaus problemos turinys, raida ir vieta tarpukario lietuvos užsienio 
politikoje bei atgarsiai tarptautinėje arenoje; klaipėdos klausimo dilemos 1918–1945 m.: 
lietuvos suvereniteto klaipėdos krašte realizavimo problematika (vidinis ir išorinis as-
pektai); neutraliteto politikos doktrinos susiformavimo prielaidos ir ypatumai tarpuka-
rio lietuvoje; neutraliteto politikos bandymai – iliuzijos ir realybė: 1918–1920, 1927, 
1938–1940; Baltijos Antantės idėja, kūrimosi dilemos, turinys, geopolitinės pasekmės 
ir rezultatai; lietuvos respublikos geopolitinė orientacija ir pagrindinės užsienio poli-
tikos kryptys tarpukariu; svarbiausios sutartys su kaimyninėmis valstybėmis; lietuvos 
valstybingumo klausimas vadinamojoje didžiojoje politikoje; santykiai su didžiosiomis 
valstybėmis: Vokietija, rusija, Prancūzija, Didžiąja Britanija, jaV; priešai per prievartą: 
lietuvos–lenkijos santykių turinys, dinamika, slaptosios diplomatijos galimybės ir ribos 
1919–1937 m.; diplomatija „iš išskaičiavimo“: Varšuvos ultimatumas kaunui ir lietuvos–
lenkijos diplomatinių santykių turinys 1938–1939/40 m.; lietuvos (Baltijos valstybių) 
problema didžiojoje politikoje antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir pradžioje; Atlanto 
chartija ir lietuva; lietuvių diplomatija egzilyje antrojo pasaulinio karo metais: tradicijų, 
įvaizdžių ir geopolitikos nelaisvėje; tarpukario lietuvos užsienio politikos kryptys ir ypa-
tumai (apibendrinimas): asmenybės, doktrinos, konceptai, požiūriai, rezultatai. 

Temos programa
1. Lietuva Europoje ir pasaulyje 1918–1940 m.: bendrosios problemos. 
reikšminiai žodžiai: tarptautiniai santykiai, didžiosios valstybės, Vilniaus problema, 

klaipėdos klausimas, diplomatinė iniciatyva, nacionalizmas, tarptautiniai konfliktai, ka-
ras, etc.

sąvokos: diplomatiniai šaltiniai, diplomatinių šaltinių konjuktūra, Versalio sistema, 
tautų sąjunga, ambasadorių konferencija, konstitucinė monarchija, pripažinimas de fac-
to ir de jure, neutralitetas, rusų klausimas, „sanitarinis kordonas“, geopolitinis barjeras, 
„Valstybės–tilto“ koncepcija, kolektyvinis saugumas, Ženevos protokolas, Briando-kello-
go paktas, litvinovo protokolas, Paneuropa, rytų paktas, karinė diplomatija, slaptoji dip-
lomatija, Miuncheno suokalbis, ribbentropo–Molotovo paktas, „Confetti“ karas.

1.1. Įvadas į tyrinėjimų problematiką.
XX a. lietuvos užsienio politikos ir diplomatijos istorijos objektas. kurso istoriografi-

nė (lietuvos ir užsienio) apžvalga: autoriai, jų darbai, koncepcijos, vertinimai. Pagrindi-
nės šaltinių bazės ir jų analizė. Metodologinės problemos studijuojant užsienio politikos / 
diplomatijos istorinius šaltinius (šaltinių patikimumo principai, selekcija, konjunktūra). 
tradicinės (pagrindinės) lietuvos užsienio politikos kryptys, etapai, jų koreliacija su 
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bendrosiomis tarptautinės politikos tendencijomis. XX a. lietuvos užsienio politikos ir 
diplomatijos istorijos periodizacijos galimybės.

1.2. Didysis karas ir Lietuvos tapsmas tarptautinių santykių subjektu: problemos ir 
paradigmos.

tarptautinių santykių ir didžiosios politikos tendencijos Didžiojo karo ir Paryžiaus 
taikos konferencijos metais. lietuvių politinė emancipacija ir lietuviško valstybingumo 
idėjos internacionalizacija Vakaruose. tarptautinės lietuvos valstybingumo atkūrimo 
prielaidos: Didžiojo karo rezultatai, W. Wilsono 14 punktų ir tautų apsisprendimo teisės 
principų įpilietinimas, lenkijos valstybingumo restauravimas, suvereno ir valstybingu-
mo konstitucinė krizė rusijoje. konstitucinės monarchijos idėja lietuvoje: lietuvos ta-
rybos diplomatinis reveransas ar žlugusi politinė perspektyva?

1.3. Neutraliteto politikos bandymas: tarp gundančios teorijos ir klampios praktikos.
Pirmosios vyriausybės (a. Voldemaro) užsienio politikos metmenys: nepavykęs 

neutraliteto politikos bandymas ir jo pasekmės. lietuvių diplomatijos preliudija prie 
Paryžiaus taikos konferencijos arba „stačia galva į europą“: personalijos ir ambicijos, 
veikimo tikslai, kryptys, metodai ir rezultatai. specifinis a. Voldemaro požiūris į politi-
nį-diplomatinį bendradarbiavimą su latvija ir estija taikos konferencijos „priemenėje“. 
rusų klausimas ir lietuva. rusų politinio pasitarimo aspiracijos lietuvos valstybingumo 
atžvilgiu. lenkijos diplomatija Paryžiuje ir lietuvos klausimas. Didžiųjų galių politika ir 
diplomatija 1919–1920 m. rytų europos atžvilgiu arba varžytuvės tarp „sanitarinio kor-
dono“, „barjero“ ir „tilto į rusiją“ konceptų. lietuvos tarptautinio pripažinimo de facto ir 
de jure slenksčiai.

1.4. Nuo neutraliteto į kolektyvinį saugumą: Lietuva Tautų Sąjungos sistemoje.
universaliõs tarptautinės institucijos, kuri užtikrintų taiką europoje po Didžiojo 

karo, paieškos ir projektai. tautų sąjungos įkūrimo priešistorė, peripetijos ir uždaviniai. 
tautų sąjungos pakto analizė ir istoriografiniai vertinimai. tautų sąjungos struktūra ir 
veiklos principai, personalijos. lietuvos priėmimo į tautų sąjungą peripetijos ir reikš-
mė. lietuvos tikslai ir vieta tautų sąjungos sistemoje. kauno diplomatijos vingiai tautų 
sąjungoje 1920–1940 m.: konfliktas su lenkija ir Vokietija, siekiai tapti tautų sąjungos 
nenuolatinės tarybos nare. tautų sąjungos reformavimo idėjos XX a. 4-ajame dešimtme-
tyje ir lietuva.

1.5. Lietuvos tarptautinių saugumo garantijų paieškos ir Europos pacifistinė politi-
ka 1920–1937 metais.

lietuva genujos konferencijoje: neišsipildžiusios viltys. rapallo sutarties turinys ir 
jo reikšmė europai ir lietuvai. sovietų rusijos (sovietų socialistinių respublikų sąjun-
ga – ssrs) ir Veimaro Vokietijos ekonominio, politinio ir karinio bendradarbiavimo pa-
sekmės rytų europai ir lietuvai. Maskvos ir Berlyno „bendra lemtis“ arba diplomatinės 
intrigos lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse. 1924 m. Ženevos protokolo projekto pacifistinė 
idėja, jos turinys ir „specifinė“ lietuvos pozicija. lokarno konferencijos ir reino garan-
tinio pakto impulsai rytų europai ir lietuvai, istoriografiniai vertinimai. kauno diplo-
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matijos profilis Briando-kellogo pakto ir M. litvinovo (Maskvos) protokolo kontekste 
1928–1929 metais. europos federacijos arba Paneuropos idėjos, projektai ir lietuva. 
rytų pakto politiniai simptomai ir lietuvos užsienio politikos korektyvos 1933–1935 m. 
tyla prieš audrą arba lietuvos diplomatija 1936–1937 m.

1.6. Antrojo pasaulinio karo prologas ir Lietuva.
europos tarptautinės konsteliacijos raida bei tendencijos antrojo pasaulinio karo iš-

vakarėse ir jų reikšmė lietuvai. lietuvos diplomatinė reakcija į austrijos anšliusą. sudetų 
krizė lietuvių diplomatijos akiratyje. lietuvos užsienio politikos korekcijos po Miunche-
no konferencijos ir Čekoslovakijos padalijimo. lietuvos užsienio politikos revizija – po-
sūkis į neutralitetą: aplinkybės, priežastys ir argumentai, revizijos šalininkai ir oponentai. 
Čekoslovakijos galutinė okupacija ir lietuvių diplomatijos pastangos išlaviruoti. 1939 m. 
kovo 31 d. Didžiosios Britanijos garantijų lenkijos suverenitetui bei 1939 m. rugpjū-
čio 25 d. lenkijos–Didžiosios Britanijos savitarpio pagalbos sutarties reikšmė lietuvai. 
Baltijos valstybių „saugumo garantijų“ klausimas 1939 m. pavasarį ir vasarą britų–pran-
cūzų derybose su sovietais: londono, Paryžiaus ir Maskvos pozicijų analizė. kauno dip-
lomatija ribbentropo–Molotovo suokalbio kontekste. lietuvos politinė-diplomatinė po-
zicija Vokietijos ir ssrs agresijos prieš lenkiją metu. lenkijos valstybingumo de facto 
sunaikinimo pasekmės lietuvai. Hamletiška lietuvos savarankiškos užsienio politikos 
dilema 1939 m. lapkritį–1940 m. birželį: būti ar nebūti. kauno diplomatinė pozicija ssrs 
karinės kompanijos prieš suomiją dienomis. karšta 1940 m. vasaros pradžia arba „Con-
fetti“ karo pabaiga Vakarų europoje, Versalio sistemos galutinė griūtis europoje ir jos 
pasekmės lietuvai.

Pagrindinė literatūra: 1) Kissinger H. Diplomatija. Vilnius: atviros lietuvos fondas, 
2003, p. 206–409; 2) Žalys V. lietuvos diplomatijos istorija (1925–1940). Vilnius: Versus 
aureus, 2007, p. 15–67; 3) Kasparavičius A. lietuva 1938–1939 m. neutraliteto iliuzijos. 
Vilnius: Baltos lankos, 2010, p. 13–90; 4) lietuvos užsienio reikalų ministrai 1918–1940. 
kaunas: Šviesa, 1999, p. 7–70.

Šaltiniai: Butkus Z. Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918–1940 metais (lie-
tuvos užsienio politikos dokumentai, 1918–1940 metai). Vilnius: lietuvos istorijos insti-
tuto leidykla, 2008, p. 173–178, 233–250, 297–299, 350–352, 402–406, 472–474, 506–518, 
556–559, 580–582, 657–665, 686–687, 699–704, 732–733, 780–782.

kontroliniai klausimai. 1) lietuvos užsienio politikos „tradicinės“ kryptys tarp dvie-
jų pasaulinių karų. 2) lietuvos strateginiai ir taktiniai partneriai diplomatinėje kovoje dėl 
Vilniaus 1920–1940 metais. 3) lietuvos galimybės išsaugoti nepriklausomybę ir valstybin-
gumą antrojo pasaulinio karo pradžioje. 4) kaip lietuvai tarpukariu sekėsi pritapti prie 
tautų sąjungos pacifikacinės ir kolektyvinio saugumo politikos? 5) ribbentropo–Molotovo 
paktas ir lietuva: geopolitinis nuosprendis ar valstybingumo raidos alternatyva?

2. Lietuviški profiliai (specifinės problemos).
reikšminiai žodžiai: lietuviška diplomatija, lietuvos užsienio reikalų ministerija 

(urM), „didžioji politika“, Vilniaus byla, krajovcai, klaipėdos klausimas, tautų sąjun-
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ga, nacionalizmas, nacionalsocializmas, totalitariniai režimai, autoritarinė diplomatija, 
sasso-noimano byla, „gestų diplomatija“, litvinovo diplomatija, neutraliteto politika, Pi-
jus Xi, Pijus Xii, diplomatija egzilyje, nepripažinimo politika, etc.

sąvokos: geopolitinis kodas, „Vidurio lietuva“, kauno lietuva, istorinė lietuva, Hy-
manso projektai, iracionalioji diplomatija, karo būvis, rytų lokarnas, „džentelmeniškas 
susitarimas“, „dviejų priešų“ doktrina, „puikioji izoliacija“, Šventasis sostas, laterano su-
sitarimai, konkordatas, Baltijos santarvė, Baltijos antantė, Mažoji antantė, sudetų prob-
lema, memellenderiai, apeasemeant politika, „Širdžių sąjunga“, londono-Paryžiaus ašis, 
antikominterno paktas, savitarpio pagalbos sutartis, ultimatumas, agresija, agresorius, 
protektoratas, egzilinė vyriausybė, tarptautinė teisė, okupacijos nepripažinimo politika, 
atlanto chartija, teherano konferencija, jaltos konferencija, Potsdamo konferencija.

2.1. Tarpukario Lietuvos geopolitinės padėties ir teritorinių revendikacijų raida.
tautinės lietuvos valstybės saugios geopolitinės egzistencijos prielaidos ir perspekty-

vos stasio Šalkauskio politinėje filosofijoje bei jos metamorfozės lietuvių diplomatinėje 
praktikoje 1920–1944 m. lietuvos respublikos sienų formavimasis ir raida 1919–1940 m.: 
sklandžios teorijos ir klampios praktikos, realijų gniaužtai, sprendimai ir jų alternatyvos, 
rezultatai.

2.2. Iracionalioji diplomatija arba Lietuva ir Lenkija tarpukariu.
lietuvos–lenkijos konflikto XX a. prielaidos (istorinės, kultūrinės, politinės, juridi-

nės). lietuvių–lenkų teritorinio paribio etninių problemų transformacija į tarpvalstybinį 
konfliktą. krajovcų sąjūdis ir lDk pilietinio paveldo problema. lenkijos politinės aspi-
racijos lietuvos atžvilgiu (federalistų ir aneksionistų programos) ir lietuvos–lenkijos 
santykiai 1918–1920 m. „Vilniaus problemos“ turinys. suvalkų sutarties sudarymo aplin-
kybės, tikslai ir turinio analizė. lietuvos–lenkijos konfliktas tautų sąjungoje. Plebiscito 
idėja ir jos žlugimo priežastys. lietuvių ir lenkų derybos Briuselyje 1921 m. pavasarį. 
Paulo Hymanso projektų turinys, esmė ir perspektyvos. kauno ir Varšuvos diplomatija 
prieš P. Hymanso projektus. 

„Vidurinės lietuvos“ atsiradimo politinė-diplomatinė potekstė ir jos tarptautinis sta-
tusas. „Vidurinės lietuvos“ inkorporavimo į lenkiją tarptautinės prielaidos ir pasekmės. 
1922 m. lapkričio 18 d. e. galvanausko nota ambasadorių konferencijai: notos turinio 
analizė. 1923 m. kovo 15 d. ambasadorių konferencijos sprendimas dėl lenkijos rytinės 
sienos ir jo reikšmė lietuvai. sprendimo prielaidos, esmė ir turinys. lietuvių diplomati-
ja permanentinio „karo būklės“ su lenkija metais arba „Mes be Vilniaus nenurimsim“. 
kauno ir Varšuvos slaptoji diplomatija 3-iojo dešimtmečio viduryje: veiklos formos ir 
nesėkmių priežastys. lietuvos–lenkijos derybų kopenhagoje ir luganoje 1925 m. turi-
nys ir pasekmės.

lokarno pakto poveikis kauno ir Varšuvos santykiams bei „rytų lokarno“ idėja: 
projektų metmenys, šalininkai ir oponentai. lietuvos diplomatinė reakcija į j. Pilsuds-
kio perversmą lenkijoje. j. Pilsudskio „naujoji“ užsienio politikos programa bei pokyčių 
perspektyvos kauno ir Varšuvos santykiuose. 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo kau-
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ne poveikis Vilniaus problemai ir lietuvių–lenkų konflikto raidai. a. Voldemaro kursas 
į santykių normalizavimą su lenkija ir jo žlugimo priežastys. lietuvos–lenkijos diplo-
matinis karas ir jo atomazga 1927 m. pabaigoje. Derybos karaliaučiuje: šalių tikslai ir 
diplomatinės pozicijos, derybų taktika ir rezultatai. „Dviejų priešų“ doktrina lenkijos 
užsienio politikoje ir jos atspindžiai lietuvoje.

nemuno internacionalizacijos byla Hagos tarptautinio teisingumo teisme ir jos 
politinė-diplomatinė potekstė. kauno ir Varšuvos slaptoji diplomatija iV dešimtmetyje. 
„jaunoji karta“ lietuvos diplomatijoje bei užsienio politikoje ir jos projekcijos lenkijos 
atžvilgiu 1933–1937 m. s. lozoraičio „naujasis kursas“: argumentai, kontrargumentai, 
šalininkai ir oponentai. j. Becko diplomatinė linija „kauno lietuvos“ atžvilgiu. lietuvos–
lenkijos diplomatinių santykių užmezgimo 1938 m. tarptautinės aplinkybės ir prielai-
dos, forma ir esmė, rezultatas. lietuvos–lenkijos diplomatinių santykių turinys 1938 m. 
balandį – 1940 m. birželį. lietuvių egzilinės diplomatijos kontaktai su lenkijos egziline 
Vyriausybe angerse ir londone 1940–1944 m.

2.3. Rytų kryptis Lietuvos užsienio politikoje.
lietuva rusijos bolševikų „pasaulinės revoliucijos“ planuose 1918–1920 m. lietuvos 

atsipalaidavimo nuo rusijos suvereniteto problema ir 1920 m. liepos 12 d. lietuvos–ru-
sijos taikos sutartis. taikos sutarties turinys, politinė ir juridinė reikšmė lietuvos valsty-
bingumui, istoriografiniai vertinimai. sutarties realizavimo peritetijos.

gudijos liaudies respublikos veiksnys lietuvos užsienio politikai 1919–1926 m.: po-
veikis lietuvos santykiams su ssrs ir lenkija. gudijos liaudies respublikos egzilinės 
vyriausybės politinė-diplomatinė veikla lietuvoje: tikslai ir veiklos formos. 

sovietų diplomatinė veikla ir politiniai užmojai lietuvoje 1920–1925 m. Maskvos di-
plomatinis profilis sprendžiant klaipėdos klausimą 1922–1924 m. ir Vilniaus problemą 
1920–1927 m. 1926 m. lietuvos–ssrs nepuolimo paktas: konteksto, teksto ir pasekmių 
analizė, istoriografiniai vertinimai lietuvos ir ssrs „džentelmeniškas susitarimas“, jo po-
tekstė ir politiniai užkulisiai. a. Voldemaro užsienio politikos koncepcija rusijos (ssrs) 
atžvilgiu 1927–1929 m. susitarimas dėl „agresoriaus sąvokos“ apibrėžimo ir jo reikšmė. 
Maskvos politinės ir diplomatinės spekuliacijos lietuvos politikoje ir visuomenėje 1926–
1938 m. lietuvos–ssrs santykiai antrojo pasaulinio karo pradžioje ir 1939 m. spalio 
10 d. sutarties tarptautinės aplinkybės, turinys ir pasekmės. ssrs protektoratas lietuvai, 
latvijai, estijai ir tarptautinė reakcija į jį 1939 m. rudenį–1940 m. pavasarį.

2.4. Vokietijos vektorius tarpukario Lietuvos užsienio politikoje.
lietuvos valstybingumo atkūrimo perspektyvos ir Vokietija 1917–1920 m. kauno 

diplomatinė veikla Vokietijoje siekiant susigrąžinti klaipėdą. kauno–Berlyno ašies prieš 
Varšuvą prielaidos ir reikšmė. Vilniaus problema kauno ir Berlyno diplomatinėje „bi-
čiulystėje“. Vokietijos pozicija eventualios Baltijos antantės atžvilgiu. lietuva Veimaro 
respublikos užsienio politikos projekcijose 1924–1932 m. klaipėdos klausimas lietuvos 
ir Vokietijos santykiuose 1924–1932 m. lietuvių ir vokiečių diplomatinė sankirta klai-
pėdos krašte 1933–1938 m. Veimaro Vokietijos politiniai-diplomatiniai ir ekonominiai 
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tikslai lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse. 1928 m. lietuvos–Vokietijos sutartis dėl sienos: 
turinio analizė, interpretacijos, istoriografiniai vertinimai. Vokietijos veiksnys a. Volde-
maro ir s. lozoraičio užsienio politikos koncepcijose: iliuzijos ir realijos. lietuva Berlyno 
užsienio politikos planuose 1937–1938 m. klaipėdos praradimo tarptautinis diskursas 
ir 1939 m. kovo 22 d. sutartis. ar buvo kauno ir Berlyno santykių alternatyva 1939 m. 
rudenį? kauno ir Berlyno santykių pobūdis po 1939 m. spalio 10 d.

2.5. Šiaurės kryptis tarpukario Lietuvos užsienio politikoje.
Dvi baltų valstybės: istorinis atsitiktinumas ar geopolitinė diktatūra? Prof. simpsono 

misija ir jos rezultatai. Baltijos antantės idėja 1919–1925 m.: projektai, perspektyvos, 
priešai ir šalininkai. Vilniaus problema Baltijos šalių – lietuvos, latvijos, estijos, suomi-
jos – politinės konsolidacijos kontekste. lietuvos diplomatija šiaurinių kaimynų atžvilgiu 
1926–1933 m.: istoriografiniai mitai ir politinės realijos. lietuvos, latvijos ir estijos poli-
tinio-diplomatinio suartėjimo aplinkybės 1933–1934 m. Baltijos santarvės išorinės prie-
žastys ir vidiniai ištekliai: Baltijos santarvės pakto turinio analizė, tarptautinė reikšmė 
ir istoriografiniai vertinimai. lietuva Baltijos santarvės sistemoje 1934–1940 m. kas ir 
kodėl antrojo pasaulinio karo išvakarėse lėmė Baltijos santarvės posūkį į neutralitetą?

lietuvos politinio-diplomatinio bendradarbiavimo pavyzdžiai ir jo problemos su 
skandinavija: suomijos Danijos ir Švedijos atvejis. Šiaurės dimensijos perspektyva lietu-
vos užsienio politikoje: ideologinis fantomas ar realybė? 

2.6. Šventasis Sostas ir Lietuva: nuodėminga politika ir diplomatija.
Diplomatinės saviveikos aktualumas ir savitarpio supratimo paieškos. Diplomatinio 

komunikavimo problemos ir nesėkminga lietuvos ir Vatikano konkordato idėjos pre-
liudija 1922–1925 m. lenkijos–Vatikano konkordatas ir kauno diplomatinis nuopolis. 
Politika ir diplomatija tarp idealizmo ir pragmatizmo: lietuvos bažnytinės provincijos 
įkūrimo istorija. lietuvos ir Vatikano konkordatas: tarptautinio diskurso analizė, kon-
kordato turinio ir interpretacijų vingiai. kauno ir romos diplomatinių santykių „rene-
sansas“ bei konkordato „tobulinimo“ diplomatija. Pijaus Xi ir lietuvių rūpesčiai globalios 
tarptautinės krizės akivaizdoje. Pijaus Xii pacifistinė diplomatija ir kauno politiniai už-
mojai antrojo pasaulinio karo išvakarėse bei pradžioje. lietuvos ir Vatikano diplomatinė 
saviveika karo metu: Vilniaus byla.

Pagrindinė literatūra: 1) Butkus Z. Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918–
1940 metais (lietuvos užsienio politikos dokumentai, 1918–1940 metai). Vilnius: lietu-
vos istorijos instituto leidykla leidykla, 2008, p. 41–86; 2) Kasparavičius A. lietuva 1938–
1939 m. neutraliteto iliuzijos. Vilnius: Baltos lankos, 2010, p. 91–254; 3) Kasparavičius A. 
tarp politikos ir diplomatijos: Šventasis sostas ir lietuvos respublika. Vilnius: lietuvos 
istorijos instituto leidykla, 2008, p. 165–338, 391–480; 4) Laurinavičius Č. lietuvos vals-
tybingumo galimybių mozaika 1944 metais // lietuva antrajame pasauliniame kare. Vil-
nius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007, p. 179–196.

Šaltiniai: 1) Kasparavičius A. tarp politikos ir diplomatijos: Šventasis sostas ir lietuvos 
respublika. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008, p. 544–546, 553–554, 566–
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582, 607–614, 627–631, 664–667; 2) kasparavičius a. lietuva 1938–1939 m. neutraliteto 
iliuzijos. Vilnius: Baltos lankos, 2010, p. 266–268, 271–274, 283–286, 302–317, 324–333, 
337–361; 3) СССР и Литва в годы второй мировой войны // Cборник документов. 
СССP и Литовская Республика (март 1939 – август 1940) / Сост. А. Каспаравичюс, 
Ч. Лауринавичюс, Н. Лебедева. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006, t. 1, 
p. 194–195, 197–211, 213–215, 218–220, 257–258, 299–301, 323–334, 364–368, 373–375, 
573–618, 643–652, 665–668, 680–696.

kontroliniai klausimai. 1) lietuvių politika ir diplomatinė taktika 1920–1940 m. siekiant 
sovietų ir vokiečių politinio palankumo. 2) londono appeasement politinės doktrinos ko-
reliacija su Baltijos valstybių neutraliteto politika 1938–1939 m. 3) kur išnyko ir ar išnyko 
„Vidurio lietuva“? 4) Berlyno veiksnys tarpukario lietuvos užsienio politikoje. 5) kokios 
lietuvos ir Šventojo sosto diplomatinių santykių tarpukariu istorinės pamokos?

Seminarų ir pratybų temos
1. SSRS diplomatinė veikla Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 1920–1940 m.: tikslai, in-

teresai, metodika.
2. Lietuvių diplomatinė taktika 1923–1939 m. kovoje dėl istorinės sostinės. 
3. Baltijos Santarvės kūrimosi etapai ir tarptautinės aplinkybės 1919–1934 m.
4. Lietuvos–Lenkijos diplomatinių santykių užmezgimas Antrojo pasaulinio karo 

išvakarėse: aplinkybės ir rezultatai. 
5. Tautinių mažumų veiksnys tarpukario Lietuvos užsienio politikoje.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Eidintas A., Žalys V., Senn A. E. lithuania in european Politics. The years of the 

first republic, 1918–1940. new York, 1997, p. 18–55, 199–226. [Vilnius: Vaga, 2003]; 
2) Laurinavičius Č. lietuvos – sovietų rusijos taikos sutartis. Vilnius: Valst. leidybos 
centras, 1992, p. 8–26, 167–170; 3) Butkus Z. lietuvos ir latvijos santykiai 1919–1929 
metais. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, p. 60–126, 142–147; 4) Lauri-
navičius Č., Motieka E., Statkus N. Baltijos valstybių geopolitikos bruožai. XX amžius. 
Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005, p. 26–31, 83–147; 5) Kasparavičius A. 
Didysis X lietuvos užsienio politikoje. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 1996, 
p. 250–325; 6) Gaigalaitė A., Kasparavičius A., Skirius J., Veilentienė A. lietuvos užsienio 
reikalų ministrai 1918–1940. kaunas: Šviesa, 1999, p. 153–253; 7) Dębski S. Między Ber-
linem a Moskwą. stosunki niemiecko-sowieckie 1939–1941 (wydanie drugie poprawio-
ne). Warszawa: Polski instytut spraw Międzynarodowych, 2007, p. 97–132, 219–264; 
8) Gueslin J. Prancūzija ir lietuvos klausimas (1920–1923 m.): tarp iliuzijų ir realios 
politikos // istorija. lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius, 2002, t. li. a., 
p. 27–37; 9) lietuvos diplomatija XX amžiuje. Vilnius: Vaga, 1999, p. 92–119, 132–153; 
10) Butkus Z. Pirmasis sovietų pasiuntinys lietuvoje a. akselrodas: diplomatinės veiklos 
pusmetis // lietuvos istorijos metraštis, 1996. 1997, p. 120–136; 11) Butkus Z. sssr intri-
gos Baltijos šalyse (1920–1940) // Darbai ir dienos. 1998, t. 7 (16), p. 141–160; 12) But-
kus Z. Bendrininkų kėslai (Vokietijos ir ssrs požiūris į klaipėdos problemą) // Darbai 
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ir dienos. 2000, t. 21, p. 193–211; 13) Kasparavičius A. Don kichotas prieš Prometėją 
arba tarpukario lietuvių–lenkų iracionalioji diplomatija // Darbai ir dienos. 2002, t. 30,  
p. 49–72; 14) Kasparavičius A. Molotovo–ribbentropo slaptųjų protokolų prielaidos ir 
ištakos (1922–1932) // genocidas ir rezistencija. 2000, nr. 2. p. 73–88; 15) Kasparavi-
čius A. Šimšonas rozenbaumas: vieno žydo patrioto diplomatinis eskizas // iš lietuvos 
diplomatijos istorijos. Mokslinės konferencijos pranešimai. kaunas, 2000, t. 3. 46–62.

Šaltasis karas ir Vidurio Europos valstybės
Doc. dr. ramojus kraujelis

Temos anotacija. temos tikslas – supažindinti studentus su pagrindiniais Vidurio eu-
ropos valstybių XX a. 5–9 dešimtmečių naujausios istorinės raidos įvykiais ir procesais; 
remiantis politinės istorijos ir tarptautinių santykių moksliniais metodais, išanalizuoti 
Šaltojo karo fenomeną ir jo poveikį Vidurio europos valstybių raidai plačiąja prasme, 
išryškinti svarbiausius veiksnius, XX a. antrojoje pusėje nulėmusius Vidurio europos li-
kimą; aptarti tarptautinę situaciją, tarptautines politines, teisines ir ekonomines poveikio 
priemones ir variantus.

Šiame kurse susiejami ir analizuojami 2 lygmenys: valstybinis nacionalinis lygmuo – 
Vidurio europos regiono valstybių naujausia politinė istorija; tarptautinis lygmuo – tarp-
valstybiniai, regioniniai santykiai; pasaulinis tarptautinis sambūvis. siekiama supažin-
dinti studentus su diplomatiniais šaltiniais. 

studijuodami studentai išsiugdo gebėjimus perprasti tarptautinių santykių susiformavi-
mo procesus. studentai geba įvertinti ir analizuoti XX a. antrosios pusės tarptautinius san-
tykių ypatumus, diplomatijos šaltinius, tarptautines sutartis, geba tiksliai vartoti sąvokas, 
terminus, definicijas, susijusias su tarptautiniais santykiais, diplomatija, užsienio politika, 
patobulina gebėjimus savarankiškai rengti ir pristatyti diplomatijos istorijos tekstus. 

Temos programa
1. Temos objekto, sąvokų ir istoriografijos aptarimas.
reikšminiai žodžiai: mokslinė disciplina, teorijos, istoriografija, regionai.
sąvokos: šaltasis karas, rytai, Vakarai, Vidurio europa, tarptautiniai santykiai.
1.1. Temos apimtis, dalykas, chronologinės ribos. Sąvokų atribojimo kriterijai ir as-

pektai.
Pagrindinės sąvokos: šaltasis karas; supervalstybės; tarptautinis sambūvis, bipolinė 

(dvipolinė) tarptautinė sistema.
1.2. Regionų problematika.
rytų ir Vakarų civilizacinė samprata; rytų ir Vakarų sampratos pokyčiai XX a. Vidu-

rio europos sąvoka ir jos samprata XXa.; lietuvos vieta Vidurio europos kontekste.
1.3. Pagrindinės tarptautinių santykių teorijos, šaltojo karo tyrimų istoriografija.
istorijos ir politikos mokslų santykis nagrinėjamos temos kontekste; tarptautinių san-

tykių mokslo istorinė raida. Vyraujančios tarptautinių santykių mokslo paradigmos: rea-
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lizmas; pliuralizmas; pasaulinės globalizacijos teorijos. Vakarų, sovietinės bei naujausios 
istoriografijos apžvalga.

Pagrindinė literatūra: 1) Laurinavičius Č., Motieka E., Statkus N. Baltijos valstybių 
geopolitikos bruožai. XX amžius. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005, 
p. 11–19, 31–56; 2) Janeliūnas T., Lopata R. Šaltasis karas: tarptautinė sistema ir europos 
politika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 169–201, 209–219; 3) Lopata R. 
tarptautinių santykių istorija. Vilnius: arlila, 2001, p. 152–153; 4) Crockatt R. The fifty 
Years War: the united states and the soviet union in World Politics, 1941–1991. london, 
new York, 1996, p. 5–14.

rekomenduojama literatūra: 1) Calvocoressi P. Pasaulio politika, 1945–2000. Vil-
nius: Briedis, 2001, p. 8–16; 2) Halecki O. Borderlands of Western Civilization: a Histo-
ry of east Central europe. fordham university (1952, 1980). taip pat prieiga internetu: 
http://www.historicaltextarchive.com/books.php?action=toc&bid=1; 3) Halliday F. Šal-
tojo karo pabaiga ir tarptautiniai santykiai: kai kurios analitinės ir teorinės išvados // 
tarptautinių santykių teorija šiandien. Vilnius: algarvė, 2000, p. 48–69; 4) Зубок В. М., 
Печатнов В. О. Историография «холодной войны» в России: некоторые итоги 
десятилетия // Отечественная история. 2003, nr. 4, c. 143–150.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokia Vakarų ir rytų civilizacinės sampratos 
specifika būdinga XX a.? 2) kokių mokslinių disciplinų žinios ir įgūdžiai gali būti reika-
lingi analizuojantiems šaltojo karo problematiką? 3) kaip paaiškintumėte „šaltojo karo“ 
sąvoką, kokiomis aplinkybėmis ji imta vartoti? 4) Paaiškinkite tarptautinių santykių pa-
grindinius veikėjus XX a. antrojoje pusėje remdamiesi realizmo ir pliuralizmo paradig-
momis.

2. Antrojo pasaulinio karo pabaiga ir Rytų–Vakarų jėgų pusiausvyros pokyčiai.
reikšminiai žodžiai: atlanto chartija, tarptautinės konferencijos, susitarimai, pokaris.
sąvokos: jėgų pusiausvyra, bipoliškumas, ekspansionizmas.
2.1. Antrojo pasaulinio karo metų diplomatija ir galių pusiausvyros pokyčiai.
atlanto chartija. 1943 m. lapkričio 28 d.–gruodžio 1 d. vykusios teherano konferen-

cijos, 1945 m. vasario 4–11 d. vykusios krymo (jaltos) konferencijos principiniai spren-
dimai dėl pokarinio pasaulio sutvarkymo. Vidurio europos valstybių likimo svarstymai 
tarptautinėse konferencijose, kitose diplomatinėse diskusijose.

2.2. Pokarinis bipolinis (dvipolinis) pasaulis.
supervalstybių iškilimas ir jų vaidmuo sprendžiant pokarinio pasaulio sutvarkymo 

klausimus. 1944 m. liepos Bretton Woods susitarimai ir tarptautinė monetarinė sistema, 
branduolinio ginklo sukūrimas ir panaudojimas. Pokarinės europos klausimų svarstymai 
Potsdamo konferencijoje 1945 m. liepos 16 d.–rugpjūčio 2 d. Pokarinis bendradarbiavimas 
kituose tarptautiniuose forumuose: jungtinių tautų organizacijos įsteigimas (1945 m. spa-
lio 24 d. įsigaliojusi jungtinių tautų deklaracija) ir ankstyvoji jos veikla, užsienio reikalų 
ministrų taryba ir jos susitikimais, niurnbergo ir tokijo kariniai tribunolai.
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2.3. Europos valstybių situacija po Antrojo pasaulinio karo.
Pokarinės europos politinės, ekonominės ir socialinės problemos. Vidurio ir euro-

pos valstybių padėties specifika. komunistinių partijų įtakos didėjimas Vidurio europos 
valstybėse. rinkimai Vengrijoje 1945 m. lapkričio 4 d., rinkimai Čekoslovakijoje 1946 m. 
gegužės 26 d. ir koalicinių vyriausybių suformavimas. lenkijos politinės situacijos iš-
skirtinumas: 1946 m. birželio 30 d. referendumas, 1947 m. sausio 17 d. rinkimai ir jų 
rezultatai.

Pagrindinė literatūra: 1) Laqueur W. europa mūsų laikais. 1945–1992. Vilnius: am-
žius, 1995, p. 23–31, 105–120; 2) Kissinger H. Diplomatija. Vilnius: Pradai, 2003, p. 382–
409, 410–424; 3) Calvocoressi P. Pasaulio politika, 1945–2000. Vilnius: Briedis, 2001, 
p. 16–30; 4) Gaddis J. L. We now know. rethinking Cold War History. oxford: Claren-
don Press, 1997, p. 27–53.

rekomenduojama literatūra: 1) Hanhimäki J., Westad Odd A. The Cold war: a history 
in documents and eyewitness accounts. oxford: oxford university Press, 2004, p. 36–69; 
2) lietuva antrajame pasauliniame kare. straipsnių rinkinys. Vilnius: lietuvos istorijos 
instituto leidykla, 2007, p. 135–195; 3) Mason J. W. The Cold War, 1945–1991. new York: 
routledge, 1996, p. 2–8.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokie principiniai susitarimai dėl Vidurio eu-
ropos valstybių buvo pasiekti karo metų sąjungininkų susitikimuose? 2) kokios euro-
pos valstybių nuostatos galėjo būti pirmaisiais pokario metais? 3) kokie nauji pasaulio 
geopolitinę padėtį lemiantys tarptautinės politikos veiksniai (instrumentai)? 4) kokios 
ryškiausios socialinės-ekonominės pokarinės europos problemos?

3. Šaltojo karo ištakos ir pradžia.
reikšminiai žodžiai: rytų–Vakarų įtampa, nato, europos Bendrijos, kominformas, 

Varšuvos sutarties organizacija.
sąvokos: konfrontacija, blokada, doktrina, blokas, sovietizavimas.
3.1. Šaltojo karo ištakos, pirmieji perspėjimai ir įtampos ženklai.
Vakaruose – 1946 m. vasario 22 d. jungtinių amerikos Valstijų (jaV) diplomato 

g. kennano „ilgoji telegrama“; 1946 m. kovo 5 d. W. Churchillio kalba fultone; 1947 m. 
kovo 12 d. jaV prezidento H. trumano kalba kongrese ir vadinamoji „trumano dok-
trina“; 1947 m. jaV pasiūlymai dėl europos atkūrimo programos ir Marshallo planas. 
rytuose – stalino 1946 vasario–kovo mėn. pareiškimai, kominformo (komunistų ir dar-
bininkų partijų informacinio biuro) įkūrimas 1947 m. rugsėjį, a. Ždanovo pareiškimai. 

nesutarimai dėl Vokietijos ir austrijos klausimų. okupacinių zonų valdymo proble-
mos. Pinigų reformos trijų sąjungininkų kontroliuojamose Vakarų Vokietijos zonose; 
atsakomieji sovietų socialistinių respublikų sąjungos (ssrs) veiksmai rytų Vokietijoje. 
1948–1949 m. Berlyno blokada, oro tiltas į Vakarų Berlyną. 

3.2. Sovietinė ir Vakarų šaltojo karo pradžios interpretacijos.
skirtinga istoriografijos ir tarptautinių santykių paradigmų interpretacijos dėl šaltojo 

karo kaltininkų. rytų ir Vakarų blokų susiformavimas: 1949 m. balandžio 4 d. Šiaurės 
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atlanto sutartis ir nato įkūrimas. 1949 m. sausio 5 d. sutartis dėl ekonominės savitar-
pio pagalbos tarybos (esPt) įkūrimo ir jos veikla.

3.3. Vidurio Europos valstybių galutinis sovietizavimas ir šaltojo karo įsigalėjimas.
1947–1949 m. stalininės represijos, areštai lenkijoje. Vadinamoji „saliami“ taktika ir 

nekomunistinių jėgų eliminavimas Vengrijoje 1947–1948 m., Čekoslovakijos komunistų 
perversmas 1948 m. vasarį ir galutinis Čekoslovakijos sovietizavimas. Vidurio europos 
įtraukimo į rytų sferą politiniai, visuomeniniai prieštaravimai. 

3.4. Pasaulis pasidalijęs į du priešiškus blokus: kariniai ir ekonominiai aspektai.
sovietinio bloko ypatybės stalino valdymo metais. 1955 m. gegužės 14 d. sutartis dėl 

Varšuvos sutarties organizacijos įsteigimo ir jo veikla. ekonominės integracijos procesai 
XX a. 6–7 dešimtmečiais. „Brandusis“ arba „realusis“ socializmas Vidurio ir rytų euro-
pos valstybėse, jų ekonominės raidos ir bendrų tendencijų palyginimai.

Vakarų bloko raidos ypatybės. XX a. 6–7 dešimtmečio europos ekonominės ir politinės 
integracijos iniciatyvos. 1949 m. gegužės 9 d. r. schumano pasiūlymas dėl europos anglių 
ir plieno bendrijos (eaPB) įkūrimo. romos sutartis ir eaPB įkūrimas 1951 m. balandžio 
18 d. ir ankstyvoji veikla. 1957 m. kovo 25 d. romos sutartis dėl europos ekonominės ben-
drijos (eeB) ir euratomo įsteigimo. 1951 m. Pleveno planas ir iniciatyvos dėl europos gy-
nybos bendrijos. Vakarų ekonomikos „aukso amžius“ XX a. 7–8 dešimtmečiai. 

Pagrindinė literatūra: 1) Janeliūnas T., Lopata R. Šaltasis karas: tarptautinė sistema ir 
europos politika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 58–64, 67–72; 2) Laqu-
eur W. europa mūsų laikais. 1945–1992. Vilnius: amžius, 1995, p. 32–50, 121–140, 303–
331; 3) Gaddis J. L. We now know. rethinking Cold War History. oxford: Clarendon 
Press, 1997, p. 113–151; 4) Hobsbawm E. kraštutinumų amžius. trumpasis XX amžius: 
1914–1991. Vilnius: Mintis, 2000, p. 298–331.

rekomenduojama literatūra: 1) Kissinger H. Diplomatija. Vilnius: Pradai, 2003, 
p. 424–432, 434–455; 2) Leffler M. P., Painter D. S. origins of the Cold War: an inter-
national History. london, 1995, p. 15–58, 167–177; 3) Calvocoressi P. Pasaulio politika, 
1945–2000. Vilnius: Briedis, 2001, p. 26–39, 276–298; 4) european integration studies 
research and documentation centre (CVCe). Prieiga intenetu: http://www.cvce.eu/.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokios pagrindinės mintys ir nuogąstavimai 
dėl ssrs ekspansionizmo buvo skelbiami Vakarų diplomatų ir politikų pranešimuose 
1946 m.? 2) kokie įvykiai (sprendimai) gali būti įvardijami kaip Šaltojo karo pradžia žvel-
giant iš jaV arba iš ssrs pozicijų? 3) apibūdinkite ir palyginkite Vidurio europos vals-
tybių sovietizavimo eigą. 4) kokios priežastys galutinai paskatino nato, Vakarų karinės 
organizacijos, sukūrimą? 5) Įvardinkite pagrindinius rytų ir Vakarų blokų bendrus ir ski-
riamuosius bruožus. kokie ekonominiai pokyčiai būdingi Vakarų, o kokie – sovietiniam 
blokui XX a. 5–6 dešimtmečiais? 

4. Šaltojo karo teorijos, strategijos ir periodizacija.
reikšminiai žodžiai: „kas kaltas dėl šaltojo karo“, tarptautinių santykių mokyklos pa-

radigmos, šaltojo karo etapai.
sąvokos: strategija, ortodoksinis, revizionistinis, porevizionistinis požiūriai.
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4.1. Šaltojo karo aiškinimai ir strategijos.
ortodoksinis, revizionistinis, porevizionistinis šaltojo karo kilmės aiškinimai. Šaltojo 

karo strategijos: „tramdymas (sulaikymas)“ ir „vadavimas“; „lankstus atsakas“ ir „abi-
pusiškai garantuotas sunaikinimas“; sąveika ir konfrontacija. strategijų formos („tram-
dymo“ simetriškumas ir asimetriškumas), jų kitimo cikliškumas. reikšmingiausių jaV 
užsienio politikos dokumentų aptarimas: 1950 m. balandžio 14 d. nacionalinio saugumo 
tarybos ataskaita nsC-68.

4.2. Pagrindiniai šaltojo karo etapai.
Pirmasis šaltojo karo etapas 1947–1953 m. Šaltojo karo išplitimas už europos regio-

no ribų. skirtinga etapų politika, politinės krizės; tarptautinio sambūvio pokyčiai. 1953–
1968 m. atsargios atsinaujinusios draugystės laikotarpis, „taikiosios konkurencijos“ ir 
taikaus sambūvio paieškos. XX a. 8-ojo dešimtmečio Détente procesas: kilmė, laikas, po-
veikis tarptautiniam sambūviui. XX a. 9-ojo dešimtmečio pradžios „naujasis (antrasis) 
šaltasis karas“: laikotarpio apibūdinimas, priežastys.

Pagrindinė literatūra: 1) Janeliūnas T., Lopata R. Šaltasis karas: tarptautinė sistema ir euro-
pos politika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 39–56, 170–186; 2) Hobsbawm E. 
kraštutinumų amžius. trumpasis XX amžius: 1914–1991. Vilnius: Mintis, 2000, p. 264–282; 
3) Kissinger H. Diplomatija. Vilnius: Pradai, 2003, p. 448–450, 683–702; 4) LaFeber W. ame-
rica, russia, and the cold war 1945–2006. Boston: Mcgraw Hill, 2008, p. 130–231.

rekomenduojama literatūra: 1) Lopata R. tarptautinių santykių istorija. Vilnius: arli-
la, 2001, p. 154–160; 2) Crockatt R. The fifty Years War: the united states and the soviet 
union in World Politics, 1941–1991. london, new York, 1996, p. 203–298; 3) nsC 68: 
united states objectives and Programs for national security (april 14, 1950). a report 
to the President. Prieiga intenetu: http://www.fas.org/irp/offdocs/nsc-hst/nsc-68.htm; 
4) Hanhimäki J., Westad Odd A. The Cold war: a history in documents and eyewitness 
accounts. oxford: oxford university Press, 2004, p. 36–69.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kaip (kokiais požiūriais remiantis) gali būti 
aiškinamos priežastys, lėmusios šaltojo karo pradžią ir nuolatinę supervalstybių tarptau-
tinių santykių įtampą? 2) kokias galite išskirti jaV užsienio politikoje suformuluotas šal-
tojo karo strategijas? 3) kaip paaiškintumėte „tramdymo (sulaikymo)“ strategiją šaltojo 
karo metais, kokiomis aplinkybėmis ji buvo suformuluota ir kaip kito? 4) Įvardinkite 
šaltojo karo etapų chronologines ribas ir esminius etapų ribinius įvykius.

5. Šaltojo karo politika, tarptautinė teisė ir poveikis Vidurio Europos valstybėms.
reikšminiai žodžiai: Vidurio europos regionas, tarptautinių santykių krizės, tarptau-

tinė teisė, susitarimai.
sąvokos: krizė, pasipriešinimo judėjimai, revoliucija, reakcija.
5.1. Kriziniai laikotarpiai Vidurio Europoje bei pasaulinių krizių ir konfliktų at-

garsiai.
Permainos Vidurio europos valstybėse 1953–1956 m. ir pirmieji neramumai sovieti-

niame bloke po stalino mirties. 1956 metų lenkiškasis spalis; 1956 metų vengriškoji revo-
liucija; rytų ir Vakarų veiksmai ir požiūriai į procesus Vidurio europoje. 1956 m. sueco 
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kanalo krizė, kiti artimųjų rytų (izraelio ir arabų) konfliktai ir jų poveikis rytų ir Vakarų 
sambūviui, Vidurio europos valstybių pozicija šių konfliktų akivaizdoje. 1958–1961 m. 
Berlyno krizė, 1962 m. rudens karibų (kubos) raketinė krizė, jų poveikis europos saugu-
mo kontekstui. 1968 – neramumų metai pasaulyje ir Vidurio europoje. 1968 m. Čekoslo-
vakijos reformos ir Prahos pavasaris; Vidurio europos sąsajos su procesais Vakaruose.

5.2. Pasipriešinimo judėjimų apžvalga Lenkijoje ir tarptautinis kontekstas.
lenkijos vieta ir svarba sovietiniame bloke; 1970, 1976 metų įvykiai lenkijoje ir de-

tente procesai tarptautinėje politikoje. 1980 m. vasaros streikai lenkijoje ir „solidarumo“ 
judėjimas 1980–1981 m. rytų ir Vakarų reakcija į „solidarumo“ judėjimą. „solidarumo“ 
užgniaužimas ir karinės padėties įvedimas lenkijoje 1981 m. gruodžio 13 d. Vakarų pro-
testai ir sankcijos.

5.3. Vidurio Europos valstybių politiniai ir ekonominiai ryšiai su Vakarais.
reikšmingiausi politiniai susitarimai, tarptautinės sutartys; tarptautinė prekyba, eks-

portas, importas, lyginamasis svoris rytų ir Vakarų kontekste. tarptautinio sambūvio 
poveikis ekonominiams ryšiams. 

5.4. Vidurio Europos valstybių tarptautinė teisinė padėtis.
Vidurio europos regiono tarptautinio saugumo problemos XX a. antrojoje pusėje. 

komunistinių vyriausybių legitimumas, jų pripažinimas, diplomatiniai santykiai; pa-
grindiniai tarptautinės teisės principai ir jų pažeidimai. europos saugumo ir bendradar-
biavimo procesai: 1973–1975 m., europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos 
(esBk) 1975 m. rugpjūčio 1 d. Helsinkio baigiamasis aktas ir jo reikšmė, tolesnė esBk 
veikla ir įtaka Vidurio ir rytų europos valstybėms. 

Pagrindinė literatūra: 1) Laqueur W. europa mūsų laikais. 1945–1992. Vilnius: am-
žius, 1995, p. 169–176, 230–239, 353–369, 413–418, 530–549; 2) Wandycz P. S. laisvės 
kaina: Vidurio rytų europos istorija nuo viduramžių iki dabarties. Vilnius: Baltos lan-
kos, 1997, p. 257–272; 3) Janeliūnas T., Lopata R. Šaltasis karas: tarptautinė sistema ir 
europos politika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 32–38; 4) Hanhimäki J., 
Westad Odd A. The Cold war: a history in documents and eyewitness accounts. oxford: 
oxford university Press, 2004, p. 242–265.

rekomenduojama literatūra: 1) Kissinger H. Diplomatija. Vilnius: Pradai, 2003, p. 533–549; 
2) Calvocoressi P. Pasaulio politika, 1945–2000. Vilnius: Briedis, 2001, p. 42–64; 3) Cramp-
ton R. eastern europe in the twentieth century. london: routledge 1994, p. 363–376.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokios krizės pasaulyje įvyko 1956 m.? kokį 
poveikį jos turėjo Vidurio europos regionui? 2) Dėl kokių priežasčių kilo neramumai 
Vidurio europos valstybėse ir pasaulyje 1968 m.? 3) kaip įtampos mažinimo politika 
europoje paveikė rytų ir Vakarų ekonominius santykius? 4) kokia buvo esBk Helsinkio 
baigiamojo akto reikšmė Vidurio europos valstybėms ir visam sovietiniam blokui?

6. Šaltojo karo pabaiga.
reikšminiai žodžiai: demokratinės permainos, Vidurio europos valstybės, Baltijos 

valstybės, aksominė revoliucija, sovietinio bloko žlugimas.
sąvokos: perestroika, glasnost, įtampos mažinimas, dezintegracija.
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6.1. Naujos supervalstybių įtampos mažinimo iniciatyvos XX a. 9-ojo dešimtmečio 
antrojoje pusėje.

sovietų sąjungos aukščiausiosios vadovybės permainos: 1985 m. kovo 10 d. M. gor-
bačiovas tampa nauju ssrs lyderiu. M. gorbačiovo inicijuotos reformos ssrs vidaus ir 
užsienio politikoje: perestroika, glasnost, naujasis mąstymas. 1986 m. atnaujintos super-
valstybių aukščiausio lygio diskusijos ir derybos dėl ginkluotės apribojimo ir mažinimo 
iniciatyvos. nauji 1987–1989 m. susitarimai dėl ginkluotės mažinimo. Šaltojo karo pa-
baigos chronologijos problema. atskaitos taško paieškos: kada baigėsi ir ar tikrai baigėsi 
šaltasis karas?

6.2. 1989 metų demokratinės reformos Vidurio Europoje ir visame sovietiniame 
bloke.

lenkija: nuo karinės padėties įvedimo iki „solidarumo“ atsikūrimo. apskritojo stalo 
diskusijos, 1989 m. vasaris–balandis. Demokratiniai rinkimai ir pirmųjų nekomunistinių 
vyriausybių sudarymas 1989 vasarą. Vengrijos taikios derybos ir diskusijos dėl demokra-
tinių reformų šalyje 1988 m. pabaigoje – 1989 m. pradžioje; susitarimas dėl ssrs karinių 
dalinių išvedimo iš Vengrijos. kitos demokratinės permainos Vidurio ir rytų europos 
valstybėse: Vokietijos Demokratinės respublikos problematika ir Berlyno sienos griūtis 
1989 m. lapkričio 9 d., Čekoslovakijos aksominė revoliucija 1989 m. lapkritį, rumunijos 
revoliucija 1989 m. gruodžio pabaigoje. Vakarų valstybių požiūris į permainų procesus 
Vidurio ir rytų europoje. sovietinio bloko žlugimas. sovietų sąjungos dezintegracijos 
politinės, ekonominės ir etninės priežastys. ssrs galutinis subyrėjimas 1991 m. antrojoje 
pusėje. sovietinio bloko žlugimo aiškinimai.

6.3. Vakarų valstybių nuostatos Baltijos valstybių atžvilgiu 1988–1991 m.
lietuvos persitvarkymo sąjūdžio, latvijos bei estijos nacionalinių frontų įsisteigi-

mo ir jų veiklos 1988–1989 m. vertinimai Vakaruose. Didžiųjų Vakarų valstybių vadovų 
požiūris į Baltijos valstybių nepriklausomybę. tarptautinio pripažinimo problematika 
1990–1991 m. 

Pagrindinė literatūra: 1) Laqueur W. europa mūsų laikais. 1945–1992. Vilnius: am-
žius, 1995, p. 550–565; 2) Hobsbawm E. kraštutinumų amžius. trumpasis XX amžius: 
1914–1991. Vilnius: Mintis 2000, p. 290–297, 547–574; 3) Calvocoressi P. Pasaulio poli-
tika, 1945–2000. Vilnius: Briedis, 2001, p. 298–310; 4) Crockatt R. The fifty Years War: 
the united states and the soviet union in World Politics, 1941–1991. london, new York, 
1996, p. 338–356; 5) Hanhimäki J., Westad Odd A. The Cold war: a history in documents 
and eyewitness accounts. oxford: oxford university Press, 2004, p. 590–628.

rekomenduojama literatūra: 1) Dunbabin J. P. international relation since 1945. The 
cold war: the great powers and their allies. london, new York: longman, 1994, Vol. 1, 
p. 452–464; 2) lietuva pasaulio galingųjų akiratyje, 1988–1991: nepriklausomybės atkū-
rimo užkulisiai žymiausių politikų memuaruose / sud. j. V. Paleckis. Vilnius: algimantas, 
2005, p. 122–281; 3) Cipkowski P. revolution in eastern europe: understanding the col-
lapse of communism in Poland, Hungary, east germany, Czechoslovakia, romania, and 
the soviet union. new York: Wiley, 1991.
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kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kaip ssrs užsienio politiką pakeitė M. gorba-
čiovas? 2) kodėl ssrs nesipriešino 1989 m. demokratinėms permainoms Vidurio ir rytų 
europos valstybėse? 3) nurodykite, jūsų nuomone, reikšmingiausius 1989–1991 m. įvy-
kius, kurie lėmė Šaltojo karo pabaigą. 4) kokios priežastys lėmė galutinį ssrs žlugimą?

Seminarų ir pratybų temos
1. Baltijos šalių klausimas Antrojo pasaulinio karo metų ir pirmųjų pokarinių metų 

diplomatijoje ir tarptautinėje politikoje.
2. Sovietinės represijos, režimas ir nacionalinio autentiškumo salos Vidurio Euro-

pos valstybėse.
3. Antisovietinės ir antivakarietiškos propagandos palyginimas.
4. „Detente“ politika ir suartėjimas.
5. Ginklavimosi varžybos ir tarptautiniai santykiai.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Janeliūnas T., Lopata R. Šaltasis karas: tarptautinė sistema ir europos politika. Vil-

nius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 11–38, 130–152, 169–201, 209–219; 2) Cal-
vocoressi P. Pasaulio politika, 1945–2000. Vilnius: Briedis, 2001, p. 8–39, 276–298; 3) Kis-
singer H. Diplomatija. Vilnius: Pradai, 2003, p. 382–409, 410–455, 533–549; 4) Lopata R. 
tarptautinių santykių istorija (2-asis leid.). Vilnius: arlila, 2001, p. 154–160; 5) Hobs-
bawm E. kraštutinumų amžius. trumpasis XX amžius: 1914–1991. Vilnius: Mintis, 2000, 
p. 264–282, 290–331, 429–461, 547–574; 6) Laqueur W. europa mūsų laikais. 1945–1992. 
Vilnius: amžius, 1995, p. 3, 23–50, 120–140, 169–176, 230–239, 303–331, 353–369, 413–
418, 530–565; 7) Laurinavičius Č., Motieka E., Statkus N. Baltijos valstybių geopolitikos 
bruožai. XX amžius. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005, p. 11–19, 31–56, 
148–177, 233–250, 257–272; 8) Hanhimäki J., Westad Odd A. The Cold war: a history in 
documents and eyewitness accounts. oxford: oxford university Press, 2004, p. 36–69, 
242–265, 516–628; 9) LaFeber W. america, russia, and the cold war 1945–2006. Boston: 
Mcgraw Hill, 2008, p. 130–231; 10) Leffler M. P., Painter D. S. origins of the Cold War: 
an international History. london, 1995, p. 15–58, 167–177; 11) Crampton R. eastern 
europe in the twentieth century. london: routledge, 1994, p. 363–376; 12) Crockatt R. 
The fifty Years War: the united states and the soviet union in World Politics, 1941–1991. 
london, new York, 1996, p. 5–14, 203–298; 13) Gaddis J. L. We now know. rethinking 
Cold War History. oxford: Clarendon Press, 1997, p. 27–53, 113–151. 

Informacijos šaltiniai internete: 
1) The Harvard Project on Cold War studies. Prieiga intenetu: http://www.fas.harvard.

edu/~hpcws/; 2) Cold War international History Project. Woodrow Wilson international 
Center for scholars. Prieiga intenetu: http://cwihp.si.edu; http://www.wilsoncenter.org/
index.cfm?fuseaction=topics.home&topic_id=1409; 3) internet Modern History sour-
cebook: eastern europe since 1945. Prieiga intenetu: http://www.fordham.edu/halsall/
mod/modsbook50.html; 4) The Parallel History Project on Cooperative security (PHP, 
the former Parallel History Project on nato and the Warsaw Pact). Prieiga intenetu: 
http://www.php.isn.ethz.ch/.
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iLgasis XiX amžius

Modulio tikslas – perteikti studentams pagrindines žinias apie ilgojo XiX amžiaus 
(1789–1918 m.) reikšmę europos istorijoje, svarbiausius valstybių ir visuomenių mo-
dernizacijos politinius, socialinius, ekonominius ir kultūrinius aspektus. suformuoti 
supratimą apie europos valstybių, rusijos imperijos ir lietuvos modernizacijos kryptis, 
tendencijas ir pasekmes. aptarti konservatyviąją, liberaliąją, socialistinę, anarchistinę 
valstybių idėjas ir modernių valstybių susidarymą. analizuoti modernizacijos procesą 
lydėjusius politinius ir socialinius konfliktus, sukėlusius karus, sukilimus ir revoliucijas. 
suformuoti supratimą apie modernizacijos įtaką europos valstybių, rusijos imperijos ir 
lietuvos visuomenių ekonominei, socialinei ir kultūrinei raidai. suformuoti supratimą 
apie europos ir lietuvos (rusijos imperijos sudėtyje) istorinės raidos, jų modernizacijos 
panašumus ir skirtumus. ugdyti suvokimą, kad lietuva istoriškai priklauso bendrajai eu-
ropos politinei, socialinei ir kultūrinei erdvei.

Modulio temos:
• Valstybė XIX a. Europoje: idėjos ir praktika;
• Revoliucija ir revoliucionieriai XIX amžiuje;
• Visuomenės modernizacijos tendencijos XIX a.: Vakarų Europa, Rusija, Lietuva.

Valstybė XIX a. Europoje: idėjos ir praktika
lekt. dr. ryšard gaidis

Temos anotacija. XiX a europoje vyko ne tik ekonomikos ir socialinės, bet ir politi-
nės srities modernizacija. formavosi naujas centralizuotos tautinės valstybės tipas, kurio 
pagrindiniai bruožai – tautos suvereniteto principas, konstitucinė valstybės sandara, val-
džios pasidalijimo principas, demokratinio partinio atstovavimo sistema, biurokratinio 
aparato centralizacija, valstybinio visuotinio švietimo sistema, kariuomenės reforma de-
mokratiniais komplektavimo pagrindais ir t. t.

Minėtieji valstybės bruožai XiX a. tolydžio įsigali beveik visame europos žemyne, pir-
miausia tokiose valstybėse kaip anglija ir Prancūzija. Didelę įtaką valstybės moderniza-
cijos procesui darė europos valstybių ir tautų skirtumai bei savitumai priimant moderni-
zacijos iššūkį, naujosios ideologinės srovės ir nacionalizmas. išorinis veiksnys, kuris darė 
įtaką didžiausių europos valstybių raidai, buvo imperinė patirtis ir užjūrio bei vidinė 
kolonizacija. tai pažadino ir suaktyvino ne tik specifinių socialinių sluoksnių (pramoni-
ninkų, prekybininkų, karininkų ir kt.), bet ir plačiosios visuomenės susidomėjimą poli-
tiniu gyvenimu. Politinės partijos ir organizacijos, spauda ir masinio pobūdžio politinės 
kultūros formavimasis leido visuomenei įgyvendinti politines, socialines ir ekonomines 
aspiracijas ir siekius. temos chronologinės ribos 1789–1918 m.

temos siekiniai: ugdomas 1) supratimas apie XiX a. europos politinę istoriją, ypač 
modernios valstybės formavimąsi, pagrindines kryptis ir formas; 2) gebėjimas atpažinti, 
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apibūdinti ir kritiškai vertinti esmines XiX a. politines teorijas ir doktrinas, jų paplitimą 
europos valstybėse ir lietuvoje; 3) gebėjimas analizuoti, kritiškai vertinti ir interpretuoti 
epochos politinius šaltinius.

Temos programa
1. XIX a. politinė mintis Europoje: pagrindinės srovės ir idėjos (5 paskaitos, 1 se-

minaras).
reikšminiai žodžiai: europa, valstybė, XiX a., politinė teorija, ideologija, doktrina.
sąvokos: politinė modernizacija, liberalizmas, konservatizmas, socializmas, anarchiz-

mas, suverenitetas, konstitucija, demokratija, ilgasis XiX a.
1.1. Politinės modernizacijos samprata ir jos taikymas XIX a. Europos politinės is-

torijos tyrimams.
Modernizacijos samprata apima gilias permainas, kurios prasidėjo ir vyko XVii–XViii a. 

Vakarų europos valstybėse (anglija, Prancūzija, nyderlandai) ir rutuliojosi tokiose gy-
venimo srityse kaip ekonomika, pasaulėžiūra, valstybė ir visuomenė. Valstybės raidai le-
miamos įtakos turėjo apšvietos epocha, pasibaigusi Didžiosios Prancūzijos revoliucijos 
(1789–1799) įvykiais, nuo kurių ir prasidėjo XiX a. politinė istorija. XiX a. svarbiausi 
politinės modernizacijos elementai buvo liberalinio ir demokratinio pobūdžio valstybės 
reformos, siekiančios įtvirtinti tautos suvereniteto principą, konstitucinę teisinę santvar-
ką, parlamentinę valdymo sistemą, garantuoti tokias liberalines teises ir nuostatas kaip 
žmogaus ir piliečio minties, teisinės lygybės, žodžio, spaudos, susirinkimų, sąžinės ir ki-
tas laisves. Politinės modernizacijos teorija siekia paaiškinti, kaip minėti moderniosios 
politikos principai XiX a. plito europoje, kaip keitė konkrečias valstybes, jų struktūrą, 
funkcijas ir režimus. ji apibūdina, kokie yra tyrimo modeliai, metodai, interpretacijos 
būdai, šaltiniai ir išvados. 

1.2. Konservatyviosios filosofinės politinės minties raida XIX a.
konservatizmo ideologija formavosi kaip atsakas ir reakcija į Didžiosios Prancūzi-

jos revoliucijos įvykius ir tas politines permainas, kurios lėmė senosios tvarkos žlugimą, 
pirmiausia Prancūzijoje, o vėliau ir kitose europos valstybėse. konservatizmo požiūris į 
valstybę atskleidžiamas analizuojant svarbiausių ir įtakingiausių šios ideologijos srovių 
kūrėjų ir puoselėtojų nuostatas: klasikinis e. Burke’o (1729–1797) konservatizmas, pran-
cūzų tradicionalizmas – j. M. de Maistre’as (1753–1821), l. de Bonald’as (1753–1840), 
vokiečių politinis romantizmas – friedrichas (1772–1829) ir augustas Wilhelmas (1776–
1845) schlegeliai, f. von Hardenbergas (novalis, 1772–1801), f. k. von savigny (1779–
1861) ir kt. savo įnašą į konservatyviąją mintį įnešė ir kitų šalių mąstytojai, pvz., ispanijos 
(D. Cortesas), rusijos (k. aksakovas, slavofilai). konservatyviosios ideologijos paveikti 
buvo kai kurie XiX a. įtakingi buvusios lDk bajorijos sluoksniai (pvz., H. rzewuskis 
(1791–1866), a. j. Czartoryskis (1770–1861)).

1.3. Liberalizmas ir valstybė XIX a.
XiX a. europos liberalinė politinė filosofinė mintis tęsė apšvietos epochos intelektinę 

tradiciją. Pažangiausia ir tobuliausia santvarkos forma liberalizmo teoretikai laikė parla-
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mentinę demokratiją. liberalizmo politinės filosofijos ašis yra individualizmas. idealioji 
valstybė turi vaidinti „naktinio sargo“ vaidmenį, saugoti ir ginti piliečių teises, palaikyti 
tvarką. XiX a. išskiriame tris pagrindines liberalizmo sroves: klasikinį liberalizmą, kon-
servatyvųjį liberalizmą ir socialinį liberalizmą. išsamiau nagrinėjamos žymiausių XiX a. 
liberalizmo teoretikų mintys: j. Benthamo (1748–1832), j. s. Millio (1803–1873), a. de 
tocqueville’io (1805–1859), l. Hobhause’o (1864–1929).

1.4. Socializmo ir anarchizmo valstybės kritika XIX a.
socializmui, kurio teoriniai pagrindai suformuoti XiX a. pirmojoje pusėje ir XiX a. vi-

duryje, nebuvo priimtinos tuometės valstybės bei jų tipai. XiX a. socializmo pradininkai 
buvo utopinio socializmo kūrėjai C. de saint simonas (1760–1825), Ch. fourier (1772–
1837) ir r. owenas (1771–1858). tačiau didžiausią įtaką padarė k. Markso (1818–1883) 
ir f. engelso (1820–1895) mokslinis socializmas, arba marksizmas. temoje nagrinėjamos 
ir kitų XiX a. antrosios pusės ir XX a. pradžios socializmo srovių ir jų kūrėjų nuostatos 
bei požiūris į valstybės instituciją, pvz., reformizmas (f. lasalle’is, 1825–1864) ir revizio-
nizmas (e. Bernsteinas, 1850–1932)). kaip atskira problema nagrinėtinas anarchizmas ir 
jo atmainos, apskritai neigiančios valstybės ir politinės valdžios poreikį ir paskirtį. anar-
chizmo teorijos pradininkai – W. godwinas (1756–1836), M. stirneris (1806–1856) ir 
P. j. Proudhonas (1809–1865). XiX a. buvo sukurtos pagrindinės klasikinės anarchizmo 
mokyklos: anarchoindividualizmas, anarchokolektyvizmas (M. Bakuninas, 1814–1876), 
anarchokomunizmas (P. kropotkinas, 1842–1921), anarchosindikalizmas (f. Pelloutier 
(1867–1901), g. sorelis (1847–1922)).

Pagrindinė literatūra: 1) Sabine G. H., Thorson Th. L. Politinių teorijų istorija. Vilnius: 
Pradai, 1995, p. 614–625, 676–680, 689–708, 726–730, 752– 63; 2) Neill E. Political ideo-
logies: liberalism, Conservatism, and socialism // a companion to nineteenth century 
europe 1789–1914 / ed. s. Berger. oxford Publishing, 2006, p. 211–223.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) apibūdinkite politinės modernizacijos sam-
pratą, išskirdami ir paaiškindami esminius jos elementus, vyravusius XiX a. 2) kokias 
svarbiausias valstybės kilmės, paskirties, funkcijų ir veiklos būdų teorijas pateikia kon-
servatizmas ir liberalizmas? 3) kokia buvo XiX a. socialistinės valstybės vizija? 4) kokie 
valstybės ir valdžios trūkumai lėmė anarchizmo antivalstybinę nuostatą?

2. Europos moderniosios valstybės formavimosi XIX a. ypatybės ir modeliai (5 pas-
kaitos, 1 seminaras).

reikšminiai žodžiai: g. Hegelis, konstitucija, anglija XiX a., Prūsija XiX a., Prancū-
zija XiX a., vigai, toriai.

sąvokos: dialektinė valstybės koncepcija, biurokratija, politinė teologija, biurokratinė 
monarchija, konstitucinė monarchija, parlamentinė monarchija, respublika, legitimistai, 
konfederacija.

2.1. Valstybės apoteozė – Georgo Hegelio (1770–1831) dialektinė valstybės koncepcija.
g. Hegelis laikomas moderniosios valstybės teoretiku. idealizuodamas valstybės 

instituciją, jis suteikė jai aukštesnį vertybinį statusą nei visuomenei, šeimai ar individui. 
Būdamas racionaliosios konstitucinės monarchijos santvarkos šalininkas, savo filosofija 
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padėjo teorinį pagrindą biurokratinio absoliutizmo formavimuisi Prūsijos karalystėje. 
temoje nagrinėjamos g. Hegelio politinės filosofijos mintys, pagrindžiančios jo valsty-
bės, kaip idealios esybės, objektyvios dvasios, išaukštinimą.

2.2. Biurokratinė monarchija – Prūsijos karalystė 1806–1848 m.
Prūsijos karalystėje valstybės politinės, socialinės ir ekonominės reformos buvo nu-

lemtos pralaimėto karo su napoleonu Bonapartu ir pažangiausios biurokratinio aparato 
dalies pasiryžimo apriboti neįgalios luominės monarchijos sistemą. svarbiausios buvo 
1806–1814 m. reformos, kurioms vadovavo aukšti Prūsijos valdininkai: k. Hardenbergas 
(1750–1822), H. von und zum steinas (1757–1831), W. Humboldtas (1767–1835). Būtent 
šios reformos padėjo pagrindus pilietinės visuomenės formavimuisi. Valstybė, nepaisant 
žemvaldžių pasipriešinimo, padidino savo galias, sustiprino buržuazijos socialinį ir eko-
nominį statusą, centralizavo ir racionalizavo valdymo sistemą (1808), įvedė visuotinę 
karo prievolę (1814), galutinai panaikino baudžiavą (1810), suvalstybino ir standartizavo 
švietimo sistemą.

2.3. Parlamentinė monarchija Anglijoje XIX a. pirmojoje pusėje.
XiX a. pirmojoje pusėje anglijoje galutinai įsigalėjo parlamentinės monarchijos santvar-

ka, pagrindiniai valdžios svertai susitelkė parlamente ir vis labiau nuo jo priklausančioje vy-
riausybėje. Šią kovą laimėjo liberalioji vigų stovykla. liberalai 1832 m. įvykdė parlamentinę 
reformą, išplėsdami rinkėjų ratą. nuo šios reformos anglijoje prasidėjo modernios pilieti-
nės visuomenės formavimasis. Dominuojančias pozicijas politiniame ir valstybės gyveni-
me prarado žemvaldžių diduomenė, išaugo Bendruomenių rūmų reikšmė, todėl pagreitėjo 
dvipartinės sistemos susidarymas, nes būtent po 1832 m. toriai ir vigai, iki šiol buvusios 
parlamentinės grupuotės, transformavosi į XiX a. vidurio politines konservatorių ir libera-
lų partijas, priverstas ieškoti rinkėjų paramos ir už parlamento ribų. 

2.4. Demokratinė respublika Prancūzijoje 1871–1914 m.
europoje, be Šveicarijos konfederacijos, tik Prancūzija tapo demokratine respublika 

XiX a.: trumpai 1848 m., ir nuo 1871 m. svarbu atskleisti, kaip ši respublika kūrėsi ir 
veikė, su kokiomis valdymo problemomis ir trūkumais susidūrė. Demokratinės valstybės 
įsitvirtinimui lemtingi buvo šie įvykiai ir procesai: paskelbimas trečiosios respublikos 
konstitucijos 1875 m., kuri įgyvendino valdžios padalijimo principą; respublikos sim-
bolikos (revoliucinės trispalvės vėliavos, liepos 14 d. nacionalinės šventės, Marselietės 
paskelbimas nacionaliniu himnu) įtvirtinimas 1879 m.; legitimistai (monarchistai) po 
nepavykusių bandymų prarado galimybes atkurti monarchiją; 1893 m. prancūzų socia-
listai sustiprino savo pozicijas parlamente ir pradėjo daryti vis didesnę įtaką valstybės 
valdymui XX a. pradžioje; 1905 m. specialiuoju įstatymu katalikų bažnyčia buvo atskirta 
nuo valstybės.

Pagrindinė literatūra: 1) Sabine G. H., Thorson Th. L. Politinių teorijų istorija. Vilnius: 
Pradai, 1995, p. 632–641, 646–664; 2) Brubaker R. Pilietybė ir tautiškumas Prancūzijoje 
ir Vokietijoje. Vilnius: Pradai, 1998. p. 28–31; 3) Green A. Political institutions and na-
tionhood in germany, 1750–1914 // Power and the nation in european history / ed. 
l. scales, o. Zimmer. new York: Cambridge university Press, 2005, p. 315–332.
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kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) išvardinkite g. Hegelio raštuose suformuluo-
tos valstybės sampratos elementus ir paaiškinkite jų esmę. 2) kokios reformos pradėjo 
valstybės modernizacijos procesą Prūsijos karalystėje? kodėl? 3) kokias naujas politinės 
veiklos formas pasirinko vigų ir torių parlamentinės grupuotės XiX a. viduryje? 4) api-
būdinkite Prancūzijos respublikos valdymo sistemos struktūrą XiX a. antrojoje pusėje– 
XX a. pradžioje.

3. Nacionalizmas ir valstybė XIX a. Europoje (3 paskaitos, 1 seminaras).
reikšminiai žodžiai: nacionalizmas, Vokietijos susivienijimas, italijos susivienijimas, 

austrijos ir Vengrijos imperija, Bismarckas.
sąvokos: nacionalizmas, valstybinis nacionalizmas, etnokultūrinis nacionalizmas, 

tautinis judėjimas, sekuliarizacija, Risorgimento, Kulturkampf, tautinė-kultūrinė autono-
mija, austromarksizmas.

3.1. Nuo valstybės iki tautos, nuo tautos iki valstybės: dvi istorinės nacionalizmo 
atsiradimo koncepcijos.

Modernios tautos ir modernios valstybės XiX a. tarpusavyje labai tampriai susiju-
sios. svarbu išnagrinėti nacionalizmo atsiradimo priežastis ir jo santykį su valstybe, 
aptariant politinės ir etninės tautos kategorijas ir jų įsikūnijimo variantus. kita svarbi 
problema – nacionalizmo ir tautiškumo teorinė istoriografinė refleksija XiX a. (H. Von 
treitschke (1834–1896), j. Michelet (1798–1874), e. lavisse’as (1842–1922), t. Macaulay 
(1800–1859), j. s. Millis, e. renanas (1823–1892) ir kt.).

3.2. Vieningų Italijos ir Vokietijos tautinių valstybių susidarymas XIX a.
temos tikslas – paaiškinti italijos ir Vokietijos valstybingumo raidą ir atsakyti į klau-

simą, kokį vaidmenį šioje raidoje vaidino nacionalizmo ideologija. nagrinėjamos susivie-
nijimo proceso (italų 1850–1871 m. ir vokiečių 1866–1871 m.) esminės problemos: kokį 
teisinį ir politinį pavidalą įgavo naujos tautinės valstybės? kaip formavosi nauja centra-
lizuota valdymo sistema? kaip buvo išspręstas valstybių unifikacijos bei modernizacijos 
klausimas? (Vokietijoje ypač svarbi buvo kanclerio o. von Bismarcko (1815–1898) politi-
ka (Kulturkampf, 1871–1880), italijoje bendros tautinės savimonės, tradicinio regioninio 
atskirumo ir santykių su popiežiumi klausimai.)

3.3. Daugiatautė Austrijos ir Vengrijos imperija 1867–1914 m.
nagrinėjamos dualistinės austrijos ir Vengrijos monarchijos valdymo struktūra ir jos 

pokyčiai 1867–1914 m. austrijos ir Vengrijos imperijos politinės santvarkos išskirtinu-
mas buvo tas, kad į austrijos sudėtį, be aukštutinės ir Žemutinės austrijos, įėjo etniškai 
ir istoriškai skirtingos galicija, silezija, Čekija, Moravija, Bukovina, istrija ir kitos provin-
cijos. imperinė valdžia buvo priversta ieškoti racionalių būdų suvaldyti šį tautų ir kraštų 
konglomeratą. austrijoje buvo einama link tautinės kultūrinės autonomijos principo įgy-
vendinimo, o Vengrijoje buvo pasirinktas unifikuotos ir centralizuotos tautinės valstybės 
kūrimo variantas. 

Pagrindinė literatūra: 1) Di Scala S. M. italija. nuo revoliucijos iki respublikos. nuo 
1700-ųjų iki šių dienų. Vilnius: tvermė, 1998, p. 59–69, 113–120; 2) Taylor A. J. P. Habs-
burgų monarchija 1809–1918: austrijos imperijos ir austrijos-Vengrijos istorija. Vilnius: 
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Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999, p. 167–181, 252–275; 3) Gellner E. tau-
tos ir nacionalizmas. Vilnius: Pradai, 1996, p. 143–156.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokiame europos regione dominavo etnokul-
tūrinis modernios tautos formavimosi tipas ir kodėl? išvardinkite priežastis ir sąlygas. 
2) išvardinkite ir apibūdinkite italijos ir Vokietijos politinės santvarkos panašumus ir 
skirtumus susikūrus tautinėms valstybėms. 3) kokį tautinių konfliktų sprendimo būdą 
austrijos ir Vengrijos imperijoje siūlė austromarksizmas?

4. Imperinio tipo valstybės Europoje XIX a. (3 paskaitos).
reikšminiai žodžiai: revoliucinis karas, napoleono karai, Britų tautų bendrija, admi-

nistracinės reformos, modernaus karo teorija, Pirmasis pasaulinis karas.
sąvokos: bonapartizmas, liaudies kapitalizmas, imperializmas, kolonializmas, nefor-

malioji imperija, totalinė mobilizacija, „ribotas karas“, „absoliutusis karas“.
4.1. Bonapartizmo fenomenas Prancūzijoje 1799–1815, 1851–1871 m.
analizuojama napoleono Bonaparto vidaus politika ir reformos, kurios sukūrė moder-

naus autoritarinio valdymo tradiciją, vadinamą bonapartizmu. Daugiausia dėmesio skiria-
ma administracijos (1800) ir teismo (1800) reformoms, kurios padėjo pagrindą Prancūzijos 
valdžios struktūrai ir administracijos sistemai. Ši sistema be esminių pertvarkymų veikė iki 
Pirmojo pasaulinio karo. Pirmosios imperijos vidaus politikos tradicijas tęsė liudvikas na-
poleonas Bonapartas 1851–1871 m. jo inicijuota valdymo forma įgavo tautinį socialinį po-
būdį. Buvo orientuojamasi į plačius socialinius sluoksnius: valstietiją, proletariatą, smulkią-
ją miesto buržuaziją. neobonapartizmo doktrina turėjo atsižvelgti į pramonės revoliucijos 
nulemtą socialinę transformaciją ir vykdyti socialistinės pakraipos autoritarinį valdymą.

4.2. Imperializmo ir kolonializmo įtaka Didžiosios Britanijos vidaus politiniam dis-
kursui XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pradžioje.

XiX a. antrojoje pusėje Didžiosios Britanijos vidaus politiką vis labiau veikė impe-
rialistinės nuotaikos, paplitusios ne tik politinių partijų aplinkoje, bet ir visuomenėje. 
svarbiausios temos problemos – imperialistinės ir nacionalistinės retorikos atsiradimas 
politinėje partijų agitacijoje ir diskusijose; kolonializmo kaip anglijos vidaus socialinių 
ir ekonominių problemų sprendimo būdo propagavimas; plačiųjų visuomenės sluoksnių 
įtraukimas į imperialistinę ir nacionalistinę politiką (socialinis imperializmas). 

4.3. Karas ir kariuomenė XIX a. valstybėje.
naujo tipo kariuomenė ir jos samprata pradėta kurti Didžiosios Prancūzijos revo-

liucijos ir napoleono Bonaparto imperijos laikotarpiu. Visuotinė mobilizacija valstybei 
leido visus piliečius teisėtai panaudoti karo tikslais pagal tautos suverenumo principą. 
Baigėsi XViii a. „ribotų karų“ epocha, ją pakeitė „absoliutusis karas“ (k. von Clausewit-
zas, 1780–1831). karinė mobilizacija didino šalies gyventojų integraciją, padėjo diegti 
valstybės ugdomą tautinę savimonę, patriotizmą bei pilietiškumą. XiX a. įvyko pasirengi-
mo karui ir jo vedimo industrializacija. Didelėms nuolatinėms tautinėms kariuomenėms 
reikėjo atitinkamos karinės pramoninės infrastruktūros, logistikos, aprūpinimo, trans-
porto priemonių ir kelių, susisiekimo priemonių, o tai galėjo užtikrinti ir organizuoti tik 
racionaliai sutvarkytas valstybės aparatas.
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Pagrindinė literatūra: 1) Taylor A. J. P. nuo sarajevo iki Potsdamo. europa 1914–1945. 
Vilnius: Baltos lankos, 1994, p 9–58; 2) Anderson B. Įsivaizduojamos bendruomenės. ap-
mąstymai apie nacionalizmo kilmę ir plitimą. Vilnius: Baltos lankos, 1999, p. 101–129;  
3) Arendt H. totalitarizmo ištakos. Vilnius: tvermė, 1998, p. 59–69, 113–120; 4) Ho-
ward M. War in european history. new York: oxford university Press, 2000, p. 75–115.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) apibūdinkite Prancūzijos imperijos socialinę 
politiką 1851–1871 m. 2) kuri Didžiosios Britanijos partija labiausiai naudojosi imperia-
listine retorika vidaus politikoje? kodėl? 3) kuo pasireiškė kariuomenės demokratizaci-
jos procesas, 1814 m. įvedus visuotinę karinę prievolę Prūsijos karalystėje?

5. Europos visuomenės ir politika XIX a. (5 paskaitos, 2 seminarai).
reikšminiai žodžiai: partija, moterų politinis judėjimas, jaunoji europa, europos vie-

nybės idėja.
sąvokos: politinė partija, politinė doktrina, sufražistės, feminizmas, visuomenės nuo-

monė, federacija.
5.1. Modernių politinių partijų atsiradimas ir veikla XIX a. viduryje–XX a. pradžioje.
neabejotina XiX a. antrosios pusės politinio pasaulio naujove ir neišvengiamybe tapo 

politinės partijos, atstovaujančios įvairių visuomenės grupių politiniams interesams, sie-
kiančios įsitvirtinti valdžioje, kad galėtų šiuos interesus įgyvendinti. kitas labai svarbus 
modernios partijos aspektas – jos specifinė organizacinė struktūra, kuri dažnai labiau 
nulemdavo partijos esmę negu politinė doktrina. todėl temos svarbiausios problemos – 
partijų atsiradimo / kilmės klausimas; išoriniai veiksniai ir parlamentinės veiklos būdai 
bei formos; partijų struktūra; dalyvavimo principai; vadovybės charakteristika. 

5.2. Moterų politinis judėjimas XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pradžioje.
Moterų emancipacinio judėjimo pradžia chronologiškai sutapo su modernių politi-

nių partijų atsiradimu, tai XiX a. antroji pusė. Vienas iš esminių politinio moterų judė-
jimo reikalavimų buvo rinkimų teisių moterims suteikimas plačiajame ekonominės ir 
visuomeninės lygybės siekių kontekste. nagrinėjamos reikšmingiausio moterų politinio 
judėjimo Didžiojoje Britanijoje pobūdis (sufražisčių judėjimas), organizacinė veikla, pro-
testo ir pasipriešinimo formos, idėjinė kova su tradiciniu politikos supratimu. anglijoje 
XX a. pradžioje iki Pirmojo pasaulinio karo vyko atviri valdžios atstovų ir policijos su-
sidūrimai su moterų judėjimo organizuotomis manifestacijomis. temoje analizuojamos 
moterų politinio judėjimo ypatybės XX a. pradžioje Vokietijoje, Prancūzijoje, austrijo-
je, Šveicarijoje, valdžios institucijų bandymai spręsti moterų lygiateisiškumo problemas 
arba, priešingai, pažaboti emancipacinį judėjimą.

5.3. Spaudos įtaka valstybės valdymui ir visuomenės nuomonei XIX a.
Vykstant demokratiniams liberaliniams procesams europos valstybėse XiX a., vy-

riausybėms, parlamentams ir partijoms vis didesnę įtaką darė visuomenės nuomonė, 
dažniausiai formuojama ir deklaruojama ne tik manifestacijose, nepaklusnumo ir pro-
testo akcijose, bet ir spaudoje. nagrinėjama politinių partijų, organizacijų bei vyriausybių 
pozicijoms atstovaujanti spauda XiX a. antrojoje pusėje–XX a. pradžioje anglijoje, Pran-
cūzijoje, Vokietijoje, italijoje, ispanijoje, Belgijoje ir kitose valstybėse. 
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5.4. Europos vienybės idėja XIX a.
XiX a. europos valstybių ir tautų vienybės idėja dažniausiai buvo formuluojama ne 

vyriausybių kabinetuose, bet nagrinėjama politikų, visuomenės veikėjų ir intelektualų 
raštuose. tačiau vienas iš svarbiausių šitos idėjos aspektų – europos valstybių tarpusavio 
santykių modeliavimas, remiantis bendrais civilizaciniais ir politiniais pagrindais. jau 
1814 m. C. H. De saint simonas (1760–1825) sukūrė jungtinių europos Valstijų kon-
cepciją. Didelę įtaką XiX a. europos vienybės idėjos šalininkams padarė XViii a. pran-
cūzų dvasininkas, diplomatas ir filosofas Ch. j. De saint Pierre’as (1658–1743). temoje 
nagrinėjamos Ch. fourier, j. Proudhono, i. kanto (1724–1804) mintys šiuo klausimu. 
atkreiptinas dėmesys ir į federacinės europietiškos sistemos idėją, suformuluotą B. Cons-
tanto ir derintą su napoleonu Bonapartu. XiX a. 4-ajame dešimtmetyje savo vieningą 
demokratinių valstybių ir tautų europą propagavo „jaunosios italijos“ (1831) ir „jauno-
sios europos“ (1834) įkūrėjas g. Mazzini (1805–1872) bei jo bendraminčiai, skirtingų 
tautų demokratai revoliucionieriai. Prie jungtinių europos Valstijų ir europos federacijos 
sumanymų sugrįžta XiX a. antrojoje pusėje (1867 m. Paryžiuje įkuriama taikos lyga; 
1867 m. Ženevoje įkuriama tarptautinė taikos ir laisvės lyga; 1869 m. Vokietijoje – lyga 
už europos sąjungą).

Pagrindinė literatūra: 1) Delanty G. europos išradimas: idėja, tapatumas, realybė. Vil-
nius: lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002, p. 94–117.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Įvardinkite, kokios politinės partijos buvo pa-
čios aktyviausios ir masiškiausios europoje XX a. pradžioje. kodėl? 2) kokių priemonių 
ėmėsi anglijos valstybė, kovodama su sufražisčių judėjimu XX a. pradžioje? 3) išvardy-
kite bent du atvejus, kai kuri nors europos vyriausybė pasinaudojo spaudos priemonėmis 
visuomenės nuomonei formuoti ar paveikti XiX a. antrojoje pusėje–XX a. pradžioje.

Seminarų ir pratybų temos
1. XIX a. politinės teorijos apie valstybę: lyginamasis aspektas (1 teminis blokas). 
2. XIX a. konstitucijos ir jų įtvirtinama valstybės samprata (2 teminis blokas).
3. Modernioji tautinė valstybė ir Katalikų bažnyčia (3 teminis blokas).
4. Spaudos partiškumas Lietuvoje XX a. pradžioje (5 teminis blokas).
5. Politinės partijos Lietuvoje XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje (5 teminis blokas).

Rekomenduojama literatūra: 
1) Sabine G. H., Thorson Th. L. Politinių teorijų istorija. Vilnius: Pradai, 1995;  

2) Neill E. Political ideologies: liberalism, Conservatism, and socialism // a kompani-
on to nineteenth century europe 1789–1914 / edited by s. Berger. oxford Publishing, 
2006, p. 211–223; 3) Brubaker R. Pilietybė ir tautiškumas Prancūzijoje ir Vokietijoje. Vil-
nius: Pradai, 1998; 4) Green A. Political institutions and nationhood in germany, 1750–
1914 // Power and the nation in european history / edited by l. scales and o. Zim-
mer. new York: Cambridge university Press, 2005, p. 315–332; 5) Di Scala S. M. italija. 
nuo revoliucijos iki respublikos. nuo 1700-ųjų iki šių dienų. Vilnius: tvermė, 1998;  
6) Taylor A. J. P. Habsburgų monarchija 1809–1918: austrijos imperijos ir austrijos-Ven-
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grijos istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999; 7) Gellner E. tau-
tos ir nacionalizmas. Vilnius: Pradai, 1996; 8) Taylor A. J. P. nuo sarajevo iki Potsdamo. 
europa 1914–1945. Vilnius: Baltos lankos, 1994, p 9–58; 9) Anderson B. Įsivaizduojamos 
bendruomenės. apmąstymai apie nacionalizmo kilmę ir plitimą. Vilnius: Baltos lankos, 
1999, p. 101–129; 10) Arendt H. totalitarizmo ištakos. Vilnius: tvermė, 1998, p. 59–69, 
113–120; 11) Howard M. War in european history. new York: oxford university Press, 
2009; 12) Delanty G. europos išradimas: idėja, tapatumas, realybė. Vilnius: lietuvos ra-
šytojų sąjungos leidykla, 2002, p. 94–117; 13) Davies N. europa: istorija. Vilnius: Vaga, 
2002, p. 802–854; 14) Pasaulio istorijos atlasas: nuo Prancūzijos revoliucijos iki šių laikų. 
Vilnius: alma littera, 2002, t. 2, p. 323–435.

Revoliucija ir revoliucionieriai XIX amžiuje
lekt. dr. ryšard gaidis

Temos anotacija. temos pagrindinė problema yra revoliucija kaip sąvoka, reikšmin-
gas ir ypatingas istorinis reiškinys, galintis padėti suprasti XiX a. europos istoriją. atsi-
žvelgiant į tai, kad jau apie 200 metų revoliucijos problema yra svarbus humanitarinių ir 
socialinių mokslų tyrimo objektas, formuojamas vis naujas požiūris į tai, kaip turi būti 
įsivaizduojama revoliucija. svarbus studijų objektas yra šio klausimo istoriografinė anali-
zė, bandymas išaiškinti, kaip keitėsi revoliucijos suvokimas įvairiais laikotarpiais ir kokią 
įtaką jis padarė istoriniam vyksmui ir jo interpretacijai.

Chronologiškai tema apima laikotarpį nuo Didžiosios Prancūzijos revoliucijos pra-
džios 1789 m. iki 1905 m. revoliucijos rusijos imperijoje.

teritoriniu požiūriu nagrinėjamos politinio ir socialinio pobūdžio revoliucijos, vyku-
sios europos žemyne. neatmetama galimybė atsižvelgti į tuos įvykius, kurie istoriografijoje 
įvardijami kaip revoliucijos, vykusios XiX a. už europos ribų, tačiau turėjusios tiesioginius 
arba numanomus ryšius su revoliucijomis europoje. nemažai dėmesio skiriama revoliuci-
jos diskursui XiX a., kuris veikė tokias sritis kaip politika, visuomeninė ir filosofinė mintis, 
ekonomika, socialiniai santykiai ir struktūros, kultūra, modernizacijos procesai.

atskirai nagrinėjami klausimai, susiję su revoliucinių idėjų plitimu rusijos imperijos 
užgrobtose lenkijos ir lietuvos žemėse. svarstomas klausimas, kiek revoliucinės ideolo-
gijos ir veiklos požymių arba aspektų galima rasti XiX a. lietuvoje ir lenkijoje vykusiuo-
se sukilimuose ir 1905–1907 m. revoliucijoje. kokią reikšmę revoliucijoje vaidino tautinė 
problematika?

siekiniai: 1) studentai geba argumentuotai paaiškinti XiX a. vykusių revoliucijų prie-
žastis, pobūdį, tarpusavio skirtumus ir panašumus, poveikį politikos, visuomenės ir eko-
nomikos raidai; 2) geba analizuoti, lyginti, kritiškai vertinti ir interpretuoti revoliucijos 
teorijas, vyravusias XiX a.; 3) ugdomos kompetencijos taikyti XX a. istoriografijos ir kitų 
mokslų sukurtas teorijas, teorinius modelius ir tipologijas aiškinant revoliucijų kilmę, 
pobūdį ir įtaką istoriniams procesams.
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Temos programa
1. Didžioji Prancūzijos revoliucija, revoliucijos sąvokos ir sampratos istorinė raida 

(3 paskaitos, 1 seminaras).
reikšminiai žodžiai: XViii a., XiX a., Didžioji Prancūzijos revoliucija, Šlovingoji re-

voliucija, apšvietos epocha, amerikos revoliucija, jakobinų diktatūra.
sąvokos: revoliucija, maištas, sukilimas, pilietinis karas, revoliucinis teroras, kontr-

revoliucija, rojalistai, giljotina, sankiulotai, komuna, socialinė revoliucija, permanentinė 
revoliucija, trečiasis luomas, revoliucinis judėjimas.

1.1. Revoliucijos sampratos pokyčiai istorijoje ir moksle XVI–XVIII a.
revoliucijos sąvokos pirminė reikšmė astronomijoje XVi a., jos vartojimo ir taikymo 

išplėtimo aplinkybės XVi–XViii a. nagrinėjami revoliucijos ir tokių sąvokų bei reiškinių, 
kaip perversmas, sąmokslas, maištas, sukilimas, pilietinis karas, skirtumai ir panašumai, 
vartojimo politinėje istorijoje priežastys, atvejai ir motyvai. labai svarbūs revoliucijos 
kaip istorinio reiškinio suvokimui yra kitų humanitarinių ir socialinių mokslų (filoso-
fijos, sociologijos, politologijos, antropologijos, psichologijos, ekonomikos) sukurti re-
voliucijos sąvokos ir sampratos apibrėžimai, istorikams dažnai padedantys atskirti „se-
nąsias“ revoliucijas nuo moderniųjų, kurios padėjo politikos, visuomenės, ekonomikos, 
mokslo ar pasaulėžiūros modernėjimo procesų pamatus.

apžvelgiami svarbūs XVii ir XViii a. įvykiai, kurie tik XiX ir XX a. istorikų buvo 
pavadinti revoliucijomis: 1640–1660 m. anglijos revoliucija („Puritonų revoliucija“), 
1688 m. „Šlovingoji revoliucija“ anglijoje, 1775–1783 m. revoliucija Šiaurės amerikos 
kolonijose. Paaiškinama, kokią įtaką minėtos revoliucijos ir jų metu įvykdytos permainos 
darė revoliucijos sampratos raidai.

Daugelis istorikų, tyrinėjančių Didžiąją Prancūzijos revoliuciją, ypatingą reikšmę tei-
kia vadinamajai „Proto revoliucijai“, įvykusiai XVii a. antrojoje pusėje–XViii a. todėl 
nagrinėtinas klausimas, kiek apšvietos epochos intelektualai ir filosofai prisidėjo prie 
revoliucijos Prancūzijoje ideologinių pagrindų kūrimo. ar apskritai galime pritarti teigi-
niui, kad prancūzų enciklopedistai sąmoningai rengė prieš monarchiją, politinę ir sociali-
nę santvarką nukreiptą revoliuciją? anglijos ir Prancūzijos mąstytojai savo moksliniuose 
veikaluose ir filosofiniuose traktatuose nagrinėjo revoliucijos sąvokos ir sampratos esmę, 
kitimą ir bandė taikyti sąvoką, interpretuodami istorinius įvykius bei reiškinius (t. Hob-
besas (1588–1679), j. lockas (1632–1704), l. de jaucourt’as (1704–1779), n. a. Boulen-
ger (1722 –1759), j. j. rousseau (1712–1778), a. Condorcet (1743–1794).

1.2. Didžioji Prancūzijos revoliucija: įvykių dinamika ir permainų esmė.
iš esmės visoms XiX a. revoliucijoms ir revoliucionieriams išskirtiniu revoliucijos pa-

vyzdžiu ir modeliu tapo Didžioji Prancūzijos revoliucija. todėl paskaitoje aiškinamos 
šios revoliucijos politinės, ekonominės, socialinės, kultūrinės priežastys ir jos pradžios 
aplinkybės. analizuojama sudėtinga revoliucijos periodizacijos problematika, nes iki šiol 
vyksta istorikų diskusijos dėl revoliucijos pradžios: ar ji vyko 1789 ar 1788 m. (Delfina-
to revoliucijos metai), ir pabaigos (1794, 1799, 1804, 1815?) datų. revoliucijos istorija 
dėstoma remiantis nusistovėjusia chronologija, išskiriami keli esminiai etapai: i etapas, 
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1789 m. kovas (generalinių luomų susirinkimas)–1791 m. rugsėjo 14 d. (konstitucijos 
paskelbimas); ii etapas, 1791 m. rugsėjo 14 d.–1792 rugsėjo 22 d. (monarchijos panaiki-
nimas ir respublikos paskelbimas); iii etapas, 1792 m. rugsėjo 22 d.–1793 m. birželio 2 d. 
(jakobinų diktatūros pradžia); iV etapas, 1793 m. birželio 2. d.–1794 m. birželio 10 d. 
(jakobinų diktatūros laikotarpis); V etapas, 1794 m. birželio 10 d.–1799 m. lapkričio 9 d. 
(termidoro respublika).

Paskaitoje nagrinėjama visų Prancūzijos socialinių sluoksnių pozicija revoliucijos at-
žvilgiu ir masinių neramumų (demonstracijų, streikų, manifestacijų, riaušių) vaidmuo 
revoliucijos įvykiuose. Ypatingą vietą revoliucijos istorijoje užima Paryžius ir jo gyvento-
jai (komuna, sankiulotai), nuo kurių neretai priklausė ir revoliucijos kryptis, ir revoliucio-
nierių likimas. aptariamas revoliucinių klubų ir grupuočių atsiradimas, veikla ir ideolo-
ginė kova (jakobinai, žirondistai, fėjanai, kordeljerai, ebertistai, „pasiutėliai“). aptariami 
iškilių revoliucijos dalyvių portretai, pažiūros, įtaka ir tai, kaip patys įvykių dalyviai ir 
amžininkai vertino revoliuciją (j. Barnave’as (1761–1793), f. Babeufas (1760–1797), 
e. sieyesas (1748–1836), M. j. la fayette’as (1757–1834), C. Desmoulins’as (1760–1794), 
a. l. saint justas (1767–1794), M. robespierre’as (1758–1794), j. P. Maratas (1744–1793), 
g. j. Dantonas (1759–1794) ir kiti). Daug dėmesio skiriama radikaliausiam revoliuci-
jos etapui – jakobinų diktatūrai, jos metu įsitvirtinusiai naujai revoliucinei mitologijai, 
ideologijai ir kalbai, revoliuciniam terorui, kovai su kontrrevoliucija ir katalikų bažnyčia, 
diktatūros ir demokratijos santykių problematikai.

1.3. Didžiosios Prancūzijos revoliucijos diskursas XIX a.
Dar vykstant revoliucijai prasidėjo jos ideologinis ir mokslinis permąstymas, palaips-

niui formavosi skirtingos interpretacinės mokyklos, bandančios įvertinti 1789–1799 m. 
Prancūzijos revoliucinę patirtį. Ypač aktyvios diskusijos XiX a. vyko pačioje Prancūzijo-
je. revoliucinio diskurso pobūdis XiX a. pasižymėjo politinės ideologinės ir mokslinės 
argumentacijos persipynimu. todėl kalbama apie revoliuciją smerkiančią konservatyvią-
ją ideologiją. kontrrevoliucijos ir legitimumo principai buvo įtvirtinti Vienos kongrese 
(1814–1815) priimtuose nutarimuose ir įkūrus Šventąją sąjungą, kurios narių kongre-
suose buvo aptartos priemonės kovai su revoliucinės ideologijos ir revoliucijų sklaida eu-
ropoje. konservatyviąją revoliucijos kritiką formulavo tokie mąstytojai, kaip a. Barruelis 
(1741–1820), e. Burke’as (1729–1797), j. M. de Maistre’as (1753–1821), a. f. C. ferrane’as 
(1751–1825). Žymiausiu liberaliuoju revoliucijos kritiku ir tyrinėtoju laikytinas  
a. de tocqueville’is (1805–1859). trečiajai ideologinei-mokslinei srovei priklausė kai-
riųjų / radikaliųjų pažiūrų mąstytojai ir revoliucionieriai l. a. Blanqui (1805–1881), 
anarchistai M. Bakuninas (1814–1876) ir P. kropotkinas (1842–1921), g. sorelis (1847–
1922), k. Marksas (1818–1883), f. engelsas (1820–1895) ir kiti. gimstanti mokslinė 
istoriografija taip pat labai domėjosi Didžiosios Prancūzijos revoliucijos istorija ir inter-
pretacija (f. P. g. guizot (1787–1874), a. Thiers’as (1797–1877), j. Michelet (1798–1874), 
H. taine’as (1828–1893) ir kiti). svarbu išsiaiškinti, kaip revoliucijos reiškinį suvokė visos 
minėtosios srovės ir atskiri mąstytojai arba tyrinėtojai. kaip revoliucijos diskursas veikė 
europos valstybių politinį elitą ir visuomenes?
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Pagrindinė literatūra: 1) Davies N. europa: istorija. Vilnius: Vaga, 2002, p. 679–720; 
2) Rietbergen P. europe: a cultural history. london, new York: routledge, 2006, p. 339–
365; 3) Popper K. R. atviroji visuomenė ir jos priešai. Vilnius: Pradai, 1998, p. 363–382.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokios priežastys ir veiksniai lėmė Didžiosios 
Prancūzijos revoliucijos pasaulinę reikšmę? 2) apibūdinkite revoliucinio teroro politiką 
Didžiosios Prancūzijos revoliucijos metais. 3) kokių priemonių ir kovos su revoliuciniu 
judėjimu būdų ėmėsi Šventoji sąjunga? kokie buvo šios kovos rezultatai?

2. Revoliucijų epocha Europoje XIX a. pirmojoje pusėje (4 paskaitos, 1 seminaras).
reikšminiai žodžiai: XiX amžius, Vienos kongresas, tautų pavasaris, jaunoji europa, 

Habsburgų imperija, rusijos imperija, Prancūzija, lenkijos karalystė, lietuva.
sąvokos: liberalioji revoliucija, legitimumo principas, karbonarai, masonai, eterija, 

raudonieji, baltieji, jakobinai (vokiečių, italų, pvz., Vilniaus 1794 m.), nacionalizmas, ko-
munizmas, proletariatas, buržuazija.

2.1. Pirmoji revoliucijų banga XIX a. 3-iojo dešimtmečio pirmojoje pusėje.
Vos po penkerių restauracijos metų europoje beveik vienu metu prasidėjo kelios re-

voliucijos ir revoliuciniai judėjimai. 1820 m., po kelių nesėkmingų bandymų suorgani-
zuoti sąmokslą prieš monarchiją, prasidėjo ir iki 1823 m. truko liberalioji revoliucija is-
panijoje. 1821–1822 m. prasidėjo sukilimas prieš osmanų imperijos valdymą graikijoje, 
kurį amžininkai dažnai suvokia ir istorikai interpretuoja kaip revoliuciją. jau Didžiosios 
Prancūzijos revoliucijos laikotarpiu italų valstybėse aktyviai kūrėsi ir veikė slaptosios 
demokratinės revoliucionierių draugijos, puoselėjančios ir propaguojančios prancūzų 
revoliucijos idėjas ir respublikos vertybes, siekiančios revoliucijos būdu suvienyti italų 
žemes ir įkurti vieningą nepriklausomą respubliką. aptariamuoju laikotarpiu gausiausia 
ir įtakingiausia buvo karbonarų organizacija. jos nariai rengė arba padėjo organizuoti 
revoliuciją neapolyje ir Pjemonte 1820–1821 m. Prie pirmosios revoliucijų bangos tu-
rėtume priskirti dekabristų judėjimą rusijos imperijoje ir jų bandymą 1825 m. gruodžio 
14 d. įvykdyti revoliucinį valstybės perversmą. nagrinėjama problema, kaip minėtas re-
voliucijas veikė faktas, kad jos buvo planuojamos ir organizuojamos besiformuojančių 
naujų socialinių profesionalių revoliucionierių grupių (karininkija ispanijoje ir rusijoje, 
inteligentija, eterių nariai graikijoje). kokie socialiniai visuomenių sluoksniai aktyviau-
siai dalyvavo revoliuciniame judėjime ir kodėl? kokius sluoksnius ir kodėl buvo mažiau-
siai paveikė revoliucinė agitacija? kokius politinius ir socialinius tikslus siekė įgyvendinti 
XiX a. 3-iojo dešimtmečio revoliucijos?

2.2. Antroji revoliucijų banga XIX a. 4-ojo dešimtmečio pirmojoje pusėje.
antrosios revoliucijos bangos priešakyje atsidūrė Prancūzija, kur 1830 m. liepos 27–

29 d. įvyko vadinamoji liepos revoliucija (vadinamosios „trys šlovės dienos“). analizuo-
jamos revoliucijos politinės, socialinės ir ekonominės priežastys. Politinės liberaliosios ir 
respublikinės radikaliosios opozicijos organizacinis formavimasis ir propagandinės vei-
klos būdai, siekiant paveikti rinkėjus ir plačiąsias visuomenės mases, kurios revoliucijos 
metu suvaidino lemiamą vaidmenį nuverčiant karolį X. liberalų lyderių veikla perimant 
valdžią į liberaliosios nuosaikiosios opozicijos rankas (M. j. de la fayettas, a. Thiers’as, 
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f. Mignet, j. laffitte’as) ir taip užkertant kelią revoliucijos radikalizavimui ir išplitimui. 
respublikos šalininkų pralaimėjimo priežastys. 1830 m. rugpjūčio 25–26 d. sukilo belgai, 
įkvėpti Prancūzijos ir siekiantys atsikratyti olandų dominavimo suvienytoje nyderlandų 
karalystėje. revoliucijos likimas priklausė nuo dviejų pagrindinių belgų politinių sto-
vyklų – flamandų katalikų ir valonų liberalų – „unijos“ stiprybės. revoliucijos Belgijoje 
svarbiausias laimėjimas ne tik politinės nepriklausomybės paskelbimas 1830 m. spalio 
4 d. ir jo gynimas, bet ir 1831 m. vasario 7 d. konstitucijos paskelbimas, kuri tuome-
tinėje europoje buvo pagrįstai vertinama kaip liberaliausia ir kuri tapo pavyzdžiu kitų 
valstybių konstitucijoms. XiX a. 4-ajame dešimtmetyje Hesene, saksonijoje, Braunšvei-
ge ir Hanoveryje vyko revoliuciniai neramumai, kuriuose pagrindinį vaidmenį vaidino 
vokiečių liberalai ir demokratai. 1831 m. italų karbonarai bandė sukelti revoliucijas Mo-
denos ir Parmos kunigaikštystėse bei Popiežiaus srityje, bet nesėkmingai. tai ženklino 
karbonarų organizacijos ir judėjimo nuosmukį. nagrinėjama 1831 ir 1834 m. g. Mazzini 
(1805–1872) įkurtų „jaunosios italijos“ ir „jaunosios europos“ organizacijų veikla ir tiks-
lai: greta socialinių ir politinių ateities revoliucijų siekių itin akcentuojamas tautiškumo 
principas, be kurio nuo šiol nebeįsivaizduojamas nei italijos, nei Vokietijos susivieni-
jimas ar pavergtų tautų išsivadavimas. ilgainiui atsirado „jaunoji Prancūzija“, „jaunoji 
Vokietija“, „jaunoji Šveicarija“, „jaunoji lenkija“, kurios vienijo dažniausiai emigracijoje 
atsidūrusius minėtų kraštų revoliucinius patriotus.

2.3. Tautų pavasaris.
analizuojamas 1848–1849 m. revoliucijų europoje fenomenas: vienu metu revoliu-

cijos prasidėjo Prancūzijoje, Vokietijoje, italijoje, austrijos imperijoje, o jų atgarsiai pa-
stebėti ir kitose valstybėse. svarbu aptarti šių revoliucijų pobūdį, revoliucinių jėgų tiks-
lus, palyginti įvykių eigą ir procesus tarpusavyje, pasekti bendras tendencijas, nustatyti 
ekonominį ir socialinį priežastingumą. Būtent tautų pavasario metu buvo suformuluoti 
proletarinės revoliucijos principai (k. Marksas, f. engelsas), o Prancūzija ir vakarinės 
vokiečių valstybės (taip pat vakarinės Prūsijos provincijos) tapo socialinės revoliucijos 
arena, prie revoliucinių veiksmų labai svariai prisidėjo pramonės darbininkai. kitas svar-
bus šių revoliucijų išskirtinumas – tai nacionalinio judėjimo pakilimas ir revoliucionie-
rių kova už tautų vienybę ir laisvę (ryškiausias pavyzdys Habsburgų valdoma imperija). 
aptariami bandymai suvienyti vokiečių tautą ir diskusijos dėl bendros valstybės pavidalo 
frankfurto nacionaliniame susirinkime; revoliucija Vienoje ir imperijos provincijų mė-
ginimai iškovoti autonomiją (Čekija, galicija, kroatija) arba nepriklausomybę (Šiaurės 
rytų italija, Vengrija); revoliuciniai veiksmai italų valstybėse (g. Mazzini, g. garibaldi 
(1807–1882)). nagrinėjamos tautų pavasario pralaimėjimo aplinkybės ir priežastys, po-
litinės ir socialinės permainos po revoliucijų. atsakoma į klausimą, kokią įtaką italų ir 
vokiečių tautų susivienijimui ir tautinių valstybių susidarymui turėjo revoliucinė patirtis. 
socialistinio judėjimo iškilimo ir revoliucinės idėjos perėmimo prielaidos.

2.4. Tautinio išsivadavimo sukilimai Lenkijoje ir Lietuvoje.
aptariamuoju laikotarpiu istorinėse lenkijos ir lietuvos žemėse įvyko tris didžiausi 

XiX a. sukilimai: 1794 m. sukilimas (t. kosciuškos insurekcija), 1830–1831 m. sukili-
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mas (lapkričio sukilimas), 1863–1864 m. sukilimas (sausio sukilimas). Pagrindinis visų 
sukilimų tikslas – iškovoti tautinę ir valstybinę nepriklausomybę. oficialiuose sukilėlių 
dokumentuose ir manifestuose kova su svetimu valdymu buvo vadinama sukilimu. ta-
čiau patys sukilimo dalyviai ir amžininkai vartojo ir revoliucijos sąvoką, įžvelgdami savo 
kovoje socialinės ir politinės revoliucijos požymių ir sąsajų su europos revoliucijomis. 
teminiame bloke atliekama lyginamoji sukilimų analizė, siekiant atsakyti į klausimą, kuo 
tarpusavyje skyrėsi ir kuo buvo panašūs XiX a. sukilimai ir revoliucijos? kokį vaidmenį 
sukilimuose vaidino radikalieji demokratiniai sluoksniai? kokia buvo jų socialinė bazė 
ir kokie konkretaus sukilimo politiniai, socialiniai, tautiniai ir ekonominiai tikslai? kaip 
po sukilimo klostėsi santykiai tarp lenkijos ir lietuvos emigrantų ir skirtingų europos 
valstybių ir tautų revoliucinių grupuočių bei srovių? kuris sukilimas turėjo daugiausiai 
socialinės revoliucijos požymių?

Pagrindinė literatūra: 1) Mc Bride I. The nation in the age of revolution // Power and the 
nation in european history / ed. l. scales, o. Zimmer. new York: Cambridge university 
Press, 2005, p. 248–272; 2) Aleksandravičius E., Kulakauskas A. Carų valdžioje: XiX am-
žiaus lietuva. Vilnius: Baltos lankos, 1996. p. 125–134, 139–149; 3) Palmer R. R., Colton J. a 
history of the Modern World. new York: alfred a knopf, 1967, p. 454–463, 469–507.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) išvardinkite revoliucinės kovos būdus ir tikslus, 
kuriuos formulavo ir taikė italų karbonarai? 2) apibūdinkite esmines liepos revoliucijos 
Prancūzijoje priežastis ir pasekmes. 3) kuo skyrėsi socialinė revoliucija nuo revoliucijos 
su stipria tautine motyvacija? Pateikite pavyzdžių. 4) apibūdinkite 1862–1863 m. lietu-
vos raudonųjų organizacijos politinę ir socialinę sukilimo programą.

3. Revoliucija ir socializmas XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pradžioje (4 paskaitos,  
1 seminaras).

reikšminiai žodžiai: XiX a., Paryžiaus komuna, rusijos imperija, „Zemlia i volia“, 
1905–1907 m. 

sąvokos: komunarai, naratyvas, mitas, socialistinė revoliucija, nacionalizacija, inter-
nacionalas, narodnikai, „ėjimas į liaudį“, nihilizmas, inteligentija, individualusis teroras, 
revoliucijos teorija, streikas, manifestacija, demonstracija.

3.1. Paryžiaus komuna ir socialistinis judėjimas XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pra-
džioje.

1871 m. Paryžiaus komuna buvo paskutinė revoliucija Vakarų europoje XiX a. ji 
taip pat ženklino socialistinės ideologijos įsigalėjimą revoliucijos teorijoje ir praktikoje. 
aptariamos šios vietinio pobūdžio revoliucijos priežastys, socialinė ir politinė bazė. Pa-
ryžiaus miestiečių ir darbininkijos tiesioginis dalyvavimas formuojant ir kontroliuojant 
revoliucinę valdžią, komunos tarybą. idėjinė komunarų kova dėl kuriamos naujos po-
litinės ir socialinės sistemos vizijos ir kontrolės. komunos tarybos veiksmai įtvirtinant 
pasaulietinio ir demokratinio valstybingumo principus (Bažnyčios atskyrimas nuo vals-
tybės, bažnytinio turto nacionalizacija), valdininkijos renkamumą, visuotinį nemokamą 
pasaulietinį švietimą, socialines reformas (dalinė gamyklų nacionalizacija, darbo ir socia-
linė apsauga). Paryžiaus komunos radikalizacija ir pralaimėjimo priežastys. revoliucijos 



128

PasirenkaMieji MoDuliai ir jų teMos

ideologinis, politinis ir socialinis palikimas, įtaka socialistiniam judėjimui ir revoliucijos 
sampratos pokyčiams.

revoliucijos idėjos apmąstymas XiX a. antrosios pusės–XX a. pradžios europos 
marksistų ir anarchistų publicistikoje bei politinėje literatūroje (k. kautsky (1854–1938), 
r. luksemburg (1870–1919), e. Bernsteinas (1850–1932), j. jaurès’as (1859–1914), 
P. lafargue’as (1842–1911), g. sorelis (1847–1922), a. labriola (1843–1904) ir kiti).

3.2. Revoliucinis judėjimas Rusijos imperijoje XIX a. antrojoje pusėje.
europietiško socializmo atėjimas į rusijos imperiją ir rusiškojo socializmo gimimas 

XiX a. viduryje (dekabristų idėjinis paveldas, petraševskininkai, a. gercenas (1812–
1870), M. ogariovas (1813–1877), M. Černyševskis (1828–1889)). narodnikų ideologi-
jos ir pirmųjų slaptųjų draugijų kūrimasis po krymo karo 1855–1861 m. revoliucinio 
judėjimo rusijoje specifika ir socialinės ypatybės. rusų demokratinės emigracijos po-
veikis kuriant slaptųjų draugijų tinklą. jaunosios rusijos proklamacijos reikšmė ir įtaka 
narodnikų konsolidacijai. „Zemlia i volia“ organizacijos atsiradimo aplinkybės ir veiklos 
formos. narodnikų agitacinės veiklos kaime XiX a. 8-ajame dešimtmetyje (ėjimas į liau-
dį) tikslai, pobūdis, mastai ir rezultatai. liaudies revoliucijos / sukilimo programos ir jų 
autoriai (P. lavrovas (1823–1900), P. tkačiovas (1844–1886), n. Čaikovskis (1850–1926), 
M. Michailovskis (1842–1904)).

individualusis teroras kaip revoliucinės kovos forma. „narodnaja volia“ programa, 
revoliucinės veiklos formos, socialinės bazės plėtimas įtraukiant į narodnikų gretas mies-
tų darbininkus ir amatininkus. Marksizmo idėjų sklaidos rusijos imperijoje ypatybės. 
Pirmieji rusų marksistai, jų organizacijos ir rusiškojo marksizmo ypatybės (g. Plecha-
novas (1856–1918), ankstyvasis V. lenino (1870–1924) revoliucinis marksizmas). Profe-
sionalaus rusijos revoliucionieriaus tipas. socializmo ir marksizmo revoliucijos teorijų 
paplitimas kitose rusijos imperijos tautose.

3.3. 1905–1907 m. revoliucija Rusijos imperijoje ir Lietuvoje.
Pirmosios revoliucijos rusijoje politinės, socialinės ir ekonominės priežastys. revo-

liucijos periodizacijos problemos. Darbininkijos ir valstietijos vaidmuo revoliucijos rai-
doje. stichiškumo veiksnys bei kairiųjų radikaliųjų partijų bandymai perimti vadovavimą 
į savo rankas ir sukurti bendrą valdžios centrą (socialistai revoliucionieriai, socialdemo-
kratai). Visuomenės reakcija į neramumus ir valstybės kovos su ginkluotu pasipriešinimu 
veiksmus. kariuomenės veiksnys revoliucijoje (nepaklusnumo ir maišto akcijos sausu-
mos pajėgų kariniuose daliniuose imperijos centrinėse gubernijose ir prie karo su japo-
nija fronto linijos, neramumai karo laivyne). revoliucinis teroras ir kontrrevoliucinių 
jėgų formavimasis. Valstybės bandymai pažaboti revoliuciją represijomis ir politinėmis 
reformomis.

tautinis klausimas revoliucijoje. antivyriausybinių veiksmų pobūdis imperijos „tau-
tiniuose pakraščiuose“ (lenkijos karalystė, Pabaltijo gubernijos, kaukazo gubernijos). 
socialinių ir tautinių konfliktų formos ir valstybės politika jų atžvilgiu. revoliucijos lie-
tuvoje specifika ir raida. neramumų mieste ir kaime ypatybės. Politinių partijų pozicija 
ir veiksmai revoliucijos sąlygomis. revoliucijos lietuvoje socialinis aspektas, darbininkų 
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streikai ir manifestacijos. tautiniai santykiai ir lietuvos autonomijos idėja. revoliucijos 
rusijos imperijoje pasekmės ir radikaliųjų partijų pralaimėjimo priežastys.

3.4. XIX a. revoliucijos ir revoliucijos mito rekonstrukcija XX amžiuje.
XX a. mokslinis susidomėjimas revoliucija dar labiau sustiprėjo, ypač po 1917 m. re-

voliucijų rusijoje ir revoliucijų už europos ribų. revoliucija tapo tarpdalykinių tyrimų 
objektu, buvo bandoma sukurti bendrą jos teoriją. Paskaitoje aptariami žymiausių moks-
lininkų tyrimų rezultatai, siekiama išaiškinti, kokį indėlį jie įnešė į XiX a. revoliucijų 
tyrimo problematiką ir metodiką (P. sorokinas, P. Calvert’as, j. C. Daviesas, H. arendt, 
s. n. eisenstadtas, e. rosenstock-Huessy, j. goldstone’as, g. g. Pettee, C. Brintonas ir 
kiti). greta įprastų revoliucijos tyrimo sričių, tokių kaip ekonominės padėties reikšmė, 
socialinių santykių krizės svarba, politinės transformacijos požymiai, giliau aptaria-
mi kiti labai svarbūs klausimai ir veiksniai: kultūrinės padėties ypatybės, mentaliteto ir 
pasaulėžiūros pokyčiai, revoliucinės kalbos ir simbolikos įtaka revoliucijos raidai ir t. t. 
revoliucija kaip lūžinis istorinis reiškinys susilaukė ir pagrįstos mokslinės kritikos. Pir-
miausia klausiama, ar ji netapo istoriografiniu mitu, kuris būtent nuo XiX a. dažnai nule-
mia istorinio naratyvo rėmus, formą ir turinį. revoliucijos sąvokos ir sampratos virtimas 
vis abstraktesne metafizine kategorija leidžia revoliuciją įžvelgti ten, kur jos iš tiesų nėra, 
vadinti tam tikrus įvykius ir procesus revoliucijomis, nors šių išvadų negalėtume viena-
reikšmiškai pagrįsti moksliniais argumentais (f. furet, r. koselleckas, j. topolskis).

Pagrindinė literatūra: 1) Volovoj V. „spalvotųjų revoliucijų“ fenomenas revoliucijos 
teorijos požiūriu. tulpių revoliucija kirgizijoje // Politologija. 2008, nr. 3 (51), p. 89–98; 
2) Aleksandravičius E., Kulakauskas A. Carų valdžioje: XiX amžiaus lietuva. Vilnius: Bal-
tos lankos, 1996, p. 153–162.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kaip buvo planuojamas ir kuriamas demokra-
tinis valdymo modelis Paryžiaus komunoje? 2) kokie buvo svarbiausi rusų narodnikų 
socializmo ir revoliucijos principai? 3) apibūdinkite 1905–1907 m. revoliucinių veiksmų 
lietuvos mieste ir kaime ypatybes. 4) išvardinkite revoliucijos mito įsitvirtinimo istorio-
grafijoje požymius ir elementus.

Seminarų ir pratybų temos
1. Edmundas Burke’as – pirmasis Didžiosios Prancūzijos revoliucijos kritikas (1 te-

minis blokas).
2. Alexis de Tocqueville’is ir Didžioji Prancūzijos revoliucija (2 teminis blokas).
3. Karlo Markso proletarinės revoliucijos teorija (3 teminis blokas).

Rekomenduojama literatūra: 
1) Davies N. europa: istorija. Vilnius: Vaga, 2002, p. 679–720; 2) Rietbergen P. europe: 

a cultural history. london, new York: routledge, 2006. p. 339–365; 3) Popper K. R. atvi-
roji visuomenė ir jos priešai. Vilnius: Pradai, 1998, p. 363–382; 4) Mc Bride I. The nation 
in the age of revolution // Power and the nation in european history / ed. l. scales, 
o. Zimmer. new York: Cambridge university Press, 2005, p. 248–272; 5) Aleksandra-
vičius E., Kulakauskas A. Carų valdžioje: XiX amžiaus lietuva. Vilnius: Baltos lankos, 
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1996, p. 125–134, 139–149, 153–162; 6) Palmer R. R., Colton J. a history of the Modern 
World. new York: alfred a knopf, 1967, p. 454–463, 469–507; 7) Volovoj V. „spalvotųjų 
revoliucijų“ fenomenas revoliucijos teorijos požiūriu. tulpių revoliucija kirgizijoje // Po-
litologija. 2008, nr. 3 (51), p. 89–98; 8) Politinės minties enciklopedija. Vilnius: atviros 
lietuvos knyga, Mintis, 2005; 9) Sliesoriūnas F. 1830–1831 metų sukilimas lietuvoje. Vil-
nius: Mintis, 1974, p. 394–437; 10) Dumont L. esė apie individualizmą. Modernioji ideo-
logija antropologiniu požiūriu. Vilnius: Baltos lankos, 2002, p. 116–128; 11) Siedentop L. 
tocqueville. Vilnius: Pradai, 1999, p. 150–179; 12) Burke E. apmąstymai apie Prancūzijos 
revoliuciją. Vilnius: Žara, 2009; 13) Di Scala S. M. italija. nuo revoliucijos iki respublikos. 
nuo 1700-jų iki šių dienų. Vilnius: tvermė, 1998, p. 49–56, 70–83.

Visuomenės modernizacijos tendencijos XIX a.:  
Vakarų Europa, Rusija, Lietuva

Prof. habil. dr. tamara Bairašauskaitė

Temos anotacija. temos tikslas: perteikti studentams pagrindines žinias apie ilgąjį 
XiX amžių (1789–1918 m.) kaip europos visuomenės modernizacijos amžių, suformuoti 
supratimą apie europos valstybių, rusijos imperijos ir lietuvos modernizacijos kryptis, 
tendencijas, pasekmes ir įtaką visuomenės ekonominei, socialinei, teisinei ir kultūrinei 
raidai, modernizacijos tendencijų panašumus ir skirtumus. ugdyti studentų suvokimą 
apie istoriškai susiformavusį lietuvos priklausymą bendrai europos politinei, socialinei 
ir kultūrinei erdvei, universalų europinės modernizacijos kelią. 

aptariami modernizacijos ekonominiai, teisiniai, socialiniai ir kultūriniai aspektai, 
lyginama Vakarų europos pagrindinių išsivysčiusių šalių (anglijos, Prancūzijos, Vokie-
tijos ir kt.), rusijos imperijos ir lietuvos situacija. analizuojama gamtinių, geografinių ir 
demografinių sąlygų įtaka europos kraštų ekonominei ir socialinei raidai.

aptariami pagrindiniai modernizacijos veiksniai: centro ir periferijos administracinio 
valdymo pokyčiai, valdymo biurokratizacija, industrializacija, urbanizacija, liberalizacija, 
individualizmas, emancipacija, feminizacija, sekuliarizacija. aiškinama visuomenės so-
cialinė modernizacija: luomų transformacija ir naujų visuomenės grupių susidarymas. 
aptariamos kultūrinės modernizacijos tendencijos, didėjantis visuomenės raštingumas, 
masinės kultūros susiformavimas ir pan. analizuojama ir lyginama skirtingų europos 
regionų ekonominė raida ikiindustriniu ir industriniu laikotarpiais. 

išklausęs temą studentas geba: 1) parodyti pagrindines istorines žinias apie XiX a. 
europos valstybių, rusijos imperijos ir lietuvos ekonominės, socialinės ir kultūrinės mo-
dernizacijos kryptis, tendencijas bei pasekmes; 2) atpažinti, analizuoti ir palyginti socia-
linius, ekonominius ir kultūrinius modernizacijos aspektus; 3) naudotis istorijos šaltinių 
ir istoriografijos duomenimis, juos kritiškai vertinti, interpretuoti ir pritaikyti praktikoje 
(pvz., kurti socialinių ir kultūrinių tyrimų projektus, perteikti žinias ne specialistams).
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Temos programa
1. Visuomenės valdymo erdvės modernizacija (3 paskaitos, 1 seminaras).
reikšminiai žodžiai: europa, rusijos imperija, lietuva, centras, periferija, adminis-

tracinis valdymas, biurokratas.
sąvokos: paternalizmas, racionali tvarka, imperija, biurokratas, žinyba, įstaiga, kance-

liarija, rangas, laipsnis, gubernija, generalgubernatorija, valstybės tarnyba, valdininkas, 
žemietija.

1.1. Valstybės / visuomenės administracinio valdymo modernizacijos Vakarų Euro-
pos šalyse socialiniai kultūriniai padariniai.

Paternalistinio valdymo modifikacijos, valdymo biurokratizacija. racionalaus admi-
nistravimo idėjos įgyvendinimas, valstybės valdymo aparato kompetencijų ir veiklos sfe-
rų pasiskirstymas, racionalios tvarkos (hierarchizuotos kompetencijos) santykiuose tarp 
aukštesniųjų ir žemesniųjų valdininkų įvedimas, samdomieji valdininkai, pastovių atly-
ginimų sistema. Biurokratas – racionalios visuomenės socialinė kultūrinė figūra. euro-
pos biurokrato tipas: M. Weberio idealios biurokratinės visuomenės modelis, biurokrato 
reikšmė įstatymų leidyboje; biurokrato, visuomenės ir individo santykis. 

1.2. Rusijos imperijos valdymo modernizacija.
Centro ir periferijos administravimo santykių nustatymas, funkcijų ir kompetencijų 

pasidalijimas. jekaterinos ii (1762–1796) valdymo reformos. aleksandro i (1801–1825) 
valstybės valdymo centralizacija, centrinio valdymo institucijų struktūros, kompetencijų 
ir veiklos principų įtaka visuomenės biurokratizacijai. Centro ir periferijos santykis. Vie-
tos valdymo pertvarkymas, visaluomės savivaldos principo įgyvendinimas XiX a. antro-
joje pusėje (žemietijos). Valstybės tarnybos sąlygos ir prioritetai. tarnybos formalizavi-
mas, kanceliarijos tvarka, biurokratinis ceremonialas, mundurų, rangų ir apdovanojimų 
sistema. Žmogus imperijos biurokratinėje sistemoje: valdininkų hierarchija, kreipinių 
simbolika. imperinio biurokrato / valdininko tipas. racionalios tvarkos iškraipymas (ky-
šininkavimas ir korupcija).

1.3. Imperinio valdymo modelis Lietuvoje.
abiejų tautų respublikos (atr) padalijimai. integracijos / unifikacijos principų val-

dymo sistemoje pritaikymas. administracinio ir teritorinio suskirstymo prasmės. Vieti-
nio administracinio aparato sukūrimas, struktūra, kompetencija, kaita. Centro ir perife-
rijos biurokratinio elito kooperacijos strategijos. imperijos valdininkai periferijoje XiX a. 
antrojoje pusėje. Vietinio / provincijos biurokrato tipas.

literatūra: 1) Bairašauskaitė T., Medišauskienė Z., Miknys R. lietuvos istorija. Devy-
nioliktas amžius: visuomenė ir valdžia. Vilnius: Baltos lankos, 2011, t. 8, d. 1, p. 179–243; 
2) Dixon S. The Modernisation of russia 1679–1825. Cambridge: university Press, 1999, 
p. 118–147; 3) Каппелер A. Центр и элиты периферий в Габсбургской, Российской 
и Османской империях (1700–1918 гг.) // ab imperio. 2007, no. 2; 4) Шепелëв Л. Е. 
Чиновный мир России XViii – начало XX в. Санкт-Петербург: „Искусство–СПБ“, 
1999, c. 113–194.
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kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kas paskatino racionalaus administracinio 
valdymo reformą europos valstybėse? 2) kaip buvo sutvarkytas lietuvos valdymas po 
padalijimų? 3) kokie bruožai būdingi centro ir periferijos santykiams? 4) kas būdinga 
imperinio valdymo modernizacijai? 5) kuo skyrėsi imperijos valdininkas nuo idealaus 
biurokrato tipo?

2. Ekonominės erdvės modernizacija, lyginamasis aspektas (3 paskaitos, 1 seminaras).
reikšminiai žodžiai: pramoninis perversmas, industrializacija, technika, pramonė, 

žemės ūkis, agrarinė reforma, komunikacija.
sąvokos: pramoninis perversmas, industrializacija, urbanizacija, korporacija, komuni-

kacija, rinka, birža, vartojimas, agrarinis ir urbanistinis kraštovaizdis, agrarinė reforma.
2.1. Gamta, ištekliai, ikimodernios visuomenės ūkinis kraštovaizdis.
gamtinių ir klimatinių sąlygų įtaka ekonomikos ir socialinių ekonominių santykių 

pobūdžiui. Dvarų vaidmuo krašto ūkyje. užsilikusi baudžiava, jos socialinė ir ekonomi-
nė įtaka ūkio būklei. ikimodernios pramonės, žemės ūkio, prekybos, mainų, mokesčių, 
finansų sistemos sutvarkymas. Manufaktūrinė, namudinė, dvarų pramonė. technikos 
lygis. Vidinės žemės ūkio ir pramonės rinkos susidarymas. Vidaus ir užsienio prekyba. 
gyventojų vartojimo struktūra. Pagrindiniai rodikliai, atspindintys ekonomikos lygį eu-
ropoje, rusijos imperijos centrinėse gubernijose ir lietuvoje XiX a. pirmojoje pusėje. 
finansų ir mokesčių reformos. Piniginiai vienetai ir jų cirkuliacija. Visuomenės indėlis į 
ekonomikos ir ūkio palaikymą per mokesčius ir luomų įnašus.

2.2. Industrinės epochos pradžia.
Didžiosios Britanijos industrinis šuolis – pirmoji pramoninio perversmo fazė, jo 

priežastys, veiksniai ir tempai. Pramoninio perversmo regioninės disproporcijos euro-
pos kontinente, Prancūzijos įsitraukimas į industrines lenktynes, centro civilizacinė eks-
pansija į rytus, perimamumo tendencijos. techninės inovacijos: didieji XiX a. išradimai, 
mašininė gamyba, techninė pažanga. Mokslo įtaka technikos ir ūkio raidai XiX a. pa-
baigoje: Vokietijos pavyzdys. Žemės ūkio ir pramoninės gamybos santykio pasikeitimas, 
komunikacijos tinklo raida. Pramonės ir prekybos struktūra bei organizavimas, varto-
jimo tendencijų pasikeitimas, visuomenės gyvenimo lygis. atskirų visuomenės grupių 
priešinimasis industrializacijai: aristokratijos pozicija ir ludistų sąjūdis. industrializacijos 
socialinės ir politinės pasekmės Vakarų europoje. 

2.3. Imperijos industrializacijos kelias (centras ir pakraščiai).
Vėluojanti industrializacija imperijos sąlygomis. imperinės valdžios ekonominė, fi-

nansinė ir mokesčių politika. netolygi pramonės raida regionuose. sunkioji, lengvoji ir 
žemės ūkio pramonė, pagrindiniai rodikliai. akcinės bendrovės ir susivienijimai. indus-
trializacijos veiksniai ir rezultatai lietuvoje. netolygi pramonės raida. komunikacijos 
tinklų susidarymas: susisiekimo priemonės, pašto organizavimas, geležinkelis, telegrafas, 
telefonas. industrializacijos pasekmės rusijos imperijos centre ir periferijoje: urbaniza-
cija ir visuomenės socialinė diferenciacija. Pastangos modernizuoti ekonomiką, atsižvel-
giant į valstietiškąjį veiksnį: P. stolypino agrarinė reforma. lietuvos ekonominė būklė 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą.
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literatūra: 1) Mosse W. E. an economic history of russia, 1856–1914. london, new 
York: i.B. tauris Publishers, 2004, p. 95–149, 249–265; 2) Winks R. W., Neuberger J. eu-
rope and the Making of Modernity. 1815–1914. new York: oxford, oxford universi-
ty Press, 2005, p. 64–92; 3) Уильямс С. Либеральные реформы при нелиберальном 
режиме: создание частной собственности в России в 1906–1915 гг. / Пер. с англ. 
Москва: Ирисэн-Мысль, 2009, c. 131–196.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokie buvo pagrindiniai ekonominės moder-
nizacijos veiksniai? 2) ar Vakarų industrinis proveržis buvo istoriškai neišvengiamas? 
3) kuo skiriasi Didžiosios Britanijos ir rusijos imperijos industrializacijos pobūdis? 
4) kokie buvo industrializacijos požymiai XiX a. lietuvoje? 5) kuo paremta P. stolypino 
agrarinės reformos idėja?

3. Socialinės erdvės modernizacija: nuo luomų iki modernių visuomenės grupių. 
Individualizmas (5 paskaitos, 2 seminarai).

reikšminiai žodžiai: socialinė struktūra, bajorai, dvasininkai, pirkliai, miestiečiai, 
valstiečiai, buržuazija, darbininkai, inteligentija, marginalinės grupės.

sąvokos: demografinis šuolis, luomas, klasė, vidurinioji klasė, socialinis konservatiz-
mas, socialinė diferenciacija, socialinis mobilumas, sekuliarizacija, egalitarizmas, eman-
cipacija, individualizmas, urbanizacija, marginalinė grupė, socialinė patologija. 

3.1. Vakarų visuomenės socialinio gyvenimo lūžiai.
išsivysčiusių Vakarų europos valstybių „demografinis šuolis“, jo priežastys ir pasek-

mės. Thomo Malthuso (1766–1834) teorija apie žmonijos demografinį perteklių. gyven-
tojų vidinė migracija, jos pobūdis ir kryptys, pramoninių regionų ir miestų trauka. kon-
tinentinė ir tarpkontinentinė migracija, naujojo pasaulio vilionės, europiečių emigracija 
į abi amerikas ir australiją, „braziliška karštligė“. Vakarų europos gyventojų dinamikos 
rodikliai. Vakarų visuomenės socialinė struktūra XViii a. pabaigoje, luominės visuome-
nės irimas. gyventojų socialinis persiskirstymas, socialiniai poliai, egalitarizmas. senųjų 
ir naujųjų elitinių visuomenės grupių simbiozė: Vokietijos bajorai ir buržuazija. Viduri-
niosios klasės gimimas. individo reikšmė visuomenės struktūroje. naujo žmogaus sąmo-
nės ir naujo žmogaus tipo atsiradimas. individualizmas, visuomenės ir individo santykio 
sprendimas.

3.2. Tradicinės imperinės visuomenės socialinė struktūra.
gyventojų statistika ir demografija. socialinio konservatizmo apraiškos, luominės 

visuomenės uždarumas. keturnarė luominė struktūra: bajorai, dvasininkai, valstiečiai, 
miestiečiai ir jos silpnumas. lietuvos socialinė unifikacija po padalijimų. rusijos imperi-
jos socialinės inžinerijos principai, naujų subluominių grupių kūrimas (garbės piliečiai, 
piliečiai, vienkiemininkai). Miestiečių luomo silpnumas ir žydų klausimas. Valstietijos 
padėtis Vakarų europos valstybėse, valstiečių klausimas XiX a. 5-ajame dešimtmetyje. 
Visuomenės socialinis mobilumas.

3.3. Modernėjančios imperinės visuomenės socialinė struktūra.
Valstiečių emancipacija: baudžiavos panaikinimas rusijos imperijoje (1861 m.) ir jos 

socialinės pasekmės. kaimo bendruomenės irimas rusijos imperijoje, valstiečių indivi-
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dualizmo formavimasis lietuvoje. ankstyvoji industrializacijos stadija miestuose, miesto 
bendruomenės irimas, miesto gyventojų sudėties ir socialinės struktūros pokyčiai, mies-
to gyventojų darbo ir gyvenimo sąlygos, darbininkų grupės susidarymas. Buržuazijos 
formavimosi šaltiniai, stambioji ir smulkioji buržuazija, homo aeconomicus gimimas. 
Visuomenės profesionalizacija, inteligentija, jos tautinė ir kultūrinė misija. Visuomenės 
sekuliarizacija.

3.4. Marginalinės grupės ir socialinė patologija.
Visuomenės paribys, valdžios ir visuomenės bandymai įveikti marginalizaciją. elgeta-

vimas kaip socialinis kultūrinis reiškinys, organizuota kova su elgetavimu, socialinės para-
mos formos. Valkatavimas ir jo įveikimo būdai. Prostitucija kaip visuomenės toleruojama 
blogybė, policinės ir medicininės kovos su prostitucija priemonės, legalizacijos problema, 
prekyba moterimis ir visuomenės organizuota kova su „baltųjų vergių“ problema. 

literatūra: 1) Bairašauskaitė T., Medišauskienė Z., Miknys R. lietuvos istorija. Devy-
nioliktas amžius: visuomenė ir valdžia. Vilnius: Baltos lankos, t. 8, d. 1, 2011, p. 307–408; 
2) Balkelis T. The Making of Modern lithuania. oxon: routledge, 2009, p. 11–35; 3) Pra-
spaliauskienė R. nereikalingi ir pavojingi: XViii a. pabaigos–XiX a. pirmosios pusės elgetos, 
valkatos ir plėšikai lietuvoje. Vilnius: Žara, 2000, p. 32–88; 4) Миронов Б. Н. Историческая 
социология России. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Издательский дом Санкт-
Петербургского государственного университета, 2009, с. 169–203.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokie pokyčiai įvyko Vakarų europos visuo-
menės socialinėje struktūroje? 2) kokie rodikliai apibūdina visuomenės demografinę 
situaciją? 3) kokie požymiai rodo tradicinės luominės visuomenės irimą? 4) kuo inte-
ligentijos grupė skiriasi nuo kitų socialinių grupių? 5) kokie požymiai rodo visuomenės 
sekuliarizaciją?

4. Teisinės erdvės modernizacija, nusikalstamumas modernėjančioje visuomenėje 
(3 paskaitos, 1 seminaras).

reikšminiai žodžiai: teisė, teismas, kodifikacija, penitencinė sistema, nusikaltimai, 
bausmės.

sąvokos: teisinė valstybė, paprotinė teisė, luominis teismas, nepriklausomas teismas, 
penitencinė sistema, visuomenės saugumas, deviacija. 

4.1. Teisė ir teismai: Europa, Rusija, Lietuva.
teisinės valstybės formavimasis europoje. teisės ir įstatymo reikšmė paternalistinėje 

ir biurokratinėje monarchijoje. tradicinė teismų sistema rusijos imperijoje. teismų sis-
temos kūrimasis lietuvoje XiX a. pirmojoje pusėje: lDk ir imperinės tradicijos sankirta. 
lietuvos statuto galiojimo erdvė, įstatymų kodifikacija, bandymai kodifikuoti vietinius 
įstatymus. Modernios teismų sistemos kūrimas: 1864 m. teismų reforma, vėluojantis jos 
įgyvendinimas lietuvoje. Paprotinės teisės ir modernios teisės santykis. asmens ir teisės 
santykis. 

4.2. Visuomenės saugumo sistemos kūrimas.
Visuomenės saugumo sistemos modernizacija Vakarų europoje, policinės ir preven-

cinės struktūros, kariuomenės malšinamoji funkcija (Prancūzijos pavyzdys). Viešosios 
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tvarkos palaikymo struktūros tradicinėje agrarinėje visuomenėje: tėvoninė policija. Žan-
darų korpusai, 1836 m. reforma. Perėjimas prie modernios policinės sistemos rusijos 
imperijoje, policijos reforma XiX a. antrojoje pusėje. Penitencinės sistemos sudarymas. 
kalėjimas, pataisos namai, nepilnamečių nusikaltėlių kolonijos. 

4.3. Nusikalstamumas.
Visuomenės nusikalstamumo priežastys, pobūdis, diapazonas ir nomenklatūra iki-

modernioje visuomenėje ir modernėjančioje visuomenėje: išsivysčiusių europos valsty-
bių, rusijos imperijos ir lietuvos situacijos palyginimas. nusikalstamumo ir nuteistųjų 
statistika. nepilnamečių nusikalstamumas. Bausmių sistemos modernizacija. naujieji 
baudžiamieji kodeksai europoje ir rusijos imperijoje. Visuomenės požiūris į deviacijas. 
Modernus kalėjimas ir specifinio nusikalstamo pasaulio subkultūra.

literatūra: 1) Sirutavičius V. nusikaltimai ir visuomenė XiX amžiaus lietuvoje // 
lietuvių atgimimo istorijos studijos. 1995, t. 12, p. 23–127; 2) Гернет М. Н. История 
царской тюрьмы. В пяти томах (изд. 3). Москва, 1961; 3) Миронов Б. Н. Историческая 
социология России. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Издательский дом Санкт-
Петербургского государственного университета, 2009, с. 315–353; 4) Фуко M. 
Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы / Пер. с фр. В. Наумова, под ред. 
И. Борисовой. Москва: Издательство “ad Marginem”, 1999.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kas palaikė tvarką XiX a. visuomenėje: įstaty-
mas ar žmogus? 2) kuo skiriasi tradicinė teismų sistema nuo modernios teismų sistemos? 
3) kaip buvo užtikrinamas visuomenės saugumas europos valstybėse ir rusijos impe-
rijoje? 4) ką reiškia penitencinė sistema? 5) kokios buvo nusikalstamumo tendencijos 
lietuvoje XiX a. pab.–XX a. pradžioje?

5. Visuomenės saviraiškos erdvė: nuo elitinių veiklos formų iki saviorganizacijos 
(2 paskaitos, 1 seminaras).

reikšminiai žodžiai: neformali visuomeninė organizacija, draugija, pilietinė visuo-
menė.

sąvokos: filantropija, neformali organizacija, visuomeninė veikla, masinė sąmonė, pi-
lietinė visuomenė.

5.1. Visuomenės aktyvumo formos Vakarų Europos valstybėse ir Rusijos imperijoje.
nuo elitinio filantropinio sąjūdžio XViii a. pabaigoje–XiX a. pradžioje iki modernių 

socialinių, kultūrinių organizacijų, profesinių sąjungų. Žydų emancipacija Vakarų eu-
ropos valstybėse. Moterų emancipacijos idėjos ir jų įgyvendinimas. Visuomenės įtaka 
valdžios sprendimams. Pokyčiai visuomenės sąmonėje, sekuliarizacija.

5.2. Visuomenės aktyvumo formos Rusijos imperijoje ir Lietuvoje.
filantropijos idėjų plėtra lietuvoje, labdarybės draugijų elitinis pobūdis ir veikla. 

ekonominio (skolinamosios-taupomosios kasos), socialinio (savišalpos), kultūrinio, 
švietėjiško, religinio, etninio, profesinio pobūdžio neformalių visuomeninių organizaci-
jų, draugijų steigimasis ir veikla XX a. pradžioje. tautinis draugijų organizavimosi aspek-
tas. Visuomeninės veiklos politizavimas, valdžios ir visuomenės konfliktas.
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literatūra: 1) Ilgiewicz H. Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XiX wieku. 
toruń: Wydawnictwo adam Marszałek, 2005; 2) Sirutavičius V. kapitalistinės kredito ins-
titucijos ir etniniai santykiai (liaudiškos kredito institucijos lietuvių ir žydų santykių kon-
tekste XiX a. pabaigoje–XX a. pradžioje) // Žydai lietuvos ekonominėje-socialinėje struk-
tūroje: tarp tarpininko ir konkurento. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006, 
p. 99–120; 3) Миронов Б. Н. Историческая социология России. Учебное пособие. 
Санкт-Петербург: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного 
университета, 2009, с. 395–431; 4) Розенталь И. С. И вот общественное мненье! 
Клубы в истории российской общественности. Конец XViii – начало XX вв. 
Москва: Новый хронограф, 2007, с. 140–315.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kuo pasireiškė žydų emancipacija Vakarų eu-
ropos šalyse? 2) kokios buvo pagrindinės moterų emancipacijos kryptys? 3) kokios vi-
suomenės grupės jungėsi į draugijas ir asociacijas? 4) kokia pilietinė visuomenė susifor-
mavo Vakaruose? 5) ar rusijos imperijoje įvyko pilietinė modernizacija?

6. Kultūrinė erdvė: modernizacijos ženklai (5 paskaitos, 1 seminaras, 1 ekskursija).
reikšminiai žodžiai: romantizmas, pozityvizmas, impresionizmas, ankstyvasis mo-

dernizmas, raštingumas, švietimas, masinė kultūra, fin de siècle.
sąvokos: romantinis nacionalizmas, pozityvizmas, impresionizmas, raštingumas, lai-

cizmas, masinė sąmonė, vizualinė kultūra, kultūros demokratėjimas.
6.1. Nuo romantizmo bangos Europoje iki fin de siècle.
romantizmo kaip istorinės-kultūrinės epochos pradžia Vakarų europoje. „Proto“ 

ir „jausmų“ epochų susidūrimas kaip pirmoji modernybės banga. „Didžiųjų vienišių“ 
epocha europoje. Pirmieji romantizmo manifestai: f. schillerio „odė džiaugsmui“, ro-
berto Burnso eilės, l. Beethoveno „Herojinė simfonija“, Théodore géricaulto „Medūzos 
plaustas“. romantizmo raiška literatūroje ir menuose. ryškiausi romantizmo atstovai Va-
karų europoje: literatūroje Victoras Hugo, poezijoje george’as Byronas, a. Mickevičius, 
a. Puškinas ir kt., dailėje – eugène’as Delacroix, muzikoje f. Chopinas, H. Berliozas ir kt., 
filosofijoje g. W. Hegelis. romantizmo skilimas į „tautines“ zonas, romantinio naciona-
lizmo sklaida rusijos imperijoje ir lietuvoje. „ilgasis“ romantizmas lietuvos kultūroje. 
lemtingi imperijos ir regiono kultūros istorijai tekstai. Pramoninių technologijų įtaka li-
teratūros ir meno sklaidai. kultūros funkcijų kaita. Meno salonų, galerijų, knygynų reikš-
mė visuomenei. europos kultūros centrų susidarymas: Paryžius, londonas, Berlynas, 
Miunchenas, Drezdenas, Viena, roma, Venecija, sankt Peterburgas ir Maskva. Vilniaus 
ir Varšuvos vieta XiX a. kultūroje. Posūkis į pozityvizmą XiX a. viduryje. a. Comte pozi-
tyvistinė filosofija, Ch. Darwino natūraliosios atrankos teorija, natūralizmas literatūroje 
(e. Zola, g. flobert’as, Ch. Baudelaire’as, l. tolstojus ir f. Dostojevskis). impresionizmo 
įtaka dailės raidai. Pozityvizmo apraiškos lietuvos kultūroje.

ankstyvasis modernizmas europos kultūroje. H. Bergsono ir f. nietzschės filo-
sofijos įtaka modernistų nuostatoms. naujos literatūrinės inspiracijos: simbolistai 
(P. M. Varlaine’as ir a. rimbaud), secesija, Art Nouveau, Modern Style dailėje ir architek-
tūroje. antonio gaudi Barselona. Postimpresionizmas, avangardas dailėje (P. Picasso) ir 
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literatūroje (M. Proustas, f. kafka). ankstyvasis modernizmas lietuvos kultūroje: litera-
tūra ir dailė. Fin de siècle nuotaikos literatūroje ir mene.

6.2. Visuomenės raštingumas.
Modernizacijos iššūkis visuomenės raštingumui, išsilavinusių žmonių poreikio di-

dėjimas. Visuotinio švietimo idėjos atsiradimas europos šalyse, konservatyvaus elito ir 
valstiečių priešinimasis visuotiniam raštingumui. Pradinio išsilavinimo sistemos organi-
zavimas, perėjimas nuo elitinio prie egalitarinio mokymo principo išsivysčiusiose Vaka-
rų europos šalyse. Prūsijos pavyzdys – W. Humboldto švietimo reforma. skandinavijos 
pradinių mokyklų edukacinė sistema. Mokyklos laicizacija Belgijoje, olandijoje, Prancū-
zijoje, Vokietijoje XiX a. pabaigoje–XX a. pradžioje.

Švietimo sistemos kaitos kryptys rusijos imperijoje XiX a.–XX a. pradžioje. Pradinio, 
vidurinio ir specialaus mokymo organizavimas, privačios ir valstybinės mokyklos, kon-
fesinės mokyklos. universitetinio ir aukštojo mokslo sistemos pokyčiai, mokslo raida. Vi-
suomenės raštingumo rodikliai, raštingumas kaip visuomenės modernizacijos indeksas. 
socialinių, etninių grupių ir lyčių raštingumo lygis Vakarų europoje ir rusijos imperijoje 
remiantis 1897 m. gyventojų visuotiniu surašymu. 

6.3. Masinė kultūra.
Visuomenės socialinis egalitarizmas ir kultūros demokratėjimo tendencijos, masi-

nės kultūros atsiradimo priežastys, jos komercinis pobūdis. laisvalaikio kultūros formų 
kaita. senosios masinės kultūros formos, išaugusios iš elitinės kultūros (sentimentalūs 
romanai, operetė, bulvarinė spauda). Masinės reprodukcijos technikos plitimas. foto-
grafija, kinematografas ir fonografas keičia visuomenės sąmonę. Masės ir sportas, fizinės 
kultūros raida, pirmosios olimpiados ir mėgėjiški sporto renginiai. elito ir masių sporto 
šakos. turizmas. Žmogus modernėjančioje visuomenėje, kasdienio gyvenimo kokybės 
pokyčiai.

literatūra: 1) Chwalba A. Historia powszechna. Wiek XiX. Warszawa: Wydawnictwo 
naukowe PWn, 2008, s. 144–180; 2) Historia życia prywatnego. od rewolucji francuskiej 
do i wojny światowej / Pod red. M. Perrot. Wrocław-Warszawa-kraków: ossoleneum, 
2006, t. 4; 3) Kvietkauskas M. Vilniaus literatūrų kontrapunktai. ankstyvasis moderniz-
mas. 1904–1915. Vilnius: lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007, p. 79–158; 4) Lauč-
kaitė L. Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje. Vilnius: Baltos lankos, 2002, p. 117–165; 
5) Salmi H. europa XiX wieku. Historia kulturowa. kraków: Wydawnictwo uniwersytetu 
jagiellońskiego, 2010, s. 37–52, 99–112, 127–144; 6) Winks R. W., Neuberger J. europe 
and the Making of Modernity. 1815–1914. new York: oxford, oxford university Press, 
2005, p. 41–63, 306–309.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kodėl romantizmas laikomas pirmąja moder-
nybės banga europos kultūros istorijoje? 2) kodėl visuomenės raštingumas yra moder-
nios civilizacijos žymuo? 3) kokios kultūrinio gyvenimo formos priskiriamos masinės 
kultūros sričiai? 4) kokie bruožai būdingi fin de siècle epochai ? 5) kaip pasikeitė žmo-
gaus kasdienio gyvenimo kokybė?
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Seminarų ir pratybų temos
1. Biurokratinio valdymo principai XIX a.: politinis ir socialinis kultūrinis ekskursas.
2. Lietuvos visuomenės konservatyvus ir liberalus požiūriai į modernizacijos proce-

sus. Šaltinių ir tekstų analizė.
3. Tradicinės agrarinės visuomenės irimas, industrinės epochos pradžia. Lyginama-

sis aspektas.
4. Inteligentijos atsiradimas Europos valstybėse, Rusijoje, Lietuvoje. 
5. Patriarchalinės šeimos transformacija į demokratinę šeimą: krikščioniškos ir ne-

krikščioniškos šeimos modeliai.
6. Draugijos, sąjungos, partijos – imperinės visuomenės saviorganizacijos žymuo 

(rašto darbų apie atskiras draugijas, sąjungas ir partijas pristatymas seminare).
7. XIX a. kasdienybės praktikos: sveikata, higiena, darbas, laisvalaikio organiza-

vimas, mada ir pan. (rašto darbų apie skirtingas kasdienybės praktikas pristatymas 
seminare).

Mokomoji ekskursija „Imperinis Vilnius“: objektų, susijusių su imperijos laikotar-
pio politine, socialine ir kultūrine istorija, lankymas, jų aptarimas.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Aleksandravičius E., Kulakauskas A. Carų valdžioje: XiX amžiaus lietuva. Vilnius: 

Baltos lankos, 1996, p. 195–233; 2) Bairašauskaitė T., Medišauskienė Z., Miknys R. lie-
tuvos istorija. Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia. Vilnius: Baltos lankos, 2011, 
t. 8, d. 1, p. 223–243, 307–355; 3) Balkelis T. The Making of Modern lithuania. oxon: 
routledge, 2009, p. 11–35; 4) Kvietkauskas M. Vilniaus literatūrų kontrapunktai. anks-
tyvasis modernizmas. 1904–1915. Vilnius: lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007, 
p. 79–158; 5) Laučkaitė L. Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje. Vilnius: Baltos lankos, 
2002, p. 117–165; 6) Mosse W. E. an economic history of russia, 1856–1914. london, 
new York: i.B. tauris Publishers, 2004, p. 95–149, 249–265; 7) Praspaliauskienė R. nerei-
kalingi ir pavojingi: XViii a. pabaigos–XiX a. pirmosios pusės elgetos, valkatos ir plėšikai 
lietuvoje. Vilnius: Žara, 2000, p. 32–55; 8) Salmi H. europa XiX wieku. Historia kultu-
rowa. kraków: Wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, 2010, s. 99–112, 127–144;  
9) Sirutavičius V. nusikaltimai ir visuomenė XiX amžiaus lietuvoje // lietuvių atgimimo 
istorijos studijos. 1995, t. 12, p. 91–127; 10) Winks R. W., Neuberger J. europe and the Ma-
king of Modernity. 1815–1914. new York: oxford, oxford university Press, 2005, p. 41–
63, 64–92; 11) Миронов Б. Н. Историческая социология России. Учебное пособие. 
Санкт-Петербург: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного 
университета, 2009, с. 169–203, 315–353.
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Modulio tikslas – išaiškinti studentams kaimyninių valstybių: rusijos, lenkijos, Baltijos 
šalių (latvijos, estijos, suomijos) istoriją, išryškinti šių kraštų praeities epochinius lūžius, 
savitumą, senųjų laikų ir modernybės specifiką bei įvairovę, socialinės, ekonominės, kultū-
rinės raidos etapus ir svarbiausius jų bruožus, iškelti istorijos regioninės specifikos idėją ir ją 
pagrįsti. išnagrinėti kaimyninių šalių ryšius su lietuva, nustatyti lituanistinį paveldą, esantį 
šiose šalyse. išdėstyti studentams pagrindines rusijos, lenkijos ir Baltijos šalių istoriografi-
nes koncepcijas, aptarti su jais tų koncepcijų suderinamumo galimybes, apibūdinti šių vals-
tybių istorijos tyrimų centrus. išmokyti studentus kaimyninių tautų ir valstybių istorijos, 
atsisakant stereotipinio, bendro požiūrio, niveliuojančio visų šalių praeitį, įdiegti pagarbą 
kaimyninių tautų istorijai ir praeities nulemtai pasaulėžiūrai.

Modulio temos:
• Rusijos istorija;
• Lenkijos istorija;
• Baltijos šalių istorija.

Rusijos istorija
lekt. dr. ryšard gaidis

Temos anotacija. siekiniai: siekiama studentams išaiškinti XiX a.–XX a. pradžios ru-
sijos istorijos ypatybes, amžiaus istorinius lūžius, savitumą ir pagrindines raidos tenden-
cijas. studentai; 1) išmano rusijos istorijos XiX amžiuje politinių, ekonominių, etninių, 
socialinių ir kultūrinių permainų reikšmę; 2) geba atskirti ir atpažinti svarbiausius isto-
rinius reiškinius, procesus, faktus ir asmenybes; 3) įgyja rusijos istorijos istoriografinės 
informacijos paieškos, atrankos, apibendrinimo ir interpretacijos įgūdžių.

XiX amžius rusijos istorijoje išsiskiria esminiais procesais ir lūžiais, iš kurių svar-
biausi imperinė ekspansija, baudžiavos panaikinimas, visuomenės ir ūkio moderniza-
cijos procesas, patvaldystės, kaip tik rusijai būdingo politinio fenomeno, sustiprėjimas 
ir nuosmukis XX a. pradžioje, galiausiai didžiulės daugiatautės imperijos žlugimas 1917 
metais. lietuva, visą XiX amžių buvusi rusijos imperijos valdoma, patyrė visų išvardintų 
ir neišvardintų istorinių reiškinių tiesioginę ar netiesioginę įtaką. taigi didžiulės kaimy-
nės rusijos įtaka lietuvos istorijai yra neabejotina. jos istorijos tyrimas padeda suvok-
ti lietuvos praeities ir dabarties įvykius, reiškinius ir procesus. Dalykas yra dėstomas 
laikantis chronologinio-probleminio principo. XiX a.–XX a. pradžios rusijos istorijos 
istoriografijoje išskiriami keli svarbiausi įvykiai, nelemiantys periodizacijos. XiX amžius 
pradedamas nuo 1801 m., kai naujuoju valdovu tapo aleksandras i. XiX amžiaus pirmo-
ji pusė baigiama krymo karu (1853–1855), o antroji pradedama aleksandro ii tapimu 
naujuoju valdovu 1855 m. ir jo vardu pavadintų reformų pradėjimu, kurių reikšmingiau-
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sia – baudžiavos panaikinimas 1861 metais. lūžio metais istorikai vadina 1905 metus: 
sausio mėnesį prasidėjo revoliucija, o spalio 17 d. buvo paskelbtas manifestas, reorgani-
zuojantis rusijos imperijos politinę sistemą. galiausiai, 1917 metais vasario–kovo mėne-
siais prasidėjus revoliucijai, rusijos imperija žlugo. Dalyko paskaitose nagrinėjami tokie 
probleminiai klausimai: rusijos vidaus politika; užsienio politika ir imperinė ekspansija 
XiX–XX a. pradžioje; valdžios politika prijungtose ar užkariautose teritorijose; rusijos 
socialinė istorija XiX–XX a. pradžioje; rusijos imperijos ekonomika: žemės ūkis, pre-
kyba, pramonė, finansai; revoliucinis judėjimas ir revoliucijos rusijoje; rusijos kultū-
ra, visuomeninė-filosofinė mintis, švietimas ir mokslas XiX–XX a. pradžioje; stačiatikių 
cerkvė ir kitos religinės konfesijos rusijos imperijoje XiX–XX a. pradžioje.

Temos programa
1. Rusijos imperija XIX a. pirmojoje pusėje.
reikšminiai žodžiai: rusijos imperija, XiX amžius, lenkijos karalystė, suomijos di-

džioji kunigaikštystė, kaukazas, užkaukazė, napoleonas Bonapartas, aleksandras i, ni-
kolajus i, Besarabija, stačiatikių cerkvė, rusų kultūra.

sąvokos: ministerija, patvaldystė, konstitucija, Vienos kongreso sistema, Šventoji są-
junga, tėvynės karas, tautiniai pakraščiai, miuridizmas, gazavatas, imamas, „obščina“, 
dekabristai, tėvoniniai fabrikai, klasicizmas, romantizmas, realizmas, slavofilai, zapadni-
kai, petraševcai.

1.1. Rusijos vidaus politika Aleksandro I ir Nikolajaus I valdymo metais (1801–
1855).

aleksandro i „liberalusis“ valdymo laikotarpis (1801–1812). M. speranskio valstybės 
valdymo reformų projektai. konstitucijos projektų rengimas ir jų likimas. Valstybės aukš-
čiausių institucijų reforma 1802–1811 metais: Valstybės tarybos įkūrimas, ministerijų 
įkūrimas, Valdančiojo senato reorganizacija. konservatyviosios stovyklos formavimasis 
ir įsigalėjimas. laipsniškas atsisakymas žengti reformų keliu ir „reakcijos“ sustiprėjimas. 
a. arakčejevo vaidmens ir įtakos aleksandrui i didėjimo reikšmė. konservatyviosios 
politikos švietimo srityje stiprėjimas, policinės kontrolės ir cenzūros augimas. 1825 m. 
gruodžio 14 d. nepavykusio sukilimo pasekmės rusijos vidaus politikai. nikolajaus i vi-
daus politikos pobūdis, slaptųjų komitetų reikšmė ir įtaka valstybės valdymui. Centrinės 
ir vietinės administracijos reorganizacija, biurokratinio aparato stiprėjimas. asmeninės 
imperatoriaus kanceliarijos pertvarkymas, funkcijų išplėtimas ir įtakos valstybės valdy-
mui padidinimas. Įstatymų kodifikacijos darbai, švietimo reformos ir cenzūros reikšmės 
padidinimas. nesėkmingi bandymai išspręsti baudžiavos klausimą, pavieniai įstatymai, 
palengvinantys valstiečių padėtį. P. kiseliovo valstybinio kaimo reformų (1837–1841) 
reikšmė ir rezultatai.

1.2. Rusijos užsienio politika ir imperijos teritorinė ekspansija 1801–1855 metais.
rusijos santykiai su europos valstybėmis 1801–1815 metais. konflikto su napoleono 

Prancūzija užuomazgos ir dalyvavimas antiprancūziškose koalicijose, 1812 m. tėvynės 
karas ir napoleono nugalėjimas. 1815 m. Vienos kongresas ir rusijos vaidmens europos 
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tarptautinėje politikoje augimas. 1808–1809 m. karas su Švedija ir suomijos didžiosios 
kunigaikštystės aneksija. lenkijos karalystės įkūrimas 1815 m. ir konstitucinės monar-
chijos joje įtvirtinimas. Šventosios sąjungos priešakyje. rusijos santykiai su azijos vals-
tybėmis XiX a. pirmojoje pusėje. karinės ir diplomatinės varžybos su osmanų imperija 
ir Persija dėl užkaukazės. gruzijos prijungimo aplinkybės ir sąlygos. 1806–1812 m. karas 
su osmanų imperija ir Besarabijos aneksija. rusijos Balkanų politikos XiX a. pirmojoje 
pusėje esminiai bruožai ir tikslai: graikijos nepriklausomybės problema, karas su os-
manų imperija 1828–1829 m., Dunojaus kunigaikštysčių klausimas. Vienos kongreso 
sistemos žlugimas. krymo karo priežastys ir rusijos tikslai. Diplomatiniai santykiai su 
europos galingiausiomis valstybėmis. karo eiga ir rezultatai ir rusijos pralaimėjimo eko-
nominės-socialinės pasekmės.

1.3. Rusijos imperinė politika „tautiniuose pakraščiuose“ XIX a. pirmojoje pusėje.
esminiai politikos bruožai Vakarų krašte ir lenkijos karalystės savarankiškumo ma-

žinimas. etnokonfesinė politika islamą išpažįstančių etninių grupių ir tautų atžvilgiu. 
Valdymo sistemos organizavimas ir vietos konfesinio-tradicinio tipo savivaldos įstaigų 
kontrolės stiprinimas per dvi aukščiausias provincines institucijas – simferopolio tauri-
jos mahometonų valdybą ir orenburgo dvasinį susirinkimą ufoje. krymo totorių teisinės 
padėties reguliavimas. armėnijos valdymo specifika ir armėnų bažnyčios savarankišku-
mo problema. Įsitvirtinimas gruzijoje ir administracinės teisinės integracijos politika, 
santykių su vietos bajorija ir aukštuomene klausimas. administracinė-teritorinė refor-
ma gruzijoje 1846–1849 m. kaukazo tautų užkariavimo ir valdymo problema XiX a. 
pirmojoje pusėje. kaukazo regiono geopolitinė padėtis ir tarptautinė reikšmė, kaukazo 
karas 1817–1864 m. Dagestano ir Čečėnijos pasipriešinimas rusijos užkariavimui, miuri-
dizmas ir gazavatas, imamo Šamilio valstybė Šiaurės kaukaze 1834–1859 m. rusijos 
politika žydų bendruomenės atžvilgiu XiX a. pirmojoje pusėje: nuo diskriminacijos iki 
asimiliacijos bandymų.

1.4. Rusijos socialinė struktūra ir visuomeninis-politinis judėjimas XIX a. pirmojoje 
pusėje.

luominės visuomenės formavimasis ir teisinis įtvirtinimas. Bajorija kaip patvaldystės 
ramstis, jos teisinė padėtis ir privilegijos, luominė korporacinė organizacija ir įtaka vals-
tybės valdymui. Miesto ir miestiečių padėties pokyčiai XiX a. pirmojoje pusėje. Miestų 
ekonominė-socialinė priklausomybė nuo kaimo ir žemės ūkio. Miestų tipai ir gyvento-
jų socialinė diferenciacija: gildijų pirkliai, amatininkai, miestelėnai, bajorai, dvasininkai, 
valdininkai, miesto varguomenė, valstiečiai. Valstietijos padėtis XiX a. pirmojoje pusėje. 
Baudžiavos formos, paplitimas ir sąlygos. Valstiečių socialinė stratifikacija, materialinė 
padėtis, mentalitetas ir santykiai su dvarininkais. socialiniai neramumai kaime, jų prie-
žastys, formos ir reikšmė. kaimo bendruomenė ir jos vertinimai. revoliucinis judėjimas 
rusijoje. slaptosios draugijos, jų socialinė sudėtis, veiklos tikslai ir formos XiX a. pirma-
jame ir antrajame dešimtmečiais. Dekabristų judėjimo susiformavimas, politiniai-kari-
niai planai ir rengiamo sukilimo tikslai. 1825 m. gruodžio 14 d. dekabristų sukilimas, jo 
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pralaimėjimo priežastys ir pasekmės. nelegaliosios opozicinės demokratinės draugijos 
nikolajaus i valdymo metais.

1.5. Rusijos ekonomika XIX a. pirmojoje pusėje.
svarbiausia ekonomikos sritis buvo žemės ūkis ir su juo susijusi gamyba bei prekyba. 

nagrinėjama rusijos žemės ūkio regioninė specifika ir paplitę ūkininkavimo būdai, že-
mės ūkio statistika ir baudžiavinio ūkio efektyvumas. Pramonės vystymosi tendencijos ir 
formos. kaimo smulkioji pramonė, manufaktūrų ir įmonių tipai, baudžiavinės pramonės 
pavyzdžiai. Pramonės revoliucijos pirmieji požymiai XiX a. viduryje. samdomojo darbo 
paplitimas pramonėje. rusijos imperijos vidaus ir užsienio prekybos augimas. Prekybos 
mastai, keliai, formos, rūšys ir būdai. infrastruktūros trūkumai ir šių trūkumų įtaka rinkai. 
Vidaus rinkos atsigavimo priežastys, didžiųjų mugių reikšmė. finansinė valstybės padėtis, 
pajamų-mokesčių sistema, muitai, valstybės išlaidos ir finansinės politikos reguliavimas.

1.6. Rusijos kultūra XIX a. pirmojoje pusėje: poezijos aukso amžius.
rusų naujosios literatūrinės kalbos formavimasis XiX a. pradžioje (n. karamzinas, 

a. Puškinas). romantizmo įsigalėjimas literatūroje, ypač poezijoje (a. Puškinas, V. Žu-
kovskis, M. lermontovas). liaudies motyvų, papročių ir kaimo tematikos, kasdienybės ir 
realizmo atspindžiai prozoje (n. gogolis, V. Belinskis, i. turgenevas). nacionalinio rusiško 
dramos teatro ir klasikinės muzikos gimimas (P. Močialovas, a. gribojedovas, a. ostrovs-
kis, M. Ščepkinas, M. glinka). XiX a. pirmosios pusės architektūroje ir dailėje aptinkame 
trijų stilių apraiškas: klasicizmo, romantizmo ir realizmo (a. sacharovas, k. rossi, o. Bove, 
k. Briulovas, a. ivanovas, a. Venecianovas). Moksliniame gyvenime XiX a. pirmojoje pu-
sėje vyravo humanitariniai tyrimai. Vis didesnį vaidmenį, be universitetų, pradėjo vaidinti 
mokslinės draugijos ir organizacijos, atliekančios tyrimus ir juos skelbiančios spaudoje ar 
viešose paskaitose. formavosi rusų istoriosofinė tradicija, jos dvi didžiausios ir įtakingiau-
sios srovės slavofilai ir zapadnikai atsiliepė į P. Čaadajevo mestą iššūkį. nikolajaus i valdy-
mo metais Vakarų europoje atsidūrė nemažai opoziciškai nusiteikusių jaunų emigrantų, 
iš jų paminėtini politiniai veikėjai ir mąstytojai a. gercenas, n. ogariovas, M. Bakuninas 
ir kt. rusijoje 5-ajame dešimtmetyje susibūrė vadinamasis M. Butaševičiaus-Petraševskio 
ratelis, vienijantis labai skirtingų pažiūrų visuomenės veikėjus, valdininkus ir karininkus, 
atstovaujančius pažangiajai pasaulėžiūrai, kritiškai vertinančius patvaldystę ir smerkian-
čius baudžiavą. svarbų vaidmenį valstybės ir visuomenės gyvenime vaidino stačiatikių 
cerkvė. nagrinėjamas jos teisinis statusas, organizacinė struktūra.

Pagrindinė literatūra: 1) Пушкарёв С. Г. Россия 1801–1917: власть и общество. 
Москва: «Посев», 2001, c. 19–56; 2) Riasanovsky N. V., Steinberg D. a history of russia. 
new York: oxford university Press, 2005, p. 279–450.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokios reformos buvo vykdomos rusijoje 
aleksandro i valdymo pradžioje? 2) išvardinkite rusijos užsienio politikos tikslus kau-
kaze. 3) Paaiškinkite, koks buvo suomijos didžiosios kunigaikštystės statusas rusijos im-
perijoje. 4) kokios priežastys lėmė dekabristų pralaimėjimą 1825 m. gruodžio 14 dieną? 
5) Paaiškinkite, ką reiškia sąvoka „patvaldystė“. 6) kuo buvo originalus rusų literatūros 
realizmo stilius?
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2. Rusijos imperijos istorija XIX a. antrojoje pusėje.
reikšminiai žodžiai: rusijos imperija, XiX amžius, krymo karas, europa, Vidurio 

azija, rusų–japonų karas, pramonės revoliucija, rusų kultūra, rusijos mokslas.
sąvokos: zemstva (žemietija), modernizacija, rusifikacija, integracija, autonomija, asi-

miliacija, sėslumo riba, narodnikai, revoliucinis terorizmas, rusų socializmas, liberaliz-
mas, „ėjimas į liaudį“, revoliucinis judėjimas, monopolija, sindikatas, trestas.

2.1. Didžiosios Aleksandro II reformos ir Rusijos vidaus politika XIX a. antrojoje 
pusėje.

nuo 1861 m. prasidėjo plačiosios reformų programos įgyvendinimas, pirmiausia nai-
kinama baudžiava. iki 1874 m. pradėtos ir vykdytos reformos: 1864 m. zemstvų (žemie-
tijų), t. y. neluominės gubernijų ir apskričių lygio savivaldos, kūrimas; 1870 m. miestų 
reforma; 1864 m. teismo reforma; 7-ajame dešimtmetyje finansų sektoriaus ir švietimo 
sistemos reformos, 1863 m. paskelbtas naujasis universitetų statutas, o 1865 m. laikino-
sios spaudos taisyklės, švelninančios cenzūrą; 1874 m. karinė reforma, įvedama visuotinė 
privaloma karinė prievolė. Paskaitų metu nagrinėjami reformų turinys ir įgyvendinimo 
problemos. išaiškinami vidaus politikos pokyčiai valdant aleksandrui iii (1881–1894), 
kai buvo atsisakyta reformų politikos atmetant vidaus reikalų ministro M. loris-Meliko-
vo projektą ir sustiprinant patvaldystės principą. aptariamos reakcinės priemonės švieti-
mo srityje, kontrreformos agrariniame sektoriuje siekiant užtikrinti bajorų dominavimą 
kaime. nagrinėjami valdininkijos aparato pertvarkymai ir vidaus politika nikolajaus ii 
valdymo pirmuoju etapu, 1894–1904 metais.

2.2. Rusijos užsienio politikos pokyčiai po Krymo karo ir suartėjimas su Prancūzija 
XIX a. antrojoje pusėje.

rusijos užsienio politikos tikslai ir realizacija europoje, Šiaurės amerikoje ir toli-
muosiuose rytuose. rytų krizė ir 1877–1878 m. karas su osmanų imperija. santykių su 
Vokietijos ir austrijos-Vengrijos imperijomis problemos. Diplomatinės varžybos su an-
glija Vidurio azijoje ir kinijoje. Vidurio azijos užkariavimas 7-ojo dešimtmečio antrojo-
je pusėje – 8-ojo dešimtmečio pradžioje. tarptautinės padėties ypatybės XiX–XX amžių 
sandūroje. rusijos ir Prancūzijos sąjungos formavimosi prielaidos ir aplinkybės. rusijos 
įsitvirtinimas Mandžiūrijoje ir konflikto su japonija grėsmė. karo su japonija tiesioginės 
ir netiesioginės priežastys, kariniai veiksmai jūroje ir sausumoje, nesėkmių priežastys, 
karo pabaiga ir taikos derybos.

2.3. Integracinės ir rusifikacinės politikos stiprinimas imperijos „tautiniuose pa-
kraščiuose“ XIX a. antrojoje pusėje.

glaustai aptariamas rusijos tautinės politikos kontekstas ir esmė Vakarų krašte ir 
lenkijos karalystėje po 1863–1864 m. sukilimo. rusifikacinių priemonių įgyvendinimas 
1880 metais Pabaltijo gubernijose siekiant susilpninti vietos vokiečių bajoriją ir kultūriš-
kai integruoti latvius ir estus. rusijos politikos suomijos didžiosios kunigaikštystės atžvil-
giu pokyčiai: nuo nuolaidų ir autonomiškumo pripažinimo aleksandro ii laikais iki ban-
dymų padidinti imperinę kontrolę ir užtikrinti rusijos dominavimą suomijoje XiX–XX 
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amžių sandūroje. Diskriminacinės politikos žydų bendruomenės atžvilgiu sprendimai ir 
asimiliacijos procesas. optimalių integracijos būdų paieškos ir reali politika kaukaze ir 
užkaukazėje. imperinio valdymo modelis Vidurio azijos srityse ir Bucharos bei Chivos 
protektoratuose.

2.4. Revoliucinis judėjimas ir liberalioji opozicija XIX a. antrojoje pusėje.
Demokratinės-revoliucinės emigracijos įtaka revoliucinių nuotaikų rusijos visuome-

nėje paplitimui. nihilizmo ir rusiškojo socializmo idėjų sklaida. narodnikų judėjimo ir 
ideologijos formavimasis ir raida 7–8 dešimtmečiais. narodnikų organizacijų kūrima-
sis, struktūra ir veiklos būdai: „ėjimas į liaudį“, teroristinės akcijos, agitacija. Pramonės 
darbininkų politinio judėjimo pradžia 8-ajame dešimtmetyje ir marksizmo ideologijos 
adaptacija rusijoje XiX a. pabaigoje. revoliucinio judėjimo socialinė bazė. socialdemo-
kratinių partijų ir organizacijų atsiradimas, organizacinė veikla, agitacinis darbas tarp 
darbininkų, ideologinės diskusijos ir ginčai. tautinės socialdemokratų partijos ir jų san-
tykiai su rusų socialdemokratais. Zemstvų (žemietijų) liberalinis-opozicinis judėjimas 
8–9 dešimtmečių sandūroje. rusiškojo liberalizmo ideologija.

2.5. Rusijos socialinė-ekonominė padėtis XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pradžioje.
socialinės struktūros pokyčiai po baudžiavos panaikinimo ir kitų reformų. Visuo-

menės modernizacijos procesas ir jo įtaka tradicinėms visuomenės grupėms: bajorams, 
valstiečiams, miestiečiams. Žemės ūkio raida po baudžiavos panaikinimo. Žemėtvarkos, 
žemėvaldos ir demografinių permainų įtaka valstiečių žemės ūkiui. Diskusijos dėl kaimo 
bendruomenės (obščinos) poreikio ir žalos, socialinės-turtinės valstiečių diferenciacijos 
klausimas. Bajoriško ūkio nuosmukis ir valstybės bandymai šį procesą sustabdyti. kapi-
talistinių santykių žemės ūkyje reikšmės augimas, užsienio ir vidaus prekyba žemės ūkio 
gaminiais ir grūdais. Pramonės revoliucijos prielaidos: geležinkelio tiesimas, žaliavų ga-
vyba ir gamyba, kredito, valstybinių ir privačių bankų, užsienio kapitalo įtakos didėjimas. 
s. Vittės finansų reforma ir politika XiX–XX a. sandūroje. sunkiosios pramonės sukles-
tėjimo laikotarpis formuojantis naujiems pramonės centrams (Donecko anglies kasyklos 
ir metalurgijos fabrikai, Baku naftos gavybos ir perdirbimo įmonės) ir modernizuojant 
senuosius (uralo metalurgijos fabrikai). išskirtiniu XiX a. pabaigos ir XX a. pradžios 
rusijos pramonės požymiu tapo monopolinio tipo susivienijimų (trestų, sindikatų) kū-
rimasis ir privačių bankų dalyvavimas monopolizuojant atskiras gamybos šakas. kylant 
pramonei rusija, kaip ir kitos pasaulio šalys, patyrė ekonominių krizių poveikį, bet suge-
bėjo atsilaikyti dėl didelės vidaus rinkos. XX a. pradžioje žymiai greičiau vystytis pradėjo 
ir lengvoji pramonė: medvilnės, tekstilės, maisto produktų. Padidėjo rusijos prekybos 
apimtys su kitomis valstybėmis.

2.6. Rusijos kultūra XIX a. antrojoje pusėje: prozos aukso amžius.
Šiuo laikotarpiu poezija „užleidžia“ vietą prozai, du prozininkai pelnė tarptautinę šlo-

vę: l. tolstojus ir f. Dostojevskis. literatūrinę kūrybą tęsė i. turgenevas, i. gončiarovas, 
a. ostrovskis, M. saltykovas (Ščedrinas), o XiX a. pabaigoje išpopuliarėjo a. Čechovas. 
Poezijoje sužibėjo f. tiutčevas, a. fetas ir n. nekrasovas. XiX a. antroji pusė – ir rusų 
dailės bei muzikos pakilimo laikotarpis (M. Musorgskis, a. rubinšteinas, M. Balakirevas, 
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n. rimskis-korsakovas, P. Čaikovskis, i. kramsnojus, i. repinas, j. aivazovskis, i. levi-
tanas). nagrinėjamos švietimo ir mokslo raidos tendencijos. inteligentijos visuomeninė-
kultūrinė veikla. Valstybinių pradinių mokyklų tinklo išplėtimas, savivaldos pastangos 
steigti mokyklas ir jomis rūpintis. Moterų viduriniojo ir aukštojo švietimo, palaikomo 
žymių mokslininkų, pažanga. rusijos tiksliųjų mokslų pasaulinio masto laimėjimai 
(D. Mendelejevas, a. stoletovas, i. Pavlovas, i. Mečnikovas, k. timiriazevas, n. Žukovs-
kis, k. Ciolkovskis). Humanitarinių mokslų kryptyje išsiskyrė istoriografija, filosofija, 
lingvistika, teisė (s. solovjovas, V. kliučevskis, f. fortunatovas, V. Dalis, i. sreznevskis, 
l. Petražickis, a. koni, n. Danilevskis, V. solovjovas ir kt.).

Pagrindinė literatūra: 1) Фёдоров В. А. История России 1861–1917. Москва: 
«Высшая школа», 2000, c. 13–68; 2) Pipes R. russia under the old regime. new York: 
Penguin Books ltd, 1982, p. 281–315; 3) Bartlett R. a history of russia. new York: Pal-
grave Macmillan, 2005, p. 154–193.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokią reikšmę rusijos modernizacijai turėjo alek-
sandro ii reformos? 2) išvardinkite rusijos imperijos užsienio politikos tikslus Balkanuose 
XiX a. antrojoje pusėje. 3) Paaiškinkite sąvokas „rusifikacija“ ir „nacionalizmas“. 4) išvar-
dinkite ir apibūdinkite pagrindines narodnikų judėjimo ideologines nuostatas. 5) kokiose 
pramonės šakose rusijos imperija pasiekė didžiausią pažangą XiX–XX a. sandūroje?

3. Rusijos imperija 1905–1917 metais.
reikšminiai žodžiai: rusijos imperija, XX amžius, 1905–1907 m. revoliucija, Birželio 

3-iosios monarchija, Dūmos monarchija, P. stolypinas, nikolajus ii, Pirmasis pasaulinis 
karas, laikinoji vyriausybė.

sąvokos: revoliucija, ekonominė krizė, modernas, simbolizmas, impresionizmas, de-
kadansas, futurizmas, kubizmas, akmeizmas, valstybinis nacionalizmas, abdikacija.

3.1. 1905–1907 m. revoliucija ir politinės permainos.
revoliucijos priežastys, eiga, teritorinis paplitimas ir regioniniai skirtumai. Politiniai, 

socialiniai, ekonominiai ir tautiniai revoliucijos aspektai. nikolajaus ii ir vyriausybės 
veiksmai 1905 metais: nuolaidų politika ir kova su revoliucionieriais. Valstybės dūmos 
sušaukimo planai. spalio 17 d. manifestas ir gruodžio 11 d. rinkimų įstatymas. Minis-
trų tarybos atkūrimas, Valstybės tarybos reorganizacija ir Pagrindinių rusijos imperi-
jos įstatymų naujos redakcijos paskelbimas 1906 m. pradžioje. rusijos politinės partijos: 
programos, organizacinė struktūra, socialinė bazė, veiklos būdai ir formos (rusijos social-
demokratų darbininkų partija (1898), socialistų revoliucionierių partija (1902), liaudies 
socialistinė darbo partija (1906), konstitucinė demokratinė partija (1905), spalio 17 d. 
sąjunga (1905), taikaus atsinaujinimo partija (1906), rusų tautos sąjunga (1905). Pirmo-
sios ir antrosios valstybės dūmų partinė-tautinė sudėtis, darbo organizacija, konfliktų su 
vyriausybe ir išankstinio paleidimo priežastys.

3.2. Birželio 3-iosios monarchija 1907–1914 metais.
naujo rinkimų įstatymo paskelbimo aplinkybės ir politinė reikšmė. Politinių jėgų per-

sigrupavimas trečiojoje valstybės dūmoje. P. stolypino valstybinių reformų programa, 
jos esminiai principai ir įgyvendinimo problemos. Valstybinio nacionalizmo politikos 
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priemonės ir formos „tautiniuose pakraščiuose“ 1907–1914 metais. agrarinės reformos 
vykdymas, žemietijų veikla ir dalyvavimas reformos darbuose, ideologiniai-politiniai re-
formos aspektai, kritika ir valstietijos vertinimai. Valstiečių kolonizacija. Bandymai re-
formuoti administracijos aparatą provincijoje. Valdžios įstaigų ir institucijų tarpusavio 
santykiai, bendradarbiavimo pavyzdžiai ir konfliktai (imperatorius nikolajus ii, Ministrų 
taryba, Valstybės taryba, Valstybės dūma). Pasikėsinimas į P. stolypiną 1911 m. ir refor-
mų likimas 1912–1914 metais. rinkimų į ketvirtąją valstybės dūmą 1912 m. rezultatai ir 
opozicijos formavimasis. stačiatikių cerkvės padėtis 1905–1914 metais. Diskusijos cerk-
vėje, visuomenėje ir vyriausybėje dėl cerkvės reformų būtinybės, pasirengimai visuoti-
niam suvažiavimui (soborui).

3.3. Rusijos ekonomika 1905–1914 metais.
agrarinių reformų poveikis ūkio pažangai. kaimo bendruomenės nuosmukis ir vals-

tiečių išsikėlimo į vienkiemius įteisinimo procesas. kooperatyvinio judėjimo paplitimas 
kaime ir jo ekonominiai rezultatai. Dvarininkų ir valstiečių ūkių modernizacija, valsty-
bės finansinė parama, investicijos į žemės ūkį. užsienio investicijų į rusijos ekonomiką 
augimo tendencijos, priklausomybės nuo užsienio kapitalo požymiai. 1907 m. pasaulinės 
ekonominės krizės įtaka rusijos pramonei. Metalurgijos ir metalo apdirbimo įmonių, 
geležinkelio ir mašinų pramonės nuostoliai, darbininkijos bedarbystė. Pramonės atsiga-
vimas 1909–1913 metais, gamybos apimties padidėjimas 1,5 karto. Vidutinis metinis vi-
sos pramonės gamybos prieaugis sudarė 8,8 proc. rusijos mokslo ir technikos pažangos 
ekonominė svarba.

3.4. Švietimas ir kultūra 1905–1914 m.: „literatūros sidabro amžius“.
nagrinėjami pagrindiniai valstybės politikos švietimo srityje bruožai. Viena iš opiau-

sių neišspręstų, paveldėtų iš XiX a., problemų buvo žemas rusijos gyventojų raštingumo 
lygis. 1905–1907 m. vyko mokytojų suvažiavimai, kurių metu reikalauta ypatingo dėme-
sio mokyklai. 1906 m. Valstybės dūmai buvo pateiktas visuotinio privalomojo pradinio 
švietimo įstatymo projektas, tačiau įstatymu jis taip ir netapo. 1905–1914 m. – naujų 
aukštųjų mokyklų steigimo laikotarpis, ypač išpopuliarėjo vadinamieji liaudies univer-
sitetai. europietiško modernizmo srovių paplitimas ir rusiškojo modernizmo gimimas 
literatūroje ir dailėje (simbolizmas, impresionizmas, dekadansas, futurizmas, kubizmas, 
akmeizmas). XX a. pradžioje kūrė jaunoji poetų, rašytojų ir publicistų karta (D. Merež-
kovskis, Z. gippijus, k. Belmontas, V. Briusovas, V. romanovas, V. ivanovas, a. Blokas, 
V. Chlebnikovas, D. Burliukas, n. gumiliovas, a. achmatova, o. Mandelštamas, i. Bu-
ninas). Dailės madas diktavo ir šokiravo M. grubelis, n. Benua, M. Dobužinskis, n. re-
richas, k. Malevičius ir kt. Didelio visuomeninio ir politinio atgarsio susilaukė 1909 m. 
išleistas jaunųjų filosofų ir rašytojų straipsnių rinkinys „gairės“ (n. Berdiajevas, s. Bulga-
kovas, M. geršenzonas, a. izgojevas, P. kistiakovas, P. struvė, s. frankas).

3.5. Pirmasis pasaulinis karas ir Rusijos imperijos žlugimas.
rusijos užsienio politika karo išvakarėse. karinis ir mobilizacinis rusijos imperijos 

potencialas, strateginiai planai ir politiniai karo tikslai. karinių kampanijų dinamika 
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1914–1916 metais. rusijos visuomenės ir politinių partijų pozicija karo atžvilgiu, patrio-
tinių jausmų proveržis 1914 metais. nesėkmių fronte įtaka valdžios krizei, opozicinio 
„Progresyvaus bloko“ formavimasis Valstybės dūmoje ir reikalavimai vyriausybei. Dip-
lomatiniai santykiai su sąjungininkais 1914–1916 metais. ekonominių problemų įtaka 
politiniam nestabilumui ir revoliucinėms visuomenės nuotaikoms. 1917 m. vasario re-
voliucijos priežastys, pobūdis ir raida. nikolajaus ii abdikacija, jos teisinės ir politinės 
pasekmės. laikinosios vyriausybės ir Petrogrado darbininkų ir kareivių deputatų tarybos 
varžybos dėl valdžios. naujo rusijos valstybingumo kūrimas 1917 m. pavasarį ir vasarą.

Pagrindinė literatūra: 1) История России. ХХ век: 1894–1939. Москва: Астрель, 
2009, с. 152–289; 2) Stephenson G. russia from 1812 to 1945: a history. new York: Praeger 
Publisher, 1970, p. 68–128; 3) The Cambridge history of russia. imperial russia, 1689–
1917 / ed. D. lieven. Cambridge: Cambridge university Press, 2006, Vol. ii, p. 107–115, 
655–669.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokį pavidalą 1905–1907 m. revoliucija įgavo 
kaukazo gubernijose? 2) išvardinkite svarbiausius P. stolypino reformų programos ele-
mentus. 3) kokios Vakarų europos valstybės daugiausia investavo į rusijos ekonomiką ir 
kodėl? 4) kokios problemos nagrinėjamos 1909 m. išleistame straipsnių rinkinyje „gai-
rės“? 5) kokios esminės rusijos karinių nesėkmių 1915–1916 m. priežastys?

Seminarų ir pratybų temos
1. XIX–XX a. pradžios Rusijos istorijos istoriografijos modeliai (3 teminis blokas).
2. Rusijos imperijos istorija internete (3 teminis blokas).

Rekomenduojama literatūra: 
1) Пушкарёв С. Г. Россия 1801–1917: власть и общество. Москва: «Посев», 2001, 

c. 19–56; 2) Riasanovsky N. V., Steinberg D. a history of russia. new York: oxford uni-
versity Press, 2005, p. 279–450; 3) Фёдоров В. А. История России 1861–1917. Москва: 
«Высшая школа», 2000, c. 13–68; 4) Pipes R. russia under the old regime. new York: 
Penguin Books ltd, 1982, p. 281–315; 5) Bartlett R. a history of russia. new York: Pal-
grave Macmillan, 2005, p. 154–193; 6) История России. ХХ век: 1894–1939. Москва: 
Астрель, 2009, с. 152–289; 7) Stephenson G. russia from 1812 to 1945: a history. new 
York: Praeger Publisher, 1970, p. 68–128; 8) The Cambridge history of russia. imperial 
russia, 1689–1917 / ed. D. lieven. Cambridge: Cambridge university Press, 2006, Vol. ii, 
p. 107–115, 655–669; 9) Троицкий Н. А. Россия в ХiХ веке. Курс лекций. Москва: 
«Высшая школа», 1999, с. 29–75; 10) История России ХiХ – начала ХХ в. / Под ред. 
В. А. Фёдорова. Москва: «Издательство Проспект», 2006, с. 79–96.
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Lenkijos istorija
asist. algirdas narbutas

Temos anotacija. temos tikslas – supažindinti su lenkų tautos viduramžių bei naujųjų 
laikų istorijos periodizacijos problemomis, istoriniais šaltiniais ir istoriografija. išdėstyti 
svarbiausius lenkų tautos socialinės, politinės ir kultūrinės raidos etapus nuo XViii a. pabai-
gos iki antrojo pasaulinio karo pradžios. atlikti lenkų tautos istorinių procesų lyginamą-
ją analizę Vidurio ir rytų europos kontekste. atskleisti socialinės, politinės ir kultūrinės 
raidos ypatumus lenkų žemėse rusijos, Prūsijos (Vokietijos), austrijos (austrijos-Ven-
grijos) imperijų sudėtyje bei lenkų išeivių kultūrinę ir politinę veiklą. aptarti lenkų įtaką 
europos kultūrai bei lenkiškojo mesianizmo fenomeną. nusakyti XiX a. lenkų tautinio 
išsivadavimo formas, politines ideologines sroves bei moderniosios lenkų tautos forma-
vimosi procesą. supažindinti su lenkijos valstybingumo atkūrimo po Pirmojo pasauli-
nio karo aplinkybėmis ir valstybės sąrangos modelio paieškomis. išanalizuoti antrosios 
lenkijos respublikos politinius bei socialinius vidaus procesus. Įvertinti antrosios lenki-
jos respublikos (1918–1939 m.) tarptautinę padėtį, šalies geopolitinės raidos alternatyvas 
ir Varšuvos užsienio politiką. 

temos siekiniai. siekiama, kad studentai suvoktų lenkų tautos civilizacinės raidos ypa-
tumus, skiriančius ją nuo kitų Vidurio bei rytų europos regiono šalių bei lietuvos istorijos. 
skatinama ugdyti savarankiškus gebėjimus analizuoti istorinius regiono procesus, juos ly-
ginti ir sieti su sociokultūrinėmis bei politinėmis dabarties aktualijomis. norima išmokyti 
analizuoti ir panaudoti lenkijos istorijos šaltinius bei mokslinę literatūrą. siekiama, kad 
rašto darbas paskatintų išsamiau domėtis tam tikromis lenkijos istorijos temomis, gilin-
ti lenkų kalbos žinias, ugdytų gebėjimus tinkamai naudotis moksline literatūra, mokytų 
analizuoti ir suvokti mokslines problemas, perprasti mokslo kalbą (pagrindines sąvokas, 
kategorijas, dėsnius ir t. t.), lavintų mokslinį rašymo stilių, mokytų apipavidalinti mokslinį 
tekstą, tiksliai cituoti, sudaryti bibliografines nuorodas ir jų sąrašą. 

Temos programa
1. Lenkų žemės XVIII a. pabaigoje–XIX a. pirmojoje pusėje.
reikšminiai žodžiai: lenkija, aleksandras i, Prancūzijos revoliucija, lenkų legionai, 

Vienos kongresas, didysis kunigaikštis konstantinas, a. j. Čartoriskis, tilžės sutartis.
sąvokos: absoliutinė monarchija, konstitucija, aristokratija, luomai, pilietybė, morga-

natinė santuoka.
1.1. Lenkų valstybingumo klausimas po Abiejų Tautų Respublikos (ATR) žlugimo.
lenkų žemių politinės, socialinės ir kultūrinės padėties rusijos, Prūsijos ir austrijos 

sudėtyje lyginamoji apžvalga. Valstybės atkūrimo alternatyvų paieškos. aleksandro i po-
žiūris į lenkijos valstybingumo atkūrimą. rusijos užsienio reikalų ministro kunigaikščio 
a. j. Čartoriskio geopolitiniai planai. j. H. Dombrovskio pastangos užsitikrinti Prūsijos 
karaliaus fridricho Vilhelmo ii paramą. lenkų emigracijos atstovybės Vakaruose: agen-
tūra ir Deputacija. napoleono politika lenkų atžvilgiu. lenkų legionų suformavimas ir 
dalyvavimas kariniuose veiksmuose italijoje. 



kaimyninių tautų ir valstybių istorija

149

Varšuvos kunigaikštystė. tilžės sutartis. Varšuvos kunigaikštystės konstitucija ir 
napoleono kodeksai. kunigaikštystės politinė sąranga. Valstybės tarybos pirmininkas 
s. k. Potockis. kunigaikštystės socialinė ekonominė situacija. Bayonne suma. kunigaikš-
tystės ginkluotosios pajėgos. kunigaikštis j. Poniatovskis. Varšuvos kunigaikštystės karas 
su austrija. lenkų dalyvavimas napoleono invazijoje į rusiją.

1.2. Kongresinė Lenkijos karalystė (1815–1830 m.).
lenkų klausimas Vienos kongrese. lenkijos karalystės konstitucija. svarbiausi karalystės 

politiniai veikėjai – didysis kunigaikštis konstantinas, generolas j. Zajančekas ir caro pati-
kėtinis n. novosilcevas. s. Potockio švietimo politika. karalystės ūkio gaivinimo programa. 
kariuomenė – kunigaikštystės savarankiškumo garantas. seimas ir opozicija. nikolajaus i 
reakcinė politika. situacijos lietuvoje įtaka karalystės visuomenės radikalizacijai. 

1.3. Didžioji Poznanės kunigaikštystė ir Krokuvos respublika (1815–1846 m.).
Didžioji Poznanės kunigaikštystė: teritorija, gyventojai, socialinė ekonominė padė-

tis. kunigaikštystės politinis ir teisinis statusas. kunigaikščio vietininko a. H. radvilos 
veikla. germanizacijos politika. krokuvos respublikos politinė sistema: konstitucija, at-
stovų susirinkimas, Valdantysis senatas, austrijos, Prūsijos ir rusijos rezidentai. kontra-
banda – krokuvos miesto ekonominio klestėjimo garantas. jogailos universiteto politinė 
ir intelektinė svarba. tautiniai santykiai galicijoje.

Pagrindinė literatūra: 1) Davies N. Dievo žaislas: lenkijos istorija. Vilnius, 2002, t. 2, 
p. 328–385; 2) Smolenskis V. lenkų tautos istorija. kaunas, 1922, p. 420–426; 3) Wan-
dycz P. S. The lands of partitioned Poland. 1795–1918. seattle, london, 1974, [naujas lei-
dimas 1993].

rekomenduojama literatūra: 1) Snyder T. tautų rekonstrukcija: lietuva, lenkija, 
ukraina, Baltarusija, 1569–1999. Vilnius, 2009, p. 119–151; 2) Taylor A. J. P. Habsburgų 
monarchija. Vilnius, 1999.

kontroliniai klausimai. 1) nurodykite lenkų žemių, atsidūrusių rusijos, Prūsijos ir 
austrijos imperijų sudėtyje, sociopolitinę specifiką. 2) kokios lenkų politinės grupės ir su 
kokiomis valstybėmis siejo viltis atkurti abiejų tautų respubliką? 3) kokią vietą lenkams 
numatė napoleonas jo formuojamoje europos politinėje sąrangoje? 

2. Lenkų tautos išsivaduojamoji kova.
reikšminiai žodžiai: sukilimas, tautos patriotų draugija, j. Chlopickis, a. Mickevi-

čius, j. lelevelis, baltieji, raudonieji, a. Vieliopolskis.
sąvokos: revoliucija, liberalizmas, nacionalizmas, socializmas, masonija, emigracija, 

diktatūra.
2.1. 1830–1831 m. sukilimas.
konspiracinio tinklo formavimas. slaptosios organizacijos: karbonarai, filomatai, fila-

retai, tautos patriotų draugija, „jaunoji lenkija“. V. lukasinskis ir tautinė masonija. karo 
bičiulių draugijos ryšiai su dekabristais. 1830 m. revoliucijų banga europoje. lapkričio 
sukilimo priežastys. generolo j. Chlopickio ir kunigaikščio a. j. Čartoriskio politika. lo-
jalistų pastangos stabilizuoti situaciją. kariniai rusijos veiksmai, generolas i. Paskevičius, 
sukilimo nuslopinimas. sukilimo pasekmės.
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lenkai ir tautų pavasaris. 1846 m. vasario mėn. sukilimas krokuvoje. l. Mieroslavskio 
revoliuciniai projektai. tautinės vyriausybės kreipimasis į tautą. Diktatoriaus j. tysovs-
kio fiasko. galicijos valstiečių sukilimas. krokuvos prijungimas prie galicijos. 1848 m. 
kovo mėn. sukilimas Poznanės kunigaikštystėje. nacionalinio komiteto veikla ir vokie-
čių atsakas. lenkų indėlis į europos revoliucinį sąjūdį. generolas j. Bemas, generolas  
H. Dembinskis, a. Mickevičius.

2.2. Lenkų politinė veikla emigracijoje.
Pirmosios politinės emigracijos bangos XViii a. pabaigoje. t. kosciuška. Didžioji 

emigracija po 1831 m. sukilimo. emigracijos politinė diferenciacija. raudonųjų radi-
kalizmas ir baltųjų konservatyvizmas. lelevelininkai. lenkų politinės organizacijos Va-
karuose: lenkijos tautinis komitetas, Demokratinė draugija, „lenkijos liaudis“, „jaunoji 
lenkija“. a. j. Čartoriskio lamberto politinė grupuotė. lenkų politinių emigrantų ryšiai 
su Vakarų ir rusijos veikėjais. 

2.3. 1863 m. sukilimas.
aleksandro ii reformos. Carinės tautinės politikos liberalėjimas. grafo a. Zamoyskio 

vadovaujamos Žemės ūkio draugijos veikla. Politinės manifestacijos – pilietinio akty-
vumo ir visuomenės radikalėjimo išraiška. grafas a. Vieliopolskis ir jo politika. lenkų 
visuomenės politinė ideologinė diferencijacija. konspiracinės organizacijos ir Centrinis 
tautinis komitetas. j. Dombrovskis. sausio sukilimo tikslai ir lozungai. laikinoji tautinė 
vyriausybė. Vakarų šalių reakcija į sausio sukilimą. r. trauguto diktatūra. sukilimo nu-
malšinimas ir carinės valdžios represijos.

Pagrindinė literatūra: 1) Davies N. Dievo žaislas: lenkijos istorija. Vilnius, 2002, t. 2, 
p. 385–408; 2) Aleksandravičius E., Kulakauskas A. Carų valdžioje: XiX amžiaus lietuva. 
Vilnius, 1996, p. 69–78.

rekomenduojama literatūra: 1) Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios abiejų 
tautų respublikos žemėse. straipsnių rinkinys / sud. a. Prašmantaitė. Vilnius, 2009; 
2) Hammen O. J. free europe versus russia, 1830–1854 // american slavic and east eu-
ropean review. 1952, Vol 11, no. 1, p. 27–41.

kontroliniai klausimai. 1) kokios pozicijos ir kodėl laikėsi Šv. sostas lapkričio suki-
limo atžvilgiu? 2) kodėl tautų pavasario laikotarpiu lenkų politiniai lyderiai nesugebėjo 
pasinaudoti susiklosčiusiomis aplinkybėmis ir nesurengė bendro sukilimo visose lenkų 
žemėse? 3) kokie veiksniai lėmė lenkų visuomenės politinę diferenciaciją? 

3. Lenkų tautos intelektinė kultūrinė raida XIX amžiuje.
reikšminiai žodžiai: kultūra, švietimas, mokslo draugijos, a. Mickevičius, j. slovac-

kis, s. Moniuška, f. Šopenas, H. sinkevičius, rusifikacija.
sąvokos: sarmatizmas, romantizmas, pozityvizmas, modernioji tauta, natūralizmas, 

mesianizmas, mecenatystė.
3.1. XIX a. lenkų tautos mentaliniai procesai.
sarmatizmo ideologijos paveldo įveika. apšvietos epochos įtaka lenkų tautos mentali-

nei raidai. lenkų kultūrinio intelektinio gyvenimo ypatumai rusijos, Prūsijos ir austrijos 
valdomose žemėse. kovos už valstybingumo atkūrimą poveikis moderniosios lenkų tau-
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tos formavimuisi. socialinių ekonominių procesų poveikis kultūrai. kultūrinės integra-
cijos stiprėjimas. intelektinių kultūros židinių kaita – Varšuva, Pulavai, Vilnius, krokuva, 
lvovas. Politinės emigracijos vaidmuo lenkų kultūros vesternizacijos procesams. lenkų 
visuomenės atsakas į rusifikacijos ir germanizacijos pastangas.

3.2. Mokslo ir švietimo sklaida lenkų visuomenėje XIX amžiuje.
Mokslo ir švietimo situacija rusijos, Prūsijos (Vokietijos) ir austrijos (austrijos-

Vengrijos) valdomose žemėse. Pradinis švietimas. Vilniaus, Varšuvos, krokuvos, lvovo 
universitetai. Mokslinė veikla kaip rezistencijos forma. Mecenatystė. Mokslo mylėtojų 
draugija – patriotinės švietėjiškos misijos nešėja. s. stašicas, s. B. linde. j. M. ossolinskis. 
spauda ir leidyba. istorinės ir beletristinės literatūros plitimas. saloninio gyvenimo ypa-
tumai. rusijos valdžios represijų, vykdytų po 1830–1831 m. sukilimo, įtaka lenkų švieti-
mui ir mokslui. 

3.3. XIX a. lenkų literatūra ir muzika.
romantizmo epochos intelektinės ir estetinės raiškos formos. lenkų romantizmo 

ypatumai: politinis dėmuo, išeivijos svarba, lietuviškasis paveldas. a. Mickevičiaus asme-
nybė ir kūryba. j. slovackis, Z. krasinskis, j. kraševskis, k. norvidas. lenkų pozityvistai. 
krokuvos mokykla. natūralizmas. B. Prusas. e. orzeszkowa. H. sienkievičius – pirmasis 
nobelio literatūros premijos laureatas. lenkų muzikinis gyvenimas. opera. M. k. ogins-
kis. s. Moniuška. f. Šopenas.

3.4. Lenkų mesianizmas.
religinio mesianizmo samprata. tautinio mesianizmo formavimosi priežastys. rusų 

tautos mesianistinė doktrina ir jos poveikis rusijos politikai. lenkų mesianizmo išta-
kos – „lenkija – Vakarų krikščionybės paskutinis forpostas“. atr žlugimo ir išsivada-
vimo kovos įtaka lenkų mesianizmo formavimuisi. katalikų bažnyčios požiūris į lenkų 
mesianizmą. lenkų, kaip tautų kristaus, įvaizdžio klostymasis. a. tovianskio ezoterinė 
sekta ir jos pasekėjai. a. Mickevičius. j. slovackis. lenkų mesianizmo įtaka lenkų politi-
nėms doktrinoms. lenkų mesianizmo kritika. o. Milašius.

Pagrindinė literatūra: 1) Milošas Č. lenkų literatūros istorija. Vilnius, 1996, p. 215–
353; 2) Maceina A. ora et labora // a. Maceina. raštai. Vilnius, 2002, t. 7, p. 376–384; 
3) Kalėda A. adomas Mickevičius. kaunas, 1985.

rekomenduojama literatūra: 1) Ogiński M. K. atsiminimai apie lenkiją ir lenkus nuo 
1788 iki 1815 metų pabaigos. Vilnius, 2010; 2) Jastrunas M. adomas Mickevičius: poeto 
laikas ir asmenybė. kaunas, 1994; 3) Jaeger M. Działalność propagandowo-informacyjna 
władz powstańczych (1794, 1830–1831, 1863–1864). liublin, 2002.

kontroliniai klausimai. 1) kokie veiksniai lėmė lenkų moderniosios tautos formavi-
mosi procesą? 2) kodėl romantizmo epochoje lenkų literatūroje išskirtinę vietą užėmė 
lietuviški siužetai? 3) kaip pasireiškė rusų ir lenkų mesianizmo sankirta?

4. Lenkų žemės XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pradžioje.
reikšminiai žodžiai: Pavyslio kraštas, politinės partijos, j. Pilsudskis, r. Dmovskis, 

Bundas, lenkų kolo, ugodovcai.
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sąvokos: urbanizacija, unitai, pramoninis perversmas, nacionalizmas, socializmas, 
kulturkampfas. 

4.1. Imperijų tautinė politika lenkų žemėse.
rusų valdžios veiksmai lenkijos karalystėje po 1864 metų. Pavyslio kraštas, centra-

lizacija ir autonomijos naikinimas, rusifikacija. Vietininko f. Bergo, generalgubernato-
riaus i. gurko ir Varšuvos švietimo apygardos globėjo a. apuchtino pastangos rusifikuo-
ti kraštą. graikų apeigų katalikų bažnyčios panaikinimas rusijos imperijoje. Vokietijos 
imperijos sukūrimo įtaka Berlyno tautinės ir konfesinės politikos strategijai. kanclerio 
o. fon Bismarko kulturkampfo politika. Didžiosios lenkijos, Pamario ir silezijos ger-
manizacija. Hakata ir hakatizmas. Vokiečių kolonizacija ir ekonominė ekspansija. Habs-
burgų tautinės politikos ypatumai. galicijos autonomijos plėtra. galicijos reikšmė lenkų 
valstybingumo idėjos tęstinumui.

4.2. Ekonominiai socialiniai procesai lenkų žemėse.
XiX a. 7-ojo dešimtmečio rusijos žemės reformų poveikis. kapitalizmo raida ir in-

dustrializacija Vokietijos valdomose lenkų žemėse. silezijos vieta Vokietijos pramonės 
struktūroje. Žemės ūkis ir pramonė galicijoje. XiX antrosios pusės demografiniai proce-
sai, urbanizacija ir vidinė bei užsienio emigracija lenkų žemėse. socialinės struktūros po-
kyčiai: bajorijos, valstiečių buržuazijos ir proletariato evoliucija. ekonominių socialinių 
procesų tautiniai aspektai. antisemitizmo stiprėjimas.

4.3. Lenkų visuomenės pasaulėžiūros pokyčiai.
tautinio judėjimo silpnėjimas, ginkluotos kovos idėjos atsisakymas. ugodovcai. Po-

litinė ideologinė poliarizacija. lenkų politinių partijų formavimasis. socialistinių partijų 
susikūrimas. „Proletariat“, lenkijos karalystės ir lietuvos socialdemokratų partija, len-
kijos socialistų partija, Bundas. nacionalistinės ideologijos sklaida. tautinė lyga, lenkijos 
nacionaldemokratų partija. Valstiečių partija galicijoje. krikščioniškosios demokratijos 
idėjų įtaka lenkų visuomenei.

4.4. XX a. pradžios Rusijos krizės poveikis lenkų visuomenės politiniam aktyvumui.
j. Pilsudskis ir r. Dmovskis – du tautos šaukliai, dvi strategijos, dvi lenkijos vizijos. 

rusų–japonų karo įtaka 1904 m. socialinių politinių neramumų proveržiui lenkijos ka-
ralystėje. lenkai ir 1905–1907 m. rusijos revoliucija. j. Pilsudskio strategija – ginkluota 
kova už valstybės atkūrimą. 1906 m. lenkijos socialistų partijos skilimas. r. Dmovskio 
procarinė pozicija ir pastangos neutralizuoti lenkų pasipriešinimą. lenkų partijų dalyva-
vimas Dūmos rinkimuose, lenkų kolo (frakcijos) veikla.

Pagrindinė literatūra: 1) Nalenč D., Nalenčius T. juzefas Pilsudskis: legendos ir fak-
tai. Vilnius, 1991, p. 5–70; 2) Polska myśl polityczna XiX i XX wieku. Wrocław, 1994, 
200–260; 3) Wandycz P. S. laisvės kaina: Vidurio rytų europos istorija nuo viduramžių 
iki dabarties. Vilnius, 1997, p. 348–420.

rekomenduojama literatūra: 1) Polskie wizje europy w XiX i XX wieku / Wyboru 
dokonał P. oliver loew. Wrocław, 2004; 2) Rogger H. russia in the age of modernisation 
and revolution, 1881–1917. london, 1983, p. 285–383; 3) Romeris M. juozas Pilsudskis // 
lietuvių atgimimo studijos. Vilnius, 1991, t. 3.
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kontroliniai klausimai. 1) kokią įtaką rusijos, Vokietijos ir austrijos-Vengrijos tauti-
nei politikai darė XiX a. pabaigos europos militarizacijos augimas? 2) kokios priežastys 
lėmė, jog rusijos imperijoje lenkai pirmieji įkūrė politines partijas? 3) nurodykite j. Pil-
sudskio ir r. Dmovskio lenkijos valstybės atkūrimo strategijų skirtumus.

5. Lenkijos valstybės atkūrimas po Pirmojo pasaulinio karo.
reikšminiai žodžiai: antroji respublika, valstybės viršininkas, e. Moračevskio vyriau-

sybė, rygos taika, 14 W. Wilsono punktų, V. grabskis.
sąvokos: regentų taryba, antantė, trilypė sąjunga, pasaulinė revoliucija, paliaubos, 

plebiscitas, aneksija.
5.1. Lenkai Pirmojo pasaulinio karo metais.
kariniai veiksmai lenkijos teritorijoje. tautiniai demokratai (r. Dmovskis), tautiniai 

socialistai (j. Pilsudskis) ir socialdemokratai karo metais. j. Pilsudskio šaulių būriai ir 
lenkų legionai vokiečių ir austrų kariuomenėse. Vienos ir Berlyno politika lenkų atžvil-
giu. nepriklausomos valstybės paskelbimas 1916 m. lapkritį. rusijos ir Vakarų valstybių 
politika lenkų klausimu. j. Pilsudskio ryšių su Berlynu ir Viena nutraukimas. regentų 
taryba. r. Dmovskio lenkų tautinio komiteto įsteigimas. lenkijos valstybės atkūrimo 
perspektyvos. jungtinių Valstijų prezidento W. Wilsono 14 punktų. 

5.2. Valstybės atkūrimas ir vakarinių sienų nustatymas.
Valdžios perdavimas j. Pilsudskiui 1918 m. lapkričio 11 dieną. e. Moračevskio vy-

riausybės suformavimas, jos programa. j. Pilsudskio paskyrimas laikinuoju valstybės 
viršininku. Bandymai įvykdyti valstybės perversmą 1919 m. sausio mėnesį. steigiamojo 
seimo rinkimai. i. Paderevskio vyriausybės politika. 1921 m. konstitucijos pagrindinės 
nuostatos. Šalies vakarinių sienų nustatymas. Didžiosios lenkijos ir rytų Pamario perė-
jimas lenkijai. gdansko miesto statusas. 1920–1921 m. plebiscitai. sukilimai silezijoje ir 
krašto padalijimas 1921 metais. lenkijos ir Čekoslovakijos konfliktas dėl tešino srities. 

5.3. Kovos už Lenkijos valstybės rytines sienas.
j. Pilsudskio federalistinis projektas ir r. Dmovskio Didžiosios lenkijos idėja. lenki-

jos konfliktas su Vakarų ukrainos liaudies respublika galicijoje. 1919 m. lenkų armijos 
puolimas lietuvoje ir Baltarusijoje. antantės šalių pozicija lenkijos vakarinių žemių at-
žvilgiu. kerzono linijos nustatymas. sąjunga su s. Petliūra ir karo su bolševikais pradžia. 
lenkijos revoliucinio komiteto sudarymas liubline. Pasaulinės bolševikinės revoliucijos 
idėjos įgyvendinimo grėsmė. Mūšis prie Varšuvos. l. Želigovskio „maištas“ rytų lietu-
voje. 1921 m. lenkų ir sovietų rygos taikos sutartis.

5.4. Antrosios respublikos socialinės ekonominės ir politinės sąrangos formavimas.
XX a. 3-iojo dešimtmečio pradžios lenkijos visuomenės demografinė, socialinė ir 

tautinė konfesinė situacija. agrarinės reformos įgyvendinimas. antrosios respublikos so-
cialinė ekonominė dinamika. 1922 m. seimo rinkimai, j. Pilsudskio šalininkų nesėkmė. 
g. narutavičiaus išrinkimas lenkijos prezidentu ir jo žūtis. lenkijos seimo frakcijos ir 
vyriausybės 1922–1926 m. V. grabskio vyriausybės reformos 1923–1925 metais.

Šaltiniai: lietuvos ir lenkijos santykiai 1917–1994. Dokumentų rinkinys / sud. 
V. P. Plečkaitis, j. Widackis. Vilnius, 1998, p. 9 –81.
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Pagrindinė literatūra: 1) Davies N. White eagle, red star: the Polish-soviet War, 
1919–20. london, 2003; 2) Hobsbawn E. kraštutinumų amžius. trumpasis XX amžius: 
1914–1991. Vilnius, 2000.

rekomenduojama literatūra: The eastern borders of Poland // Polish Commission of 
Works Preparatory to the Peace Conference. Paris, 1919.

kontroliniai klausimai. 1) Dėl kokių priežasčių j. Pilsudskis valstybės atkūrimo planus 
siejo su Berlynu ir Viena? 2) kodėl antantės palaikomas r. Dmovskis netapo atkurtos 
valstybės vadovu? 3) kokie veiksniai lėmė lenkijos parlamentinės sistemos silpnumą?

6. Sanacijos režimas ir Antrosios respublikos žlugimas.
reikšminiai žodžiai: BBWr, „Centrolev“, j. Bekas, e. rydz-smigły, „lenkų korido-

rius“, Molotovo–ribentropo paktas, antrasis pasaulinis karas.
sąvokos: pilietinis karas, marginalizacija, sanacija, ultimatumas, pučas.
6.1. Sanacijos režimas J. Pilsudskio gyvenimo metais.
socialinės ir politinės įtampos augimas 1926 m. pradžioje. Pilietinio karo grėsmė. 1926 m. 

j. Pilsudskio vadovaujamas karinis pučas. sanacijos režimo politinis mechanizmas: seimo, 
politinių partijų ir kariuomenės vieta valstybėje. 1926 m. konstitucijos pataisos. Parlamenta-
rizmo marginalizacija. nepartinių bloko įsteigimas bendradarbiavimui su valdžia (BBWr). 
1928 m. rinkimai ir „Centrolev“ susikūrimas. ekonominės krizės įtaka visuomenės radikalė-
jimui. 1930 m. politinės represijos. 1935 m. autoritarinės konstitucijos priėmimas.

6.2. Sanacijos režimas 1935–1939 metais.
j. Pilsudskio mirties poveikis režimo stabilumui. Prezidento i. Moscickio ir marša-

lo e. rydz-smigły įtaka valstybės valdymui. BBWr paleidimas. liberaliosios opozicijos 
telkimasis. i. Paderevskio ir V. sikorskio vadovaujamos „front Morges“ politinės gru-
pės įsteigimas. kairiosios politinės jėgos 4-ojo dešimtmečio pabaigoje. 1938 m. lenkijos 
komunistų partijos paleidimas ir j. stalino represijos prieš lenkų komunistus. 1938 m. 
rinkimai. Politinė konsolidacija antrojo pasaulinio karo išvakarėse.

6.3. Antrosios respublikos užsienio politika.
Varšuvos užsienio politikos orientacija į Prancūziją XX a. 3-iojo dešimtmečio pra-

džioje. 1921 m. lenkijos ir Prancūzijos sąjunginė sutartis – atsvara Veimaro respublikai. 
Diplomatinės paramos prieš sovietų rusiją paieškos. Varšuvos suartėjimas su Bukareštu. 
1932 m. lenkijos ir sovietų sąjungos nepuolimo sutartis. 1934 m. sutartis su Vokieti-
ja. 1938 m. kovo mėn. ultimatumas lietuvai. Čekoslovakijos tešino srities prijungimas. 
1939 m. kovo 21 d. Berlyno reikalavimų dėl gdansko bei „lenkų koridoriaus“ atmetimas 
ir nepuolimo sutarties nutraukimas. Molotovo-ribentropo paktas.

6.4. Lenkijos valstybės žlugimas.
Vermachto įsiveržimas į lenkiją 1939 m. rugsėjo 1 d. londono ir Paryžiaus reak-

cija. raudonosios armijos kariniai veiksmai. Varšuvos užėmimas ir lenkijos kapitulia-
cija. lenkijos teritorijos padalijimas. Berlyno veiksmai okupuotose teritorijose. Vakarų 
Baltarusijos ir Vakarų ukrainos inkorporavimas į sovietų sąjungą. lenkų emigracinės 
vyriausybės veiksmai. lenkų kariniai daliniai Vakarų fronte. rezistencinio pogrindžio 
struktūrų suformavimas.
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Pagrindinė literatūra: 1) The history of Polish diplomacy X–XX c. / eds. g. labuda, 
W. Michowicz. Warsaw, 2005; 2) Korbel J. Poland between east and west: soviet a. germ. 
diplomacy toward Poland, 1919–1933. Princeton, 1963.

rekomenduojama literatūra: 1) Poland between germany and russia, 1926–1939: the 
theory of two enemies / ed. a. korczyński, t. Świętochowski. Piłsudski inst. of america. 
new York, 1975; 2) Lipski J. Diplomat in Berlin, 1933–1939: papers and memoirs of józef 
lipski, ambassador of Poland / ed. W. jędrzejewicz. new York, 1968.

kontroliniai klausimai. 1) kokios priežastys lėmė lenkijos politinį nestabilumą ir 
parlamentarizmo silpnumą? 2) kokiomis politinėmis ir socialinėmis grupėmis rėmėsi 
sanacijos režimas? 3) kokie kariniai ir politiniai veiksniai lėmė lenkijos valstybės žlugi-
mą 1939 metais?

Seminarų ir pratybų temos
1. Lenkijos periodizacijos problemos.
2. Lenkijos istoriografijos problemos.
3. Rašto darbų temų aptarimas.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Davies N. Dievo žaislas: lenkijos istorija. Vilnius, 1997–2002, t. 1–2; 2) Davies N. 

White eagle, red star: The Polish-soviet War, 1919–20. london, 2004; 3) Halecki O.  
a History of Poland. london, 1961; 4) Historia Polski XiX–XX wieku / Pod red. P. samu-
sia. lodz, 1999; 5) Hundert G. D. lenkijos ir lietuvos žydai aštuonioliktame amžiuje. Vil-
nius, 2006; 6) Milošas Č. lenkų literatūros istorija. Vilnius, 1996; 7) Reddaway W. F. The 
Cambridge History of Poland (1697–1935). Cambridge, 1941; 8) Smolenskis V. lenkų 
tautos istorija. kaunas, 1922; 9) Snyder T. tautų rekonstrukcija: lietuva, lenkija, ukrai-
na, Baltarusija, 1569–1999. Vilnius, 2009; 10) Taylor A. J. P. Habsburgų monarchija. Vil-
nius, 1999; 11) The history of Polish diplomacy X–XX c. / eds. g. labuda, W. Michowicz. 
Warsaw, 2005; 12) Wandycz P. S. laisvės kaina: Vidurio rytų europos istorija nuo vidur-
amžių iki dabarties. Vilnius, 1997; 13) Wandycz P. S. The lands of partitioned Poland. 
1795–1918. london, 1993.

Baltijos šalių istorija
Prof. dr. Zenonas Butkus

Temos anotacija. Temos siekiniai: išstudijuoti latvijos, estijos ir suomijos istoriją nuo 
seniausių laikų iki šių dienų, išskirti šių šalių praeities epochinius lūžius, savitumą, senų-
jų laikų ir modernybės specifiką bei įvairovę, socialinės, ekonominės, kultūrinės raidos 
etapus ir svarbiausius jų bruožus, iškelti istorijos regioninės specifikos idėją ir ją pagrįsti; 
išnagrinėti šiaurinių Baltijos kraštų ryšius su lietuva, nustatyti jų lituanistinį paveldą, 
susipažinti su tų valstybių istorijos tyrimo centrais, šaltiniais ir istoriografija, aptarti skir-
tingų koncepcijų suderinamumo galimybes, įvertinti Baltijos šalių istoriją lyginamuoju 
aspektu ir suomijos politinio proceso bei tarptautinės padėties unikalumo ypatybes. 
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Išsiugdomos kompetencijos. Baigęs šią temą studentas išmano latvijos, estijos ir 
suomijos istoriją, šių šalių istoriografines koncepcijas, jų skirtumus ir suderinamumo 
perspektyvas, taip pat tų valstybių ryšius su lietuva ir viso regiono bendradarbiavimo 
perspektyvas; jis geba surasti, profesionaliai atrinkti, apdoroti, sisteminti ir vertinti kai-
myninių šalių istorinius šaltinius, moksliškai rekonstruoti istorinį procesą, kurti logiškus 
istorinio tyrimo tekstus; studentas išsiugdo pagarbą Baltijos šalių istorijai, jų istorinio 
kelio specifikai, mentaliteto ypatybėms, išsiugdo nepakantumą stereotipiniam, niveliuo-
jančiam požiūriui į jų praeitį, geba vertinti viso regiono istoriją, atsižvelgdamas į geros 
kaimynystės ir sugyvenimo reikmes.

Temos programa
1. Temos objektas, aktualumas, periodizacija, šaltiniai ir istoriografija.
reikšminiai žodžiai: Baltijos šalys, Baltijos vienybė, Helsinkis, talinas, ryga, alandų 

salos, tartu universitetas, turku (Helsinkio) universitetas.
sąvokos: visuotinė istorija, heraldika, istoriografija, šaltinotyra, atminties kultūra, re-

gionalizmas, geopolitika, demografija.
1.1. Temos apimtis.
latvijos, estijos ir suomijos istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų. Baltijos regio-

no istoriografinio nuošalumo istorinės aplinkybės. Praeities regioninis specifiškumas ir 
regioninio jos vertinimo reikmė. rusijos ir Švedijos, Vokietijos ir lenkijos kaip išorės 
veiksnio įtaka Baltijos tautų istorijai. Baltijos vienybės idėja ir praktika. latvių, estų ir 
suomių tautiniai ir valstybiniai simboliai. latvijos, estijos, suomijos istorinio ir istorio-
grafinio paveldo šiandieninis aktualumas. 

1.2. Baltijos šalių gamtinės geografinės sąlygos, geopolitinė situacija, šaltiniai ir is-
torinė literatūra.

suomijos, estijos, latvijos sienos: nustatymas ir šiandieninė padėtis. Baltijos šalys jū-
rinių ir žemyninių valstybių kovos kryžkelėje. latvijos, estijos ir suomijos socialinės bei 
politinės raidos etapai. geopolitikos ir demokratijos dilema. svarbiausi latvijos ir esti-
jos istoriniai šaltiniai bei šaltinotyros problemos. lituanistinė medžiaga rygos ir talino 
archyvuose. Baltijos šalių praeitis Vokietijos, rusijos ir lenkijos istoriografijoje. Pagrin-
dinės istorinės mokyklos bei istorijos tyrimo centrai. kaimyninių šalių istoriografinių 
koncepcijų ir atminties kultūros suderinamumo reikmė.

Pagrindinė literatūra: 1) Raud T. estonija and the estonians. stanford, 2001, p. i–XiX; 
2) Plakans A. The latvians. a short History. stanford, 1995, p. i–XX; 3) Zetterberg S. 
suomija po 1917 metų. Vilnius, 1993, p. 5–7.

Šaltiniai: Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918–1940 metais. Vilnius, 2008, 
p. 5–86.

rekomenduojama literatūra: 1) Baltijos šalių istorija. Vilnius, 2000, p. 1–11; 2) But-
kus A. latviai. kaunas, 1995, p. 1–6; 3) Butkus Z. latvijos ir estijos istorijos programa. 
Vilnius, p. 3–22; 4) Skrodenis S. suomija ir lietuva. istorinių ir kultūrinių ryšių vagos. 
Vilnius–Helsinkis, 2009, p. 3–37; 5) Vilpišauskas R. integracija europoje: Baltijos šalys ir 
europos sąjunga. Vilnius, 2001, p. 3–159.
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kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Baltijos regiono civilizacinės priklausomybės 
problemos. 2) svarbiausi lietuvos istorijos šaltiniai, saugomi rygos ir talino archyvuose. 
3) svarbiausi latvijos ir estijos praeities tyrimo centrai ir periodiniai istorijos mokslo 
leidiniai. 4) nusakykite tris neatitinkančius tikrovės stereotipinius požiūrius į latvijos ir 
estijos praeitį lietuvos visuomenės istorinėje savimonėje.

2. Latvijos, Estijos ir Suomijos priešistorė.
reikšminiai žodžiai: aisčiai, baltai, finai, kunda, narva, j. endzelynas, Harri Moora.
sąvokos: proistorė, etnogenezė, mitologija, epas.
seniausi regiono gyventojai. neandertaliečio pėdsakų atradimas suomijoje. archeo-

loginės svidrų, Pabaltijo Madleno, kundos, narvos kultūros. finų-ugrų ir indoeuropiečių 
atsikraustymas. Šukinės-duobelinės ir virvelinės keramikos kultūros. Baltiški, germaniški 
ir slaviški skoliniai estų ir suomių kalbose. Pagrindinės etnogenezės teorijos. adalbertas 
Becenbergeris, augustas Bylenšteinas, kazimieras Būga, janis endzelynas, Petras klimas, 
Harri Moora. kazimieras jaunius ir finougristika. etninių procesų stabilizacija. Hero-
jiniai epai. „kalevala“, „kalevo sūnus“, „lačplėsis“. elijas lönnrotas, f. r. kreicvaldas, 
andrejis Pumpuras, akusti robertas niemis. 

Pagrindinė literatūra: 1) Raud T. estonija and the estonians. stanford, 2001, p. 3–14; 
2) Plakans A. The latvians. a short History. stanford, 1995, p. 1–13; 3) Butkus A. latviai. 
kaunas, 1995, p. 6–13, 36–38.

Šaltiniai: 1) kalevala. Vilnius, 1986, p. 3–734; 2) kalevo sūnus. Vilnius, 1963, p. 3–291; 
3) Pumpuras A. lačplėsis. Vilnius, 1991, p. 3–199.

rekomenduojama literatūra: 1) Ģērmanis U. latvių tautos nutikimai. kaunas, 1998, 
p. 13–29; 2) Masionienė B. Baltijos tautos. Vilnius, 1996, p. 24–36; 3) Pabaltijo archeolo-
gija. speckurso programa. Vilnius, 1986, p. 3–18.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Baltijos šalių teritorijos apgyvendinimo etapai. 
2) kokios svarbiausios finų-ugrų ir baltų etnogenezės teorijos? 3) kurie autentiški istori-
niai įvykiai atsispindi suomių, estų ir latvių herojiniuose epuose? 4) Baltijos šalių proisto-
rės kalbiniai, rašytinių šaltinių ir archeologiniai duomenys lyginimo aspektu.

3. Valstybingumo pradžia ir kovos su Rusios, vokiečių ir Skandinavijos riterių eks-
pansija.

reikšminiai žodžiai: kuoknesė, jersika, talava, revala, agluona, vyskupas albertas.
sąvokos: misionieriai, kalavijuočiai, legatas, kronika.
Pirmieji latvių ir estų valstybiniai junginiai. Makondai, žemės ir jų valdovai. Visvaldis 

ir talivaldis. ankstyvojo latvių ir estų valstybingumo versijos pagrįstumas. arveds Švabė. 
Vikingų antpuoliai. kryžiaus žygiai ir jų pasislinkimas į Pabaltijį. trys kryžiaus žygiai į 
suomių žemes. Vyskupų Meinhardo, Bertoldo ir alberto veikla. rygos ir talino įkūrimas. 
kalavijuočių ordinas. Šimtametė Baltijos tautų kova prieš išorės invaziją. lyvių, sėlių, lat-
galių, estų, kuršių bei žemgalių užkariavimas. Pralaimėjimų priežastys ir padariniai. li-
vonijos kronikos ir šiandieniniai vokiečių įsitvirtinimo Pabaltijyje vertinimai. lietuvos 
vaidmuo latvių bei estų kovoje dėl savarankiškumo. Mindaugo palaidojimo agluonoje 
versija. Švedijos ir novgorodo įsitvirtinimas suomijos teritorijoje. Pehkinesario sutartis. 
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Pagrindinė literatūra: 1) Raud T. estonia and the estonians. stanford, 2002, p. 15–18; 
2) Plakans A. The latvians. a short History. stanford, 1995, p. 14–21; 3) Gudavičius E. 
kryžiaus karai Pabaltijyje ir lietuva Xiii a. Vilnius, 1989, p. 5–46, 167–169.

Šaltiniai: Latvis H., Vartbergė H. livonijos kronikos. Vilnius, p. 3–152.
kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) senojo latvių ir estų valstybingumo vertinimas 

istoriografijoje. 2) svarbiausios kryžiaus žygių pasislinkimo į Baltiją priežastys. 3) kuo 
skyrėsi vyskupų Meinhardo, Bertoldo ir alberto veiklos metodai? 4) svarbiausios sve-
timšalių įsitvirtinimo latvijoje ir estijoje prielaidos bei krikščionybės sklaidos suomijoje 
etapai.

4. Livonija XIII–XVI a. 
reikšminiai žodžiai: livonija, kuršas, Valmiera, Valka, Cėsys.
sąvokos: arkivyskupas, konfederacija, kapitula, landtagas, luomai, hanza, liuteronybė.
4.1. Valstybės sandara, struktūra, pobūdis ir priklausomybė Šv. Romos imperijai.
Popiežiaus ir imperatoriaus valdžios svoris bei galios livonijoje. Mokesčiai imperijai 

ir ryšių su ja pobūdis. livonijos ordinas, rygos arkivyskupija, kuršo, saremos ir tartu 
vyskupijos. Danijos karaliaus valdos estijoje ir jų atitekimas ordinui. luominė visuome-
nė. landtagai ir krašto vienybės problema. Valteris Platenbergas. livonijos tarptautinė 
padėtis, santykiai su Pskovu, novgorodu, Maskvos valstybe ir lietuva. livonijos ir lietu-
vos siena, jos nustatymas ir pakeitimai. 

4.2. Ekonominiai, socialiniai ir etniniai santykiai Livonijoje.
Ūkis, miestų atsiradimas ir raida. livonijos miestai Hanzos sąjungoje. rygos uosto ir 

Dauguvos upės vaidmuo lDk užsienio prekyboje. leninė vasalinė sistema ir jos „impor-
to“ koncepcija. latvių ir estų padėtis livonijoje. rygos latvių brolijos. 

4.3. Kultūrinis gyvenimas ir reformacija; valstybės silpnėjimas ir žlugimas.
 Pagoniškosios ir krikščioniškosios kultūrų sąveika. Vokiečių kultūros poveikis. re-

formacijos prielaidos ir išplitimas livonijoje. Pirmieji reformatai. M. Hofmanas. liute-
ronybės legalizavimas Valmieros landtage. Pamaldos bei pirmosios knygos latvių ir estų 
kalbomis. livonijos tarptautinė padėtis XV a. – XVi a. pirmojoje pusėje. Hanzos smuki-
mas. livonijos riteriai ir šaunamasis ginklas. livonijos karas. livonijos ordino pasidavi-
mas lDk globai. Šiaurinės estijos pasidavimas Švedijai. tradiciniai ir naujieji livonijos 
vertinimo konceptai istoriografijoje. 

Pagrindinė literatūra: 1) Raud T. estonia and the estonians. stanford, 2002, p. 15–25; 
2) Varakauskas R. lietuvos ir livonijos santykiai Xiii–XVi a. Vilnius, 1982, p. 9–57; 3) Ty-
la A. lietuva ir livonija XVi a. pabaigoje – XVii a. pradžioje. Vilnius. 1986, p. 3–34.

Šaltiniai: Latvis H., Vartbergė H. livonijos kronikos. Vilnius, p. 103–208.
rekomenduojama literatūra: Plakans A. The latvians. a short History. stanford, 

1995, p. 18–35.
kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) livonijos konfederacijos ir kryžiuočių valstybių 

sirijoje bei Palestinoje bendri bruožai ir skirtumai. 2) Popiežiaus ir imperatoriaus val-
džios svertai livonijoje. 3) kokios svarbiausios livonijos silpnėjimo ir žlugimo priežastys 
XVi a.? 4) lDk politikos poveikio livonijai padariniai. 
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5. Latvių ir estų žemės Lietuvos-Lenkijos, Švedijos ir Danijos valdžioje (XVI a. an-
troji pusė–XVIII a. pradžia).

reikšminiai žodžiai: kuršas, Žiemgala, latgala, Vidžemė, Piltinė, gambija, tobagas. 
sąvokos: kuršo statutas, gimnazija, universitetas, mokytojų seminarija, merkantiliz-

mas, kolonijos, jėzuitai, redukcija.
5.1. Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystė.
Šaltiniai ir istoriografija. s. Henningo ir k. g. Cygenhorno kronikos. j. juškevičiaus 

ir o. H. Mattieseno koncepcijos. latviškas ar vokiškas kunigaikštystės pobūdis? kuni-
gaikštystės statusas ir valdymo organai. gotardas ketleris. kuršo statutas. kunigaikščio 
jokūbo valdymas. ekonominė kuršo pažanga. laivų statyba. kuršo kolonijos afrikoje 
(gambija) ir amerikoje (tobagas). išorės agresija ir ūkio sutrikdymas. jokūbas atgauna 
valdžią. Banginių medžioklė. kovos dėl sosto. rusijos įtakos augimas. Bironai, Dž. kaza-
nova. kuršo kunigaikštystės kultūra. akademijos įkūrimas jelgavoje.

5.2. Vidžemė, Latgala ir Pietų Estija Lenkijos-Lietuvos valdžioje. Uždauguvio ku-
nigaikštystė.

uždauguvio kunigaikštystė. jos administratoriai jurgis radvila, jonas ir jonas karolis 
Chodkevičiai. landtagas. Dvarų revizija. javų ir medienos eksportas. Prekyba su nyder-
landais. kontrreformacija uždauguvyje. jėzuitų veikla. rygos kolegija. Pirmosios išliku-
sios latvių knygos išleidimas Vilniuje. latgala atr sudėtyje. katalikybės įsitvirtinimas ir 
latgalos kultūriniai ypatumai.

5.3. Švedijos ir Danijos valdos Rytų Pabaltijyje (XVI a. pabaiga–XVIII a. pradžia).
Švedijos dalyvavimas livonijos kare ir užimtų teritorijų valdymas. imigracija iš suo-

mijos, rusijos, kuršo ir lietuvos. 1600–1629 m. Švedijos karas su atr ir Pietų estijos 
bei Vidžemės prisijungimas. Dvarų redukcija ir ūkinė pažanga. saremos sala, Piltinės ir 
aizputės sritys Danijos valdžioje. kultūros pažanga Pabaltijyje švedams valdant. tartu ir 
talino gimnazijos. tartu universiteto įkūrimas. liuteronų bažnyčia ir parapijų mokyklos, 
ligoninės, prieglaudos, karčemos, kelių tiesimas. forcelijaus mokytojų seminarija. knygų 
spausdinimo pradžia tartu ir taline. Biblijos vertimas į estų ir latvių kalbas.

Pagrindinė literatūra: 1) Raud T. estonia and the estonians. stanford, 2002, p. 27–33; 
2) Plakans A. The latvians. a short History. stanford, 1995, p. 44–59; 3) Tyla A. lietuva 
ir livonija XVi a. pabaigoje–XVii a. pradžioje. Vilnius, 1986, p. 47–107.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kuršo kunigaikštystės suklestėjimo prielaidos. 
2) kuo skyrėsi kuršo ir latgalos ekonominės bei socialinės raidos aplinkybės? 3) kodėl 
švedų valdymo laikotarpį latviai ir estai vadina „aukso amžiumi“? 4) išskirkite svarbiau-
sias abiejų tautų respublikos, Švedijos, Danijos valdymo latvių ir estų žemėse ypatybes.

6. Estijos, Vidžemės, Latgalos, Kuršo, Žiemgalos ir Suomijos prijungimas prie Rusijos.
reikšminiai žodžiai: ništato taika, suomijos didžioji kunigaikštystė.
sąvokos: Šiaurės karas, aukso amžius.
Šiaurės karas ir jo padariniai. rusijos kariuomenė Pabaltijyje. Biržų sutartis. Petras i 

ir jo testamentas. rusijos ir anglijos interesų susidūrimas Baltijos regione. anglų eskadra 
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Baltijos jūroje. estija ir Vidžemė atitenka rusijai. Pirmasis atr padalijimas ir latga-
los prijungimas prie rusijos. kuršo kunigaikštystės smukimas XViii a. antrojoje pusėje. 
1794 m. lietuvos sukilėliai kurše. Žemaičių divizija užima liepoją. trečiasis atr pada-
lijimas ir kuršo bei Žiemgalos prijungimas prie rusijos. 1808–1809 m. karas ir suomijos 
atitekimas rusijai. suomijos didžioji kunigaikštystė ir jos statusas. 

Pagrindinė literatūra: 1) Raud T. estonia and the estonians. stanford, 2002, p. 33–38; 
2) Plakans A. The latvians. a short History. stanford, 1995, p. 60–74; 3) Бутулис И., 
Зунда А. История Латвии. Рига, 2010, c. 40–45.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) svarbiausios Šiaurės karo priežastys jo pada-
riniai Baltijos valstybėms. 2) Petro i politikos ir jo „testamento“ sugretinimo galimybės. 
3) svarbiausi Baltijos šalių prijungimo prie rusijos etapai. 4) kuo skyrėsi suomijos ir kitų 
Baltijos šalių prijungimo prie rusijos padariniai?

7. Baltijos šalys Rusijos imperijoje.
reikšminiai žodžiai: Baltijos gubernijos, jaunalatviai, H. g. Merkelis, j. Šliūpas, j. kro-

dzniekas.
sąvokos: gubernija, hernhuteriai, mokytojų seminarija, tautinis atgimimas.
7.1. Baudžiava ir jos panaikinimas.
administracinis Pabaltijo žemių suskirstymas. estliandijos, lifliandijos ir kuršo gu-

bernijos. latgala Vitebsko gubernijoje. Palangos pajūrio prijungimas prie kuršo. Pabaltijo 
„ypatingoji tvarka“. jekaterinos ii politika Baltijos gubernijose. apšvietos idėjos. j. g. ei-
senas ir k. Šulcas. 1765 m. lifliandijos landtagas ir jo nutarimai. Hernhuterių sąjūdis ir 
dvasinio tobulėjimo bei atsparumo kelias. i. k. Petri, H. Merkelis ir jo veikalas „latviai“. 
1802 ir 1804 m. valstiečių įstatymai. Baudžiavos panaikinimas estliandijoje, kurše ir lif-
liandijoje. „Paukščio laisvė“.

7.2. XIX a. vidurio reformos ir kapitalizmo plėtra.
Dvarininkų požiūrio į valstiečius kaita. H. nolkenas ir H. fiolkerzamas. savivaldos 

susiformavimas. Žemės ir namų išsipirkimas. Baudžiavos panaikinimas latgaloje ir jos 
ūkinis atsilikimas. kapitalistinių santykių įsigalėjimas žemės ūkyje. geležinkelių tiesimas. 
Pabaltijo uostų iškilimas. lietuvos ekonominiai ryšiai su latvija. imigracija iš lietuvos. 

7.3. Latvių ir estų tautiniai sąjūdžiai.
tautinio atgimimo koncepcija ir atgimimo proceso analizė. M. Hrochas, a. gelneris 

ir a. smitas. latvių ir estų tautinio atgimimo pradžia, pobūdis ir etapai. estų moksli-
ninkų draugija. f. r. felmanas ir f. r. krejcvaldas. jaunalatviai. Žymiausi estų ir latvių 
atgimimo veikėjai bei organizacijos. j. V. jansenas, j. Hurtas ir k. r. jakobsonas. k. Vol-
demaras, j. alunanas, k. Baronas. estų literatų ir rygos latvių draugijos. Pirmosios estų 
ir latvių dainų šventės. Priešinimasis germanizacijai ir prorusiškos tautinių sąjūdžių ten-
dencijos. rusifikacija. senatoriaus H. a. Manaseino revizija. estų studentų draugija ir 
tautinė vėliava. estų ir latvių tautinių sąjūdžių ryšiai su lietuva. latvių-lietuvių respubli-
kos projektas. 
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7.4. Kultūriniai procesai. 1905 m. revoliucija ir jos padariniai.
Pagrindiniai etnografiniai regionai. lyvių ir kuršių likimas. Valsčių, parapijų ir apskri-

čių mokyklos. gimnazijos ir mokytojų seminarijos. lietuvos ir latvijos studentai tartu 
universitete. Profesorių instituto įkūrimas. rygos politechnikos institutas. tartu mergai-
čių gimnazija. tautinės kultūros pilnatvė. komunikacinis bumas. Pirmasis profesionalus 
istorikas j. krodzniekas. 1905 m. revoliucijos priežastys ir pradžia. sausio 13-oji rygoje. 
represijos. latvių ir estų įsitvirtinimas ekonomikoje. kredito ir kooperacijos draugijos. 
latvijos ir estijos atstovai rusijos dūmose. lietuvių padėtis ir veikla latvijoje. 

Pagrindinė literatūra: 1) Raud T. estonia and the estonians. stanford, 2002, p. 37–80; 
2) Plakans A. The latvians. a short History. stanford, 1995, p. 60–79; 3) Pivoras S. lietu-
vių ir latvių pilietinės savimonės raida. XViii a. pabaiga–XiX a. pirmoji pusė (lyginama-
sis aspektas). kaunas, 2000, p. 5–132. 

rekomenduojama literatūra: 1) Tyla A. lietuvos jaunimas tartu universitete 1802–
1918 // lietuvos tsr Ma darbai. a serija. Vilnius, 1973, t. 3 (44), p. 113–144.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kuo skyrėsi lietuvos ir kitų Baltijos šalių vi-
suomenės požiūris į rusijos carizmą? 2) Patikrinkite Z. norkaus tezę, kad hernhuteriai 
labiau paveikė estų ir latvių mentalitetą nei ankstyvas baudžiavos panaikinimas. 3) kuo 
skyrėsi lietuvos ir kitų Baltijos šalių visuomenės veiksmai per 1905 m. revoliuciją?

8. Pirmasis pasaulinis karas ir Estijos bei Latvijos valstybių susidarymas.
reikšminiai žodžiai: k. ulmanis, a. niedrė, „Mirties sala“.
sąvokos: antantė, bermontininkai, landesveras, de facto, de jure, latvių šauliai.
8.1. Karas ir bolševikų valdžia Estijoje bei Latvijoje.
Pabaltijys Vokietijos ir rusijos prieštaravimų kontekste. Vokietijos kariuomenė kurše. 

latvių šauliai: kilmė ir pobūdis. kalėdų kautynės, „sielų pūga“. latvių šauliai rusijoje. 
Vokietijos okupacinis režimas. kolonizacijos planai ir pastangos kurti provokiškas Bal-
tijos valstybes. Vasario revoliucija ir estijos bei latvijos autonomijos kūrimas. lapkričio 
revoliucija Vokietijoje ir vokiečių kariuomenės atsitraukimas iš Pabaltijo. estliandijos 
darbo komuna ir latvijos sovietinė respublika. sovietų latvijos ryšiai su litbelu. latvių 
šauliai lietuvoje. 

8.2. Nacionalinio valstybingumo genezė. Nepriklausomybės kovos.
latvių ir estų organizacijų valstybingumo programa ir jos kitimas karo metais. esti-

jos ir latvijos nepriklausomybės paskelbimas. laikinųjų vyriausybių suformavimas ir jų 
veikla. kariuomenės kūrimas. anglija pripažįsta estiją ir latviją de facto. estijos ir latvi-
jos delegacijų veikla Paryžiuje taikos konferencijos metu. admirolo e. sinklerio eskadra 
liepojos ir talino uostuose. kovo 1 d. sutartis su lietuva. Balandžio 16 d. perversmas ir 
a. niedrės kabineto sudarymas. Cėsių kautynės ir k. ulmanio vyriausybės sugrįžimas 
į rygą. sąjunga su lenkija ir latgalos išvadavimas. Bermontininkai. estijos ir latvijos 
taikos sutartys su sovietų rusija. 
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Pagrindinė literatūra: 1) Raud T. estonia and the estonians. stanford, 2002, p. 99–111; 
2) Plakans A. The latvians. a short History. stanford, 1995, p. 112–122; 3) Блейере Д. и 
др. История Латвии. XX век. Рига, 2005, c. 11–15, 70–107.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) koks svarbiausias latvių ir lietuvių visuomenės 
požiūrio į Pirmąjį pasaulinį karą skirtumas? 2) kokia pagrindinė latvių šaulių atsiradimo 
priežastis? 3) kuo skyrėsi lietuvos ir latvijos kovos prieš bermontininkus?

9. Suomijos didžioji kunigaikštystė ir nepriklausomos valstybės gimimas.
reikšminiai žodžiai: Helsinkis, turku, g. Mannerheimas.
sąvokos: eduskunta, generalgubernatorius, raudonieji sargybiniai, civilinė apsauga.
suomijos padėtis Švedijos valstybėje. Prijungimas prie rusijos ir kunigaikštystės sta-

tusas. universiteto perkėlimas iš turku į Helsinkį. tautinis sąjūdis. Valstybinis suomių 
kalbos statusas. Parlamentas. rusifikacija. generalgubernatorius n. Bobrikovas. 1906 m. 
parlamento reforma. Moterys gauna rinkimų teisę. eduskunta. nepriklausomybės pa-
skelbimas ir tarptautinis pripažinimas. Pilietinis karas ar nepriklausomybės kovos? rau-
donieji sargybiniai ir civilinė apsauga. Monarchija ar respublika? 1919 m. konstitucija 
ir valdžios galių subalansavimas. g. Mannerheimas, P. e. svinhufvudas, j. k. Paasikivi, ir  
k. j. stålbergas. taika su sovietų rusija. 

Pagrindinė literatūra: 1) Zetterberg S. suomija po 1917 metų. Vilnius, 1993, p. 8–35; 2) Jä-
gerskiöldas S. suomijos maršalas Mannerheimas. Vilnius, 1997, p. 55–92; 3) Skrodenis S. suo-
mija ir lietuva. istorinių ir kultūrinių ryšių vagos. Vilnius–Helsinkis, 2009, p. 9–12, 277–300.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kuo skyrėsi suomijos padėtis Švedijos ir rusijos 
valstybėse. 2) ar suomijoje 1918 m. vyko pilietinis karas, ar nepriklausomybės kovos?  
3) nustatykite svarbiausius suomijos ir kitų Baltijos šalių konstitucijų skirtumus.

10. Latvija ir Estija – nepriklausomos valstybės 1920–1940 metais.
reikšminiai žodžiai: latas, estų krona, laisvės statula, Brolių kapai.
sąvokos: autoritarizmas, Baltijos antantė, vapsai.
10.1. Parlamentinis laikotarpis.
estijos ir latvijos konstitucijų priėmimas. jų bendri bruožai ir skirtumai. Partijos. 

1924 m. talino pučas. tautinių mažumų padėtis. Žemės reforma estijoje ir latvijoje. la-
tas ir estų krona. tarptautinis estijos ir latvijos pripažinimas. anglijos tarpininkavimas 
nustatant latvijos ir estijos bei latvijos ir lietuvos sienas. latvijos ir estijos požiūris į 
Vilniaus bei klaipėdos problemas. latvijos ir estijos nepuolimo sutartys su ssrs. 4-ojo 
dešimtmečio ūkinė krizė ir jos padariniai. konstitucinių reformų siūlymai. „laisvės ko-
votojų“ (vapsų) sąjūdis ir 1932–1933 m. referendumai estijoje.

10.2. K. Piatso ir K. Ulmanio autoritarizmas.
1934 m. perversmai estijoje (kovo 12 d.) ir latvijoje (gegužės 15–16 d.). jų priežastys, 

pobūdis, ir padariniai, panašumai bei skirtumai. Vidaus politikos pakitimai ir užsienio 
politikos tęstinumas. 1937 m. estijos konstitucija ir parlamentinės veiklos atnaujinimas. 
Baltijos antantės susikūrimas. latvijos veikla tautų sąjungos taryboje. santykiai su Va-
karų valstybėmis ir ssrs. Posūkis į neutralumą. nepriklausomybės laikotarpio poveikis 
latvių ir estų istorijai. 
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10.3. Kultūros ir ūkio pažanga Nepriklausomybės laikais.
Švietimo sistemos suformavimas. gimnazijos ir profesinės mokyklos. tartu ir lat-

vijos universitetai. tautinių mažumų kultūrinė autonomija. latvijos ir estijos kultūros 
fondai. istorijos instituto įkūrimas latvijoje. Pirmasis Baltijos šalių istorikų kongresas. 
lietuvių organizacijos ir kultūrinė veikla latvijoje. latvių-lietuvių vienybės draugijos ir 
kongresai. Menas. laisvės statula ir Brolių kapai rygoje. latvių ir estų sporto laimėjimai. 
ekonomikos raida. Baltijos šalių užsienio prekyba ir tarpusavio ūkiniai ryšiai. kultūriniai 
ir ūkiniai laimėjimai europos pažangos kontekste.

Pagrindinė literatūra: 1) Raud T. estonia and the estonians. stanford, 2002, p. 112–
137; 2) Plakans A. The latvians. a short History. stanford, 1995, p. 122–140; 3) The Baltic 
states estonia, latvia and lithuania. london, new York, 2004, p. 1–31, 14–24.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) latvijos, estijos, lietuvos ir suomijos kons-
titucijos: bendri bruožai bei skirtumai. 2) latvijos ir estijos žemės reformų skirtumai 
ir bendri bruožai. 3) Palyginkite 1934 m. perversmus latvijoje ir estijoje su 1926 m. 
perversmais lietuvoje ir lenkijoje. 4) kuo skiriasi estijos, latvijos, lietuvos ir lenkijos 
autoritariniai režimai? 5) Palyginkite latvijos, estijos ir lietuvos, lenkijos ūkinius bei 
kultūrinius laimėjimus tarpukariu. 

11. Suomijos politinė raida Nepriklausomybės laikais ir Žiemos karas.
reikšminiai žodžiai: Mannerheimo linija, Hanko, B. jarcevas, Miina sillanpää, Mainila.
sąvokos: lapua sąjūdis, Žiemos karas.
Valdžios sąranga ir politinio proceso funkcionavimas. alandų salų ir švedų kalbos 

problema. Ministrė Miina sillanpää. Prohibicijos įstatymas. komunistų aktyvumas ir la-
pua sąjūdis. Perversmo grėsmė ir stabilizuojantis Prezidento institucijos vaidmuo. užsie-
nio politika. neutralumas. sovietų teritorinės pretenzijos. B. jarcevo misija. Derybos su 
stalinu ir Molotovu. Hanko strateginė reikšmė. Mannerheimo linija ir visuomenės daly-
vavimas jos statyboje. sovietų provokacija Mainiloje. Žiemos karas. užsienio savanoriai. 
Vakarų, skandinavijos ir Baltijos valstybių pozicija. karo nutraukimas ir taikos sutartis.

Pagrindinė literatūra: 1) Zetterberg S. suomija po 1917 metų. Vilnius, 1993, p. 36–89; 
2) Jägerskiöldas S. suomijos maršalas Mannerheimas. Vilnius, 1997, p. 123–151; 3) Ži-
lys P. suomių–sovietų karas 1939–1940. new York, 1967, p. 3–148.

rekomenduojama literatūra: 1) Engle E., Paananen L. Žiemos karas. kaunas, 2010, 
p. 7–191; 2) Ueberschär G. R. Hitler und finland 1939–1941. Wiesbaden, 1978, p. 2–105.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) svarbiausios Versalio sistemos griuvimo prie-
žastys. 2) kuo iš esmės skyrėsi suomijos ir kitų Baltijos valstybių politinis procesas tarpu-
kariu? 3) suomijos pasipriešinimas – geopolitinių aplinkybių ar valingos politikos pada-
rinys? 4) išskirkite Baltijos valstybių reakcijos į saugumo pavojus skirtumus.

12. Sovietų ir nacių okupacija.
reikšminiai žodžiai: įgula, „kuršo katilas“, a. Ždanovas, a. Višinskis.
sąvokos: nepuolimo sutartis, slaptieji protokolai, holokaustas, okupacija ir aneksija.
tarptautinės padėties komplikacijos antrojo pasaulinio karo išvakarėse. latvijos ir 

estijos nepuolimo sutartys su Vokietija. Pabaltijo klausimas anglijos, Prancūzijos ir ssrs 
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derybose dėl kolektyvinio saugumo. 1939 m. ssrs–Vokietijos sutartys ir slaptieji proto-
kolai. savitarpio pagalbos sutartys su ssrs ir jų padariniai. 1940 m. birželio 16 d. ssrs 
ultimatumas latvijai ir estijai. Prezidentų k. Piatso ir k. ulmanio veiksmai. aneksijos 
režisieriai a. a. Ždanovas ir a. Višinskis. represijos ir pirmieji trėmimai. Vokietijos ka-
riuomenės įsiveržimas ir žvalgybinė nacių veikla. V. Štalekkeris. Holokaustas. latvių ir 
estų legionai Vokietijos kariuomenėje. sovietų sugrįžimas. „kuršo katilas“.

Pagrindinė literatūra: 1) Misiūnas J., Taagepera R. Baltijos valstybės: priklausomy-
bės metai 1940–1980. Vilnius, 1992, p. 24–78; 2) Raud T. estonia and the estonians. 
stanford, 2002, p. 149–168; 3) Plakans A. The latvians. a short History. stanford, 1995, 
p. 141–153.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kuo panaši ir kuo skyrėsi sovietų ir nacių oku-
pacinė politika Baltijos šalyse? 2) kuo skyrėsi lietuvos, latvijos ir estijos Prezidentų 
veiksmai 1940 m. birželį?

13. Latvija ir Estija Sovietų Sąjungos priespaudos metais.
reikšminiai žodžiai: plenumai, stalinas, atlydys, destalinizacija, estijos kP Ck, latvi-

jos kP Ck.
sąvokos: sovietizacija, trėmimai, rezistencija, disidentai, migrantai, kolaboravimas.
nauja sovietų okupacija. teritoriniai praradimai. imigracija. kolektyvizacija. Masi-

niai trėmimai. antisovietinis pasipriešinimas. 1950 m. estijos kP(b) Ck Viii plenumas, 
jo reakcinis pobūdis ir padariniai. Destalinizacija. reformos ir jų užgniaužimas. latvijos 
kP Ck 1959 m. plenumas ir jo antilatviški nutarimai. nauji migrantai. Disidentų sąjūdis. 
latvių ir estų emigrantų organizacijos. tartu universiteto 350-osios metinės. kultūros 
plėtra ir jos fasadiškumas. inteligentijos prisitaikymas ar kolaboravimas?

Pagrindinė literatūra: 1) Misiūnas J., Taagepera R. Baltijos valstybės: priklausomy-
bės metai 1940–1980. Vilnius, 1992, p. 86–290; 2) Raud T. estonia and the estonians. 
stanford, 2002, p. 169–220; 3) Plakans A. The latvians. a short History. stanford, 1995, 
p. 153–170.

rekomenduojama literatūra: Блейере Д. и др. История Латвии. XX век. Рига, 2005, 
c. 306–395.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kuo skyrėsi sovietizacijos ir rusifikacijos pada-
riniai Baltijos šalyse? 2) nustatykite latvių, estų ir lietuvių sovietinio elito veiklos skirtu-
mus. 3) kuo skyrėsi antisovietinė rezistencija Baltijos šalyse?

14. Latvijos ir Estijos valstybingumo atkūrimas ir raida XX a. pabaigoje–XXI a. 
pradžioje.

reikšminiai žodžiai: Baltijos taryba, Baltijos asamblėja.
sąvokos: liaudies frontai, interfrontai.
Pertvarka: priežastys ir pobūdis. socialinių pertvarkymų ir kovos už nepriklausomy-

bę kolizija. latvijos ir estijos liaudies frontai bei piliečių komitetai. interfrontai. Baltijos 
kelias. Pereinamojo laikotarpio koncepcija. latvijos ir estijos nepriklausomybės aktai. 
tarptautinis latvijos ir estijos pripažinimas. Įstojimas į jto. Baltijos taryba, Baltijos 
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asamblėja. svetimos kariuomenės išvedimas. Baltijos rinka ir jos fasadiškumas. užsienio 
politika. Įstojimas į nato, es ir Šengeno zoną. energetinė priklausomybė. ekonomikos 
krizė: pobūdis ir įveikimo galimybės. Pažangios tendencijos ir ekonomikos „afrikaniza-
cija“. 

Pagrindinė literatūra: 1) Raud T. estonia and the estonians. stanford, 2002, p. 243–271; 
2) Plakans A. The latvians. a short History. stanford, 1995, p. 167–198; 3) Бутулис И., 
Зунда А. История Латвии. Рига, 2010, c. 195–237.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kuo skiriasi dabartiniai latvijos, estijos ir lie-
tuvos pilietybės įstatymai? 2) nurodykite svarbiausius latvijos, estijos ir lietuvos politi-
nio kelio į nepriklausomybę skirtumus. 3) kuo skiriasi krizės įveikimo priemonės latvi-
joje, lietuvoje ir estijoje?

Seminarų ir pratybų temos
1. Suomių, estų ir latvių herojiniai epai.
2. Baltijos sąjungos kūrimas 1918–1940 metais.
3. Lietuvos, Latvijos ir Estijos autoritarizmo lyginamoji analizė.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Andersons E. latvijas vēsture 1920–1940. Daugava, stockholm, 1982–1984, t. 1–2; 

2) Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918–1940 metais. Vilnius, 2008; 3) But-
kus A. latviai. kaunas, 1995; 4) Čečeta V. estija: praeitis ir dabartis. kaunas, 1937; 5) Gu-
davičius E. kryžiaus karai Pabaltijyje ir lietuva Xiii a. Vilnius, 1989; 6) kalevala. Vilnius, 
1986; 7) kalevo sūnus. Vilnius 1963; 8) Misiūnas J., Taagepera R. Baltijos valstybės: pri-
klausomybės metai 1940–1980. Vilnius, 1992; 9) Paleckis J. latvija. kaunas, 1938; 10) Pi-
voras S. lietuvių ir latvių pilietinės savimonės raida. XViii a. pabaiga–XiX a. pirmoji 
pusė (lyginamasis aspektas). kaunas, 2000; 11) Pumpuras A. lačplėsis. Vilnius, 1991; 
11) Plakans A. The latvians. a short History. stanford, 1995; 12) Raud T. estonia and 
the estonians. stanford, 2001; 13) Skrodenis S. suomija ir lietuva. istorinių ir kultūrinių 
ryšių vagos. Vilnius-Helsinkis, 2009; 14) Šterns I. latvijas vēsture 1180–1290. krustaka-
ri. rīga, 2002; 15) Varakauskas R. lietuvos ir livonijos santykiai Xiii–XVi a. Vilnius, 
1982; 16) Vilpišauskas R. integracija europoje: Baltijos šalys ir europos sąjunga. Vilnius, 
2001; 17) Tyla A. lietuva ir livonija XVi a. pabaigoje–XVii a. pradžioje. Vilnius. 1986; 
18) Zetterberg S. suomija po 1917 metų. Vilnius, 1993; 19) 20. gadsimta latvijas vēsture. 
rīga, 2003, t. 2. [1918–1940]; 20) Бутулис И., Зунда А. История Латвии. Рига, 2010;  
21) Блейере Д. и др. История Латвии. XX век. Рига, 2005. 
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Modulio tikslas – suteikti žinių apie svarbiausius krikščionybės istorijos procesus, 
reiškinius, įvykius bei asmenis, išugdyti gebėjimą orientuotis svarbiausiose krikščionybės 
istorijos realijose ir krikščionių bendruomenių įvairovėje, išmokyti atpažinti krikščiony-
bės pėdsakus europos ir lietuvos politinėje, socialinėje ir kultūros istorijoje.

Modulio temos:
• Krikščionybės gimimas ir jos raida senovės pasaulyje;
• Viduramžių krikščionija: susidarymas, ekspansija, palikimas;
• Naujųjų laikų krikščionybė (XVI a.–1860 m.);
• Krikščionybė moderniajame pasaulyje (1860–1990 m.).

Viduramžių krikščionija: susidarymas, ekspansija, palikimas
lekt. dr. Darius Baronas

Temos anotacija. Šioje temoje nagrinėjama Vakarų europos krikščionijos raida Vi–
XV a. Pagrindinė teorinių ir praktinių užsiėmimų ašis – tai siekis aiškintis, kokią reikšmę 
europos iškilimui ir tapatybei turėjo krikščionių tikėjimas. katalikų bažnyčia Viduram-
žiais įgyvendino žydų tikėjimo, romėnų teisinės sąmonės ir graikų racionalaus mąsty-
mo tradicijos sintezę, kuri leido sukurti savitą ir dinamišką civilizaciją. todėl, siekiant 
atskleisti ir šiandien gyvos krikščioniškosios europos kultūros matmenį, šioje temoje 
orientuojamasi į chronologinius-probleminius reiškinius, kurie vienu ar kitu metu buvo 
daugiausia lemiantys. aptarus krikščionių bažnyčios padėtį Vėlyvosios antikos laikais 
pereinama prie naujos – Viduramžių – epochos. Bene labiausiai į akis krintantis anks-
tyvųjų viduramžių bruožas – tai krikščionybės plėtra anapus buvusių romos imperijos 
sienų. Brandieji viduramžiai (Xi–Xiii a.) iškyla kaip popiežių galybės laikai, kai suku-
riami bene iškiliausi Viduramžių krikščioniškosios minties ir meno kūriniai, o katalikų 
bažnyčios misijos pasieka tolimiausius senojo pasaulio kraštus. XiV–XV a. labiausiai į 
akis krintantis reiškinys – tai Vakarų europos krizė, nulemta to meto raidos galimybių 
„lubų“ pasiekimo ir užaštrinta karų ir maro epidemijų. nors fonas niūrokas, Vėlyvųjų 
viduramžių laikotarpis pasižymi ir kur kas pozityvesniais dėmenimis: tuo laikotarpiu 
Vakarų europoje susikūrė ankstyvosios nacionalinės monarchijos, o Vidurio ir rytų eu-
ropos kraštai išgyveno ilgalaikio augimo ir kilimo laikotarpį. Dėl procesų civilizaciniai 
skirtumai tarp Vakarų ir Vidurio europos kraštų sumažėjo, ir tai pasireiškė ne tik ūkinė-
je-socialinėje, bet ir kultūrinėje bei religinėje perspektyvoje. nagrinėjant šiuos ir pana-
šius reiškinius, daug dėmesio kreipiama į Bažnyčios ir politinių (pasaulietinių) struktūrų 
sąveiką, apžvelgiamos svarbiausios asmenybės ir reikšmingiausi kūriniai. todėl dėstant 
šią temą studentams siekiama perteikti bendrą europos kultūros raidos Viduramžiais 
vaizdą ir ugdyti tam tikras bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas:
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1. Baigęs šią temą studentas įgyja tokias bendrąsias kompetencijas: 1) geba apiben-
drinti ir analizuoti istoriografinę ir istorinę medžiagą, susijusią su svarbiausiais Vakarų 
krikščionybės įvykiais ir procesais (Vii–XV a.); 2) įgytas žinias geba taikyti praktikoje; 
3) geba dirbti grupėje; 4) pasižymi kritinio ir savikritiško mąstymo gebėjimais; 5) geba 
įvertinti ir gerbti įvairovę ir daugiakultūriškumą.

2. Baigęs šią temą studentas įgyja tokias specialiąsias kompetencijas: 1) supranta kri-
tišką dabarties įvykių bei procesų santykį su praeitimi; 2) žino ir supranta svarbiausių 
praeities įvykių, vykusių Vakarų krikščionijos areale Vii–XV a., istorinę reikšmę; 3) de-
taliai žino vieną ar daugiau istorinių Vakarų krikščionybės periodų; 4) geba bendrauti 
žodžiu lietuvių kalba, vartodamas šioje temoje įprastas sąvokas ir terminiją; 5) supranta 
ir gerbia skirtingu tautiniu ir kultūriniu pagrindu suformuotus požiūrius; 6) geba nau-
dotis informacijos paieškos įrankiais ir bibliografiniais ištekliais; 7) geba pateikti tyrimų 
rezultatus ir išvadas aiškia ir istorijos mokslo reikalavimus atitinkančia forma; 8) geba 
reflektuoti viešojoje erdvėje gyvuojančius krikščionybės stereotipus.

Temos programa
1. Vėlyvosios antikos ir Ankstyvųjų viduramžių krikščionybė (3 paskaitos, 1 semi-

naras).
1.1. Krikščionybė vėlyvosios Romos imperijos laikais.
1.2. Barbarai tampa krikščionimis (IV–VIII a.).
1.3. Karolis Didysis – idealaus valdovo paveikslas.
reikšminiai žodžiai: Vakarų krikščionybė, rytų krikščionybė.
sąvokos: Vėlyvoji antika, ankstyvieji viduramžiai, krikščionybė, krikščionija, krikš-

čionijos, christianizacija, barbaras.
Vėlyvosios antikos laikais (iV–Vi a.) krikščionybė vis dar didžiąja dalimi buvo Vidur-

žemio jūros civilizacijos fenomenas, jos svorio centras vis dar glūdėjo rytuose: egipte, 
Palestinoje, Mažojoje azijoje. Šiuose kraštuose buvo susitelkę dideli ir turtingi miestai, 
palyginti su vakarine romos imperijos dalimi, šis kraštas buvo labiau urbanizuotas. reikia 
prisiminti ir tai, kad krikščionybė visų pirma prigijo miestuose, o juose iškilę krikščionių 
bendruomenės vadovai – vyskupai – buvo labiausiai matomi, o ilgainiui tapo ir svarbiau-
siais miesto žmonėmis. tokiuose miestuose kaip aleksandrija, antiochija ir konstanti-
nopolis intensyviai, per diskusijas ir karštus ginčus, žiedėsi krikščionių teologinė mintis 
bei formavosi pasaulietinės ir dvasinės valdžios santykių gyvenimiškoji praktika. Šiuose 
kraštuose V ir Vi a. įprastu dalyku tapo tai, kad konstantinopolyje reziduojančiam impe-
ratoriui buvo pripažintos tam tikros prerogatyvos, kurios turėjo užtikrinti ortodoksijos 
(„tikrojo tikėjimo“) palaikymą pasaulietinės valdžios priemonėmis. toks idealas nesida-
vė lengvai įgyvendinimas, ir doktrininiai skirtumai tarp skirtingų kraštų Bažnyčių buvo 
įprastas V–Vii ir vėlesnių amžių reiškinys. todėl istoriografijoje pastebimas tam tikras 
svarbus paradoksas: nepaisant visiems krikščionims bendrų bruožų ir vienybės siekio, 
Vėlyvosios antikos ir ankstyvųjų viduramžių krikščioniškajam pasauliui būdinga ryški 
regioninė įvairovė. todėl, norint adekvačiai interpretuoti šį fenomeną, istoriografijoje 
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įsigali daugiskaitinė krikščionijų sąvoka. Procesai, vedę prie šių krikščionijų atsiradimo, 
neabejotinai prisidėjo prie regioninės tapatybės kūrimosi ir įsitvirtinimo. Šiame kon-
tekste Vakarų arba lotyniškoji krikščionybė buvo tik vienas stambesnis regionas, kurio 
specifika dar labiau išryškėjo po barbarų įsikūrimo romos imperijos teritorijoje. Pagal 
civilizuotumo lygį Vakarų europa tuo metu buvo periferinis regionas, bet tai ėmė keistis 
galijoje įsigalėjus frankams. karolingų dinastijos suburta frankų karalystė ne tik įgyven-
dino romėniškų ir germaniškų elementų sintezę, bet, valdoma karolio Didžiojo, tapo 
sąmoninga krikščioniška imperija (800). tokia raida lėmė, kad lotyniškojoje europoje 
susikūrė Bizantijos imperijai lygiavertė struktūra. frankų valstybei buvo būdinga ne tik 
aktyvi vidinė, bet ir išorinė christianizacija, skatinanti krikščionybės plitimą anapus isto-
rinių romos imperijos ribų. Barbarų christianizacija istoriografijoje laikoma ryškiausiu 
ankstyvųjų viduramžių Vakarų europos istorijos bruožu.

Pagrindinė literatūra: 1) Brown P. The rise of Western Christendom: triumph and 
Diversity, a.D. 200–1000. oxford: Blackwell Publishing, 2004; 2) Fletcher R. The Conver-
sion of europe: from Paganism to Christianity. london: fontana Press, 1997; 3) Lenzen-
weger J., Stockmeier P., Amon K., Zinnhobler R. katalikų Bažnyčios istorija / iš vokiečių k. 
vertė r. grucė, g. sodeikienė, D. Čekatauskienė. Vilnius: katalikų pasaulis, 1996, d. 1. 

kontroliniai klausimai. 1) kokią reikšmę krikščionių bažnyčiai turėjo romos impe-
ratoriaus atsivertimas į krikščionių tikėjimą? 2) nuo kada krikščionių tikėjimą galima 
laikyti „valstybine“ romos imperijos religija? 3) kaip galima paaiškinti krikščionybės 
plitimą tarp barbarų, patekusių į romos imperijos poveikio lauką? 4) ar religinės misi-
jos – unikalus krikščionių bažnyčios bruožas?

2. Vidurio, Rytų ir Šiaurės Europos christianizacija IX–XI a. (3 paskaitos, 1 semi-
naras).

2.1. Krikščionybės plėtra Vidurio ir Rytų Europoje (IX–XI a.).
2.2. Krikščionybės plėtra Šiaurės Europoje (XI–XII a.).
2.3. Vakarų ir Rytų Bažnyčia: vienybės pagrindas ir skilimo veiksniai.
reikšminiai žodžiai: Chlodvigas, karolis Didysis, Vidurio ir rytų europa, rytų euro-

pa, Šiaurės europa.
sąvokos: imperija, christianizacija, krikščioniškoji monarchija, misijos.
Šiame studijų etape susitelkiama prie procesų, kurie lėmė krikščionybės atkilimą nuo 

Viduržemio jūros regiono ir jos prigijimą Vidurio ir Šiaurės europoje. Šis reiškinys susijęs 
su tuo, kad po Vakarų romos imperijos žlugimo neliko tradicinio galios centro, pasaulis 
„po romos“ tapo policentriškas, bet tai truko palyginti trumpai. frankų karalijos kilimas 
ir jos valdovo Chlodvigo atsivertimas į romos katalikų tikėjimą leido žiesti romėniškų 
ir germaniškų tradicijų sintezę, kurios rezultatu galima laikyti tai, kad Vakarų europoje 
atsirado dominuojantis galios centras, kurio imperine išraiška tapo karolio Didžiojo vai-
nikavimas imperatoriumi 800 m. naujos krikščioniškos imperijos susikūrimas paklojo 
pamatus bendrai europietiškajai kultūrai, o jos galia tapo palankia aplinkybe plisti krikš-
čionių tikėjimui net ir tuose kraštuose, kurie tiesiogiai nesiribojo su frankų imperija. 
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krikščionybės plitimas X–Xi a. čekų, lenkų, vengrų kraštuose ir skandinavijoje reikš-
mingai prisidėjo prie to, kad jau tada susikūrė tokios politinės struktūros (valstybės), 
kurios egzistuoja ir mūsų dienų politiniame europos žemėlapyje. reikia turėti omenyje, 
kad krikščionybė plito ir iš Bizantijos imperijos, ir šis vakarietiškos krikščionybės pliti-
mui prilygintinas procesas prisidėjo prie rytų europos regiono tapatybės susikūrimo. 
seminaras skiriamas aptarti tam religinės kultūros kontekstui, kuriame įvyko paskutinė 
šv. Brunono kverfurtiečio misija.

Pagrindinė literatūra: 1) Brown P. The rise of Western Christendom: triumph and 
Diversity, a.D. 200–1000. oxford: Blackwell Publishing, 2004; 2) Fletcher R. The Conver-
sion of europe: from Paganism to Christianity. london: fontana Press, 1997.

kontroliniai klausimai. 1) kokią reikšmę galima teikti frankų karaliaus Chlodvigo 
krikštui? 2) kaip amžininkai vertino karolio Didžiojo karus su saksais? 3) kaip galima 
paaiškinti spartų krikščionybės plitimą Vidurio ir rytų europoje iX–Xi a.? 4) ar galima 
išmatuoti christianizacijos gylį? 5) kuo dažniausiai pasireikšdavo pirmoji christianizaci-
jos banga?

3. Krikščionybė Brandžiųjų viduramžių Europoje (6 paskaitos, 3 seminarai).
3.1. Romanika – vienuolynų menas.
3.2. Popiežių galybės laikai (XI–XIII a.).
3.3. Erezijų atsiradimas ir inkvizicija.
3.4. Dominikonų ir pranciškonų misijos.
3.5. Katedrų laikai: gotika.
3.6. Bažnyčios santykių su nekrikščionimis principai ir bruožai.
reikšminiai žodžiai: ekspansija, pop. grigalius Vii, šv. Bernardas klervietis, šv. Pran-

ciškus asyžietis, šv. Dominykas, pranciškonai, dominikonai, universitetas.
sąvokos: ekspansija, popiežiškoji monarchija, romanika, gotika, universitetas, scholasti-

ka, vienuolių ordinai, kryžiaus žygiai, riterių ordinai, Viduramžių miestas, musulmonai.
Šiame teminiame bloke siekiama derinti pagrindinius lotyniškojoje europoje vy-

kusius procesus su europos ekspansijos problemomis Brandžiaisiais viduramžiais  
(Xi–Xiii a.). Centralizuotos Bažnyčios struktūros susikūrimas, romaninis ir gotikinis 
menas, miestų ir universitetų iškilimas – tai stebėtino europos civilizacijos gyvybingumo 
ženklai ir jos kūrybingumo įrodymai. Ši vidinė plėtra pasireiškė išorine ekspansija, nulė-
musia kokybiškai naujus kontaktus ir santykius su nekrikščioniškomis visuomenėmis af-
rikoje, rytų europoje, artimuosiuose ir tolimuosiuose rytuose. Bene didžiausią poveikį 
šį ekspansija turėjo arčiausiai Vakarų europos esantiems kraštams. Xi a. pirmojoje pusėje 
prasidėjusios lotyniškosios europos ekspansijos sėkmę didžiąja dalimi lėmė socialiniai 
ir technologinio pranašumo veiksmai, kuriems periferiniai regionai ilgesnį ar trumpesnį 
laiką neturėjo veiksmingos atsvaros. Šių kraštų visuomenės, susidūrusios su daugiausia 
pirklių ir riterių varoma ekspansija, buvo priverstos prisitaikyti arba konfrontuoti. Dėl šių 
kontaktų jos pačios tapo europos dalimi, o jose ėmė reikštis tie patys religingumo ir pa-
maldumo bruožai, kaip ir seniau krikštą priėmusiuose kraštuose. Bendra komunikacinė 
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erdvė kūrė bendrą europietišką kultūrą, kurioje derėjo ir bendri, ir saviti kiekvieno krašto 
bruožai. Šioje Xiii a. europos ekspansijos ir pritapimo / nepritapimo perspektyvoje atro-
do prasminga nagrinėti ir lietuvos valdovo Mindaugo krikštą ir karūnaciją.

Pagrindinė literatūra: 1) Baldwin J. W. Viduramžių kultūra, 1000–1300 / iš anglų k. 
vertė s. Daugirdaitė. Vilnius: aidai, 1996; 2) Duby G. katedrų laikai: menas ir visuomenė, 
980–1420. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004; 3) Deanesly M. a History of 
the Medieval Church, 590–1500. london, new York: longman, 1994; 4) Southern R. W. 
Western society and the Church in the Middle ages. london: Penguin books, 1990.

kontroliniai klausimai. 1) kokios buvo pagrindinės lotyniškosios europos ekspan-
sijos varomosios jėgos? 2) kaip galima paaiškinti tai, kad, vieniems kraštams tapus 
krikščioniškais, kiti pagoniški liko ne vieną amžių? 3) kas buvo Viduramžių inkvizicija?  
4) kaip galima apibūdinti krikščionių santykius su pagonimis ir musulmonais?

4. Krikščionybė Vėlyvųjų viduramžių Europoje (8 paskaitos).
4.1. Avinjono nelaisvė. Didžioji Vakarų schizma.
4.2. Konciliaristinis sąjūdis.
4.3. Krikščionybė pagoniškoje Lietuvoje.
4.4. Lietuvių atsivertimas į krikščionių tikėjimą.
4.5. Pamaldžios praktikos: šventųjų ir relikvijų kultas, piligrimystės, indulgencijos.
4.6. „Devotio moderna“. Kur Viduramžių religingumo pabaiga?
4.7. Protestantiškosios reformacijos prielaidos.
4.8. Pirmasis krikščioniškosios Lietuvos šimtmetis.
reikšminiai žodžiai: bažnytiniai susirinkimai (Piza, konstanca, Bazelis, ferrara-flo-

rencija), vienuolių ordinai, brolijos, piligrimai, relikvijos.
sąvokos: schizma, konciliaristinis sąjūdis, husitai, devotio moderna.
istoriografijoje vyrauja požiūris, jog Xiii a. Viduramžių lotyniškoji europos civiliza-

cija pasiekė savo viršūnę, o XiV a. apibūdinamas kaip sąlyginio nuosmukio ir krizių am-
žius. Ši bendra tendencija turėjo poveikį ir katalikų bažnyčios padėčiai. nacionalinėms 
monarchijoms, paremtoms romėnų teise, įgavus autonomišką valdžią, dar Xiii a. buvu-
sios paveikios popiežių pretenzijos į valdžios pilnatvę ėmė darytis visiškai nepraktiškos. 
tai gerai matyti iš 1309–1377 m. trukusios vadinamosios avinjono nelaisvės. Bendrų 
visos krikščionijos interesų supratimą vis labiau ėmė stelbti atskirų valstybių interesai, 
todėl XiV a. jau nebuvo galima pakartoti Xi–Xii a. kryžiaus žygių. tuo pat metu tarp 
tikinčiųjų vis stipriau ėmė reikštis privataus pamaldumo praktikos, prisidėjusios prie 
individualizmo skatinimo ir naujo santykio nustatymo tarp tikinčiųjų bendruomenės 
(Bažnyčios) ir individo. Šie reiškiniai rodė, kad lig tol galioję problemų sprendimų būdai 
nustojo savo galios ir buvo ieškoma naujų. Bendrą Bažnyčios gyvenimą ypač komplikavo 
1378 m. prasidėjęs Didžiosios Vakarų bažnyčios skilimas, kuriam kelią užkirsti turėjo 
sukviesti bažnytiniai susirinkimai. jie tapo savotiškais to meto tarptautiniais forumais. 
jų sėkmė buvo dalinė (turint, pvz., omeny popiežiaus Martyno V išrinkimą 1417 m., kai 
buvo likviduotas Bažnyčios skilimas, ar bažnytinę uniją su rytų krikščionimis 1439 m.), 
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o nesėkmės (husitų problema, liaudies kalbų vartojimo mastas Bažnyčioje ir pan.) prisi-
dėjo prie protestantiškajai reformacijai palankios dirvos radimosi. Įdomu pažymėti, kad 
būtent tokiame kriziniame kontekste ir įvyko lietuvos krikštas, kuris gali būti vertina-
mas kaip vienas iš baigiamųjų (teritoriniu požiūriu) lotyniškosios krikščionijos etapų. 
Palyginti spartus lietuvos įsijungimas į krikščioniškų tautų šeimą skatina kelti klausimus 
apie tai, kaip naujai į krikščionių tikėjimą atversto krašto sąlygos derėjo su naujomis tuo 
metu lotyniškoje europoje paplitusiomis pamaldumo paktikomis: atlaidais, piligrimyste, 
šventųjų ir relikvijų kultu, vienuolijomis ir brolijomis, parapijomis ir vienuolynais.

Pagrindinė literatūra: 1) Baronas D. Vilniaus pranciškonų kankiniai ir jų kultas XiV–
XX a. Vilnius: aidai, 2010; 2) Deanesly M. a History of the Medieval Church, 590–1500 
(repr.). london, new York: longman, 1994; 3) krikščionybės lietuvoje istorija / sud. 
V. Ališauskas. Vilnius: aidai, 2006; 4) Lenzenweger J., Stockmeier P., Amon K., Zinnho-
bler R. katalikų Bažnyčios istorija / iš vokiečių k. vertė r. grucė, g. sodeikienė, D. Čeka-
tauskienė. Vilnius: katalikų pasaulis, 1996, d. 1; 5) Southern R. W. Western society and 
the Church in the Middle ages (repr.). london: Penguin books, 1990.

kontroliniai klausimai. 1) ar XiV a. europoje galima vadinti krizės amžiumi? kodėl? 
2) kodėl katalikų bažnyčiai nesisekė persitvarkyti iki Protestantiškosios reformacijos ly-
gio? 3) kaip klostėsi santykiai tarp Bažnyčios ir pasaulietinių Vakarų ir Vidurio europos 
valdovų XiV–XV a.? 4) kokie ryškiausi Vėlyviesiems viduramžiams būdingo pamaldu-
mo bruožai? 5) kaip galima apibūdinti lietuvos krikšto kontekstą? 6) kiek lietuvos vi-
suomenė tapo krikščioniška per pirmąjį amžių po krikšto?

Seminarų ir pratybų temos
1. Popiežius Grigalius I Didysis ir jo palikimas (1 teminis blokas).
Pagrindinė literatūra: 1) Brown P. The rise of Western Christendom: triumph and Di-

versity, a. D. 200–1000. oxford: Blackwell Publishing, 2004, p. 190–231; 2) Chadwick H. 
The Church in ancient society: from galilee to gregory the great (repr.). oxford: oxford 
university Press, 2003, p. 658–674; 3) Herrin J. The formation of Christendom (repr.). 
london: Phoenix Press, 2001, p. 145–182.

2. 1000 – apokaliptiniai metai (2 teminis blokas).
Pagrindinė literatūra: 1) The apocalyptic Year 1000: religious expectation and social 

Change, 950–1050 / ed. r. landes et al. oxford: oxford university Press, 2003, p. V–iX, 
3–11; 2) Fried J. awaiting the end of time around the turn of the Year 1000 // The apo-
calyptic Year 1000: religious expectation and social Change, 950–1050 / ed. r. landes et 
al. oxford: oxford university Press, 2003, p. 17–63.

3. Kryžiaus žygių atsiradimas (3 teminis blokas).
Pagrindinė literatūra: 1) Lenzenweger J., Stockmeier P., Amon K., Zinnhobler R. kata-

likų Bažnyčios istorija / iš vokiečių k. vertė r. grucė, g. sodeikienė, D. Čekatauskienė. 
Vilnius: katalikų pasaulis, 1996, d. 1, p. 336–347; 2) Riley-Smith J. The Crusades: a shorth 
History. london: The athlone Press, 1987, p. 1–39; 3) Maalouf A. kryžiaus žygiai arabų 
akimis / iš prancūzų k. vertė j. Žalgaitė-kaya. Vilnius: aidai, 2006, p. 17–120.
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4. Pagonių visuomenės christianizavimo problemos (3 teminis blokas).
Pagrindinė literatūra: 1) Bartlett R. The Conversion of a Pagan society in the Middle 

ages // History. 1985, Vol. 70, no. 229, p. 185–201; 2) Fletcher R. The Conversion of eu-
rope: from Paganism to Christianity. london: fontana Press, 1997, p. 417–524.

5. Nekrikščionių teisės bažnytinės teisės požiūriu (3 teminis blokas).
Pagrindinė literatūra: Muldoon J. Popes, lawyers and infidels: the Church and the 

non-Christian World, 1250–1550. liverpool: liverpool university Press, 1979, p. 3–48, 
105–131.

Rekomenduojama literatūra: 
1) The apocalyptic Year 1000: religious expectation and social Change, 950–1050 / 

ed. r. landes et al. oxford: oxford university Press, 2003, p. V–iX, 3–11; 2) Baldwin J. W. 
Viduramžių kultūra, 1000–1300 / iš anglų k. vertė s. Daugirdaitė. Vilnius: aidai, 1996;  
3) Baronas D. Vilniaus pranciškonų kankiniai ir jų kultas XiV–XX a. Vilnius: aidai, 2010, 
p. 32–127; 4) Bartlett R. The Conversion of a Pagan society in the Middle ages // History. 
1985, Vol. 70, no. 229, p. 185–201; 5) Bartlett R. The Making of europe: Conquest, Colo-
nization and Cultural Change, 950–1350. london: Penguin, 2004; 6) Brown P. The rise of 
Western Christendom: triumph and Diversity, a.D. 200–1000 (2nd ed.). oxford: Blackwell 
Publishing, 2004; 7) Chadwick H. The Church in ancient society: from galilee to gregory 
the great (repr.). oxford: oxford university Press, 2003; 8) Christianization and the rise 
of Christian Monarchy: scandinavia, Central europe and rus’ c. 900–1200 / ed. n. Berend. 
Cambridge: Cambridge university Press, 2007; 9) Deanesly M. a History of the Medie-
val Church, 590–1500 (repr.). london, new York: longman, 1994; 10) Duby G. katedrų 
laikai: menas ir visuomenė, 980–1420. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004; 
11) Fletcher R. The Conversion of europe: from Paganism to Christianity. london: fontana 
Press, 1997; 12) Fried J. awaiting the end of time around the turn of the Year 1000 // The 
apocalyptic Year 1000: religious expectation and social Change, 950–1050 / ed. r. lan-
des et al. oxford: oxford university Press, 2003, p. 17–63; 13) Herrin J. The formation of 
Christendom (repr.). london: Phoenix Press, 2001; 14) krikščionybės lietuvoje istorija / 
sud. V. ališauskas. Vilnius: aidai, 2006; 15) Lenzenweger J., Stockmeier P., Amon K., Zinn-
hobler R. katalikų Bažnyčios istorija / iš vokiečių k. vertė r. grucė, g. sodeikienė, D. Čeka-
tauskienė. Vilnius: katalikų pasaulis, 1996, d. 1; 16) Muldoon J. Popes, lawyers and infidels: 
the Church and the non-Christian World, 1250–1550. liverpool: liverpool university 
Press, 1979, p. 3–48, 105–131; 17) Riley-Smith J. The Crusades: a shorth History. london: 
The athlone Press, 1987, p. 1–39; 18) Southern R. W. Western society and the Church in 
the Middle ages (repr.). london: Penguin books, 1990; 19) Vlasto A. P. The entry of the 
slavs into Christendom: an introduction to the Medieval History of the slavs. Cambridge: 
Cambridge university Press, 1970.

Pastaba. Puslapiai nurodomi, kai pateikiami straipsniai ir medžiaga, reikalinga pasi-
ruošti seminarams. kai knygos pateikiamos kaip bendros informacijos šaltiniai (reikalin-
gi pasiruošti egzaminui ar susirasti atsakymus į klausimus), puslapiai nenurodomi.
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Naujųjų laikų krikščionybė (XVI a.–1860 m.)
lekt. dr. liudas jovaiša

Temos anotacija. suteikti žinių apie svarbiausius krikščionybės istorijos procesus, 
reiškinius, įvykius bei asmenis, išugdyti gebėjimą orientuotis svarbiausiose krikščionybės 
istorijos realijose ir krikščionių bendruomenių įvairovėje, išmokyti atpažinti krikščiony-
bės pėdsakus europos ir lietuvos politinėje, socialinėje ir kultūros istorijoje.

išklausęs šį dalyką, studentas: 1) žino svarbiausius krikščionybės istorijos procesus, 
epochas, įvykius ir asmenis bei geba juos apibūdinti; 2) geba nusakyti įvairių krikščio-
nių bendruomenių savitumą bei svarbiausius jų istorinės raidos bruožus; 3) geba išskirti 
ir artikuliuotai apibūdinti krikščionybės įtakos europinės civilizacijos formavimuisi bei 
lietuvos visuomenės raidai formas ir įvertinti jų istorinę reikšmę.

studijos modulyje grindžiamos probleminiu metodu – dalyvaudami seminaruose, ra-
šydami referatus studentai mokomi suprasti krikščioniškųjų konfesijų įvairovę nūdienos 
pasaulyje ir jos priežastis, taip pat atpažinti krikščioniškosios kultūros ženklus įvairio-
se šiuolaikinės visuomenės gyvenimo srityse. siekiama, kad studentai įgytų pamatinių 
krikščionybės istorijos žinių ir gebėtų tiksliai bei korektiškai jomis operuoti spręsdami 
probleminius klausimus; bendrą orientavimąsi krikščionybės istorijos procese turi pa-
skatinti pasirengimas apibendrinamajam atsiskaitymui.

Temos programa
1. Protestantiškoji reforma Europoje ir Lietuvoje (4 paskaitos, 2 seminarai).
reikšminiai žodžiai: erazmas, Martynas liuteris, ulrichas Cvinglis, jonas kalvinas, 

Henrikas Viii, Mikalojus radvila juodasis, sola fide, sola gratia, sola Scriptura, nuteisini-
mas, sub utraque, visuotinė tikinčiųjų kunigystė, Šv. raštas; eucharistija, konsubstancia-
cija, religiniai karai, hugenotai.

sąvokos: Protestantiškoji reforma, reformacija, humanizmas, protestantizmas, liute-
ronybė, kalvinizmas, anglikonybė, anabaptizmas, antitrinitarizmas.

Šis paskaitų blokas skiriamas Protestantiškosios reformos teologinei programai ir is-
torinei raidai nagrinėti; jis dalijamas į dvi dalis: pirmojoje apžvelgiama reformacija eu-
ropoje, antrojoje – jos raida lietuvoje.

Pirmojoje paskaitoje supažindinama su Protestantiškosios reformos priežastimis 
ir genezės aplinkybėmis (daug dėmesio skiriama erazmo roterdamiečio idėjoms ir jų 
sklaidai priešreformacinėje europoje), bendrais bruožais nusakoma liuterio teologinė 
programa, nurodomi jos skirtumai nuo Cvinglio ir kalvino idėjų, pabrėžiama specifinė 
anglikonų bažnyčios vieta reformacijos sąjūdyje, supažindinama su anabaptizmo srovės 
teologinėmis ir socialinėmis idėjomis. Bendro pobūdžio pažintis su Protestantiškosios 
reformos teologinėmis idėjomis gilinama seminaro metu; jam ruošdamiesi studentai na-
grinėja svarbiausių reformacijos teologų programinius tekstus. antroji bloko paskaita 
skiriama istoriniam protestantizmo sklaidos europoje procesui: pradedama nuo liute-
ronybės įsigalėjimo Vokietijoje ir skandinavijoje ir baigiama 1648 m. Vestfalijos taika. 
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Baigiant pirmąją bloko dalį atkreipiamas dėmesys į Protestantiškosios reformos teologinį 
ir istorinį palikimą, regimą ir nūdienos pasaulyje.

trečioji bloko paskaita ir antrasis seminaras skiriami Protestantiškosios reformos pra-
džiai ir plėtimuisi lietuvoje. nagrinėjamos reformacijos prigijimo lietuvoje priežastys 
ir ankstyvojo laikotarpio sklaidos sąlygos (Žygimanto senojo valdymo metais), pirmųjų 
lietuvos protestantų veikla, Mikalojaus radvilos juodojo globojamos reformacijos plėt-
ra ir jos skaidymasis XVi a. viduryje, bažnytinio patronato teisės samprata, protestan-
tiškų bažnyčių tinklo ir atskirų konfesijų (evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, 
antitrinitorių) struktūros kūrimasis. seminaro metu analizuojami reformacijos lietuvo-
je istorijos šaltiniai (abraomo kulviečio, Mikalojaus radvilos juodojo tikėjimo išpažini-
mai) ir lyginami du šį laikotarpį aptariantys istorijos veikalai (ingės lukšaitės ir Dainoros 
Pociūtės studijos). ketvirtojoje bloko paskaitoje nagrinėjamas Protestantiškosios refor-
mos nuosmukio (iki XVii a. vidurio) etapas ir aiškinamasi, kokios priežastys jį nulėmė; 
apibendrinama reformacijos reikšmė lietuvos politinei, socialinei ir kultūros istorijai.

Pagrindinė literatūra: 1) katalikų Bažnyčios istorija. Vilnius: katalikų pasaulis, 1997, 
t. 2, p. 5–50; 2) Jovaiša L. Bažnyčios reformos // krikščionybės lietuvoje istorija. Vilnius: 
aidai, 2006, p. 151–184; 3) Lukšaitė I. reformacijos lietuvoje raida ir evangelikų baž-
nyčių istorija XVi–XViii a. / i dalis: reformacija lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje: 
XVi a. ketvirtasis dešimtmetis – XVii a. pirmoji pusė // lietuvos evangelikų bažnyčios. 
Vilnius: Baltos lankos, 2003, p. 32–122.

Šaltiniai: 1) Dr. Martyno liuterio Mažasis katekizmas // krikščioniškos giesmės. Vil-
nius: lietuvos Biblijos draugija, 2007, p. 917–939; 2) augsburgo konfesija / Vert. j. Pau-
peras. kaunas, 1934, 35 p.; 3) The european reformations sourcebook / ed. C. lindberg.  
s. l.: Blackwell Publishing, 2002, p. 27–28, 32–34, 36–40, 55–57, 62–63, 109–110, 112–
114, 119–123, 131–133, 139–142, 145–146, 173–178, 223–224, 229–231, 232–234.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kas vienija XVi a. susikūrusių evangelikų baž-
nyčių teologinį mokymą ir kokie doktrinos aspektai būdingi atskiroms bendruomenėms? 
2) kaip XVi a. Protestantiškoji reforma plito europoje ir kokios šalys tapo protestantiš-
komis? 3) kokios reformacijos lietuvoje plitimo ir nuosmukio priežastys ir aplinkybės, 
kokie šio proceso raidos etapai ir chronologinės ribos? 4) kokie Protestantiškosios re-
formos pavidalai atkeliavo į lietuvą ir kokios protestantiškos bendruomenės įsišaknijo 
lietuvoje? 5) kokia reformacijos reikšmė europos ir lietuvos istorijai?

2. Reformos Katalikų ir Stačiatikių bažnyčiose bei tarpkonfesinių santykių raida 
XVI–XVII a. (5 paskaitos, 1 seminaras).

reikšminiai žodžiai: tridento susirinkimas, nunciatūra, jėzaus draugija, Šv. sosto 
kongregacijos, Index librorum prohibitorum, misijos, dvasininkų rezidavimas, beneficijų 
telkimas, seminarijos, vizitacijos, vyskupijų sinodai, ad limina, metrikos, Merkelis gied-
raitis, jurgis radvila, Vilniaus kolegija / universitetas, bažnytinės brolijos. Brastos unija, 
graikų (apeigų) katalikų bažnyčia, Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas (bazilijonai), šv. juoza-
patas kuncevičius, juozapas Benjaminas rutskis, dizunitai, konstantinas ii ostrogiškis, 
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Meletijus smotrickis, Petras Mohila, kijevo akademija, religiniai karai, hugenotai, pres-
biterijonai, disidentai, konfesinė polemika.

sąvokos: katalikiškoji reforma, kontrreformacija, bažnytinė unija, konfesinė toleran-
cija, konfesionalizacija, konfesinis ir socialinis disciplinavimas, irenizmas.

Pirmojoje bloko paskaitoje aptariamas atsinaujinimo sąjūdis visuotinėje romos ka-
talikų bažnyčioje (jo priešistorė ir priežastys, pradžia ir apogėjus). Ypatingas dėmesys 
skiriamas tridento susirinkimui ir jo nutarimams, popiežiaus dvaro reformai, romos 
katalikų bažnyčios centralizacijai ir unifikacijai, nunciatūrų veiklos pradžiai, dvasininkų 
luomo reformai, naujų vienuolijų veiklai, misijų plėtrai ir katalikiškosios reformos dva-
singumui. aptariama kontrreformacijos sąvoka ir šiuo terminu įvardijami istoriniai pro-
cesai XVi–XVii a. europoje. antrojoje ir trečiojoje paskaitoje bei seminare nagrinėjamas 
katalikiškosios reformos procesas lietuvoje. seminaro metu analizuojamas tarkvinijaus 
Pekulo 1579 m. vizitacijos tekstas, atkreipiant dėmesį į ikireforminės katalikų bažny-
čios padėtį lietuvoje. antrosios ir trečiosios paskaitų metu aptariamos katalikiškosios 
reformos lietuvoje chronologinės ribos, pagrindiniai šio proceso protagonistai, vyskupų 
luomo atsinaujinimas, dvasininkijos ir sielovados reformos, vienuolinio gyvenimo paki-
limas, potridentinio maldingumo formos, kontrreformacijos apraiškos. 

ketvirtojoje bloko paskaitoje nagrinėjama reformos problema rytų bažnyčioje. at-
kreipiamas dėmesys į stačiatikių bendruomenę konsolidavusią unijos idėją, pabrėžiamas 
rytų bažnyčios lietuvoje ir lenkijoje skilimas, o reformos idėja toliau aptariama atskirai 
nagrinėjant unitų ir dizunitų bendruomenes. Paskaitoje nusakomas naujos, graikų apeigų 
katalikų bendruomenės tapatumas, struktūra bei organizacija, šios Bažnyčios išlikimo ir 
įsišaknijimo veiksniai (daug dėmesio skiriant Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino ir šv. juozapato 
kuncevičiaus veiklai). reformos idėja stačiatikių (dizunitų) bendruomenėje atskleidžiama 
per metropolito Petro Mohilos ir jo įsteigtos kijevo akademijos veiklos prizmę.

Paskutinėje bloko paskaitoje kalbama apie tarpkonfesinių santykių „klimatą“ euro-
poje ir lietuvoje XVi–XVii a. susipažįstama su XVi a. konfesinėmis kovomis (nyder-
landuose, Prancūzijoje, anglijoje) ir tarpkonfesinių santykių principais europos šalyse 
aptariamuoju laikotarpiu. nagrinėjami teisiniai, politiniai ir kultūriniai tarpkonfesinių 
santykių principai lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (lDk) bei abiejų tautų respub-
likoje (atr) iki XVii a. vidurio, išryškinant konfrontacijos ir tolerancijos polius bei api-
brėžiant jų reikšmę konfesijų santykiams. aptariami konfesionalizacijos ir konfesinio 
disciplinavimo reiškiniai XVi–XVii a. europos valstybių ir lDk visuomenėse, įverti-
nama jų reikšmė tolesnei šių visuomenių mentaliteto ir socialinei raidai. Pabaigoje api-
bendrinamas krikščioniškų konfesijų pasiskirstymas ir jų tarpusavio santykiai XVii a. 
Vidurio europoje ir lietuvoje, dėmesys atkreipiamas į šio laikotarpio paveldą, aptinkamą 
šiuolaikinėse europos ir lietuvos visuomenėse.

Pagrindinė literatūra: 1) katalikų Bažnyčios istorija.Vilnius: katalikų pasaulis, 1997, 
t. 2, p. 51–89; 2) Černius R., Jovaiša L. Bažnyčios reformos // krikščionybės lietuvoje 
istorija. Vilnius: aidai, 2006, p. 184–270.
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Šaltiniai: Žemaičių vyskupijos vizitacija (1579) / ed. l. jovaiša. Vilnius: aidai, 1998, 
370 p.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kas vadinama katalikiškąja reforma, kas bū-
dinga šiam istoriniam procesui ir kokie jo istorinės raidos etapai? 2) kokiose religinio gy-
venimo srityse katalikiškoji reforma reiškėsi lietuvoje ir kokių rezultatų ji davė? 3) kodėl 
ir kaip rytų bažnyčia lietuvoje skilo? kokia šio įvykio istorinė reikšmė? 4) kokie tarp-
konfesinių santykių „modeliai“ būdingi XVi–XVii a. europos valstybėms ir lietuvai?

3. Krikščionybės raida pasaulyje ir Lietuvoje XVII a. viduryje–XVIII a. viduryje 
(4 paskaitos).

reikšminiai žodžiai: johnas Wesley, Philipas jakobas speneris, pietizmas, galikaniz-
mas, kornelijus jansenas, Blaise’as Pascalis, jansenizmas, Miguelis Molina, kvietizmas, ra-
ganų procesai, friedrichas spee, Matteo ricci, redukcijos, giovanni Pierluigi Palestrina, 
georgas friedrichas Händelis, johanas sebastianas Bachas, kantatos ir oratorijos, rene-
sansas, manierizmas, barokas, gianlorenzo Bernini, francesco Borromini, Michelangelo 
Merisi da Caravaggio, Pieteris Paulus rubensas, Harmenszoonas van rijnas rembrand-
tas, disidentai, sarmatizmas, lotynizacija, bepopiai / popininkai. 

sąvokos: metodizmas, krikščionybės inkultūracija, sentikiai.
Šis teminis blokas dalijamas į dvi dalis: pirmojoje apžvelgiama krikščionybės europo-

je ir lietuvoje istorinė raida nuo XVii a. vidurio iki XViii vidurio (2 paskaitos), antrojo-
je – ankstyvųjų naujųjų amžių krikščionybės intelektinis ir kultūrinis paveldas europoje 
ir lietuvoje (2 paskaitos).

Pirmojoje bloko paskaitoje aptariama krikščionybės raida europoje: naujos konfesijos 
(metodizmas), bendruomenės (katalikiškos vienuolijos), sajūdžiai (pietizmas liuterony-
bėje, jansenizmas katalikybėje), doktrinos (galikanizmas, kvietizmas), reiškiniai (raganų 
procesai), konfesiniai pokyčiai anglijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. nagrinėjama pasaulio 
christianizacija: Šiaurės amerikos kolonizavimas, misijos Vidurio ir Pietų amerikoje, toli-
muosiuose rytuose ir afrikoje. antrojoje paskaitoje analizuojama krikščionybės raida lie-
tuvoje: tarpkonfesinių santykių permainos (katalikybės įsigalėjimas ir dominavimas vals-
tybės ir visuomenės gyvenime, disidentų diskriminavimo formos), „katalikybės forposto“ 
fenomenas ir „sarmatiškosios“ katalikybės reiškinys, unitų lotynizacijos procesas, evangeli-
kų reformatų bendruomenės padėtis, sentikių įsikūrimas lietuvoje. Dėmesys atkreipiamas 
į katalikiško maldingumo raidą ir katalikiško liaudiško religingumo klostymąsi.

antroji bloko dalis (trečioji ir ketvirtoji paskaitos) skirtos aptarti ankstyvųjų naujų-
jų laikų krikščionybės intelektiniam ir kultūriniam paveldui. Čia apžvelgiama sakralinės 
dailės ir architektūros raida (stiliai ir svarbiausi objektai), liturginių reikmenų tipai ir 
formos, religinės muzikos ir teatrinių pastatymų žanrai ir jų kūrėjai, krikščionybės povei-
kis raštijos ir literatūros (ypač lietuvių kalba) raidai, svarbiausi krikščionių mokslininkų 
darbai ir atradimai XVi–XViii a. europoje ir lietuvoje.

Pagrindinė literatūra: 1) katalikų Bažnyčios istorija. Vilnius: katalikų pasaulis, 1997, 
t. 2, p. 90–106, 196–202, 207–230, 244–254; 2) Černius R., Jovaiša L. konfesijos stabilizacijos 
metais (1655–1740) // krikščionybės lietuvoje istorija. Vilnius: aidai, 2006, p. 273–304.
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kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokie sąjūdžiai, doktrinos ir reiškiniai būdin-
gi XVii a. vidurio–XViii a. vidurio europos krikščioniškoms bendrijoms? 2) kaip kito 
tarpkonfesinių santykių principai XVii a. vidurio–XViii a. vidurio lietuvoje? 3) kokie 
svarbiausi įvykiai ir reiškiniai paženklino XVii a. vidurio–XViii a. vidurio lietuvos 
krikščionių bendruomenių gyvenimą? 4) koks krikščionybės indėlis į XVii–XViii a. eu-
ropos ir lietuvos raštijos ir literatūros, muzikos, dailės ir architektūros raidą?

4. Apšvietos epocha ir krikščionybė Europoje bei Lietuvoje (3 paskaitos, 1 seminaras).
reikšminiai žodžiai: masonai, Bažnyčios ir Valstybės santykiai, konfesinė tolerancija, 

jozefinizmas, Didžioji Prancūzijos revoliucija, febronianizmas, Benediktas XiV, Dievo 
apvaizda, jėzuitai, edukacijos komisija, Povilavos respublika, Mogiliovo metropolija, 
Vygrių vyskupija, seinų / augustavo vyskupija, ignotas jokūbas Masalskis, juozapas ar-
nulfas giedraitis, stanislovas sestrencevičius. 

sąvokos: racionalizmas, deizmas, sekuliarizacija. 
Pirmojoje paskaitoje apžvelgiama apšvietos epocha ir jos idealai bei apšvietos įtaka 

europos krikščionių bendruomenėms. apibrėžiama apšvietos idėjinė programa ir epo-
chos chronologinės ribos, prancūzų švietėjų (Voltaire’o, rousseau, Diderot) nuostatos 
religijos atžvilgiu, apibūdinamas masonų sąjūdžio feonomenas. Ypač daug dėmesio ski-
riama Bažnyčios ir Valstybės santykių revizijai, ypač aktualiai katalikiškose šalyse. Čia ap-
žvelgiama austrijos imperatoriaus juozapo ii politika (jozefinizmas), valstybės politika 
Bažnyčių atžvilgiu Prancūzijoje ir Vokietijos valstybėse. nagrinėjamas ir apšvietos „vidi-
nis“ poveikis katalikų bendruomenei („katalikiškoji apšvieta“), ypač pasireiškęs dėmesiu 
mokslui ir studijoms (pop. Benediktas XiV, permainos vienuolijų mokyklų programose). 
galiausiai aptariami mėginimai persvarstyti katalikų bažnyčios santvarką, iš naujo ke-
liant popiežiaus autoriteto klausimą (febronianizmas) ir kritiškai žvelgiant į vienuolių 
luomą (jėzaus draugijos panaikinimas 1773 m.).

antroji ir trečioji bloko paskaitos skiriamos apšvietos epochai lietuvoje nagrinėti. 
antrojoje paskaitoje kalbama apie apšvietos epochos lietuvoje idėjinį bei chronologinį 
savitumą, nagrinėjamas „katalikiškosios apšvietos“ reiškinys, t. y. katalikiškosios edu-
kacijos, pastoracijos ir dvasingumo permainos: reformos pijorų, jėzuitų ir misionierių 
mokyklose, diecezinėse seminarijose bei Vilniaus universitete, jėzaus draugijos panaiki-
nimas ir edukacijos komisijos įsteigimas, „klebono-švietėjo“ idealo formavimasis, kova 
su Baroko maldingomis praktikomis ir krikščioniškosios etikos akcentavimas. trečio-
ji paskaita skiriama krikščionių Bažnyčių ir bendruomenių lietuvoje administracinės 
struktūros permainoms po respublikos padalijimų ir jų santykių su pasaulietine valdžia 
pokyčiams (ypač akcentuojant turto sekuliarizavimą, švietimo ir socialinės globos suvals-
tybinimą). Daug dėmesio skiriama ne vien padėties valstybėje pokyčiams, bet ir vidaus 
gyvenimo suvaržymams bei tarptautinį izoliavimą išgyvenusios katalikų bažnyčios lie-
tuvoje patirčiai.

aptarus apšvietos epochą ir jos apraiškas europos ir lietuvos krikščionių gyvenime, 
paskaitų blokas baigiamas seminaru, skirtu apšvietos paveldui lietuvos katalikų raštijo-
je aptarti. seminaro metu nagrinėjami apšvietos epochos pamokslininkų (k. lukausko,  
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M. P. karpavičiaus, j. a. Pabrėžos ir kt.) tekstai bei apšvietos epochos istoriografijos pa-
minklas – Motiejaus Valančiaus „Žemaičių vyskupystė“.

Pagrindinė literatūra: 1) katalikų Bažnyčios istorija. Vilnius: katalikų pasaulis, 1997, 
t. 2, p. 106–116, 202–203; 2) Raila E. apšvietos epocha (1740–1841) // krikščionybės 
lietuvoje istorija. Vilnius: aidai, 2006, p. 307–340.

Šaltiniai: 1) Lukauskas K. Pamokslai / Par. j. karaciejus. Vilnius: Mokslo ir enciklo-
pedijų leidykla, 1996; 2) Pilietiniai lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pamokslai ir kal-
bos. XViii amžiaus antroji pusė. Chrestomatija / Par. l. jakonytė, a. kubiliūtė, k. Ma-
čiulytė, D. sinkevičiūtė, V. Vaitkevičiūtė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003;  
3) XViii amžiaus antrosios pusės – XiX amžiaus pradžios lietuviškoji religinė proza. 
Chrestomatija / Par. r. Bleizgienė, n. gaižiūtė, r. Pilkauskaitė, V. Šeferis. Vilnius: Vil-
niaus universiteto leidykla, 2003, p. 139–160; 4) Valančius M. rinktiniai raštai. Žemaičių 
vyskupystė / red. V. Merkys. Vilnius: Mintis, 1972, t. 2.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) koks apšvietos epochos ir jos idėjų poveikis 
krikščionybės ir atskirų jos konfesijų istorinei raidai? 2) kaip apšvietos epochos vertybės 
reiškėsi lietuvos katalikų bažnyčios gyvenime? 3) kaip kito Bažnyčios ir Valstybės santy-
kiai apšvietos epochos europoje ir lietuvoje?

5. XIX a. krikščionių bendruomenės pasaulyje ir Lietuvoje (2 paskaitos, 1 seminaras).
reikšminiai žodžiai: napoleonas, konkordatai, adolfas kolpingas, Pijus iX, nekaltasis 

Prasidėjimas, lurdas, asumpcionistės, ultramontanizmas, i Vatikano susirinkimas, søre-
nas kierkegaardas, Šv. rašto kritika, Biblijos draugija, romantizmas, rusifikacija, stačiati-
kinimas, bažnytinės unijos likvidavimas, Motiejus Valančius, kontrafakcinė literatūra.

sąvokos: senkatalikiai.
Šiame paskaitų bloke aptariama krikščionių bendruomenių padėtis ir raida XiX a. 

europoje (iki i Vatikano susirinkimo ir Popiežiaus valstybės žlugimo 1870 m.) ir lietuvo-
je (iki Motiejaus Valančiaus mirties 1875 m.). Pirmoji paskaita skiriama krikščionių bend-
ruomenėms europoje ir pasaulyje: dinamiškai įvairių konfesijų misijų plėtrai, krikščio-
nių bendruomenių atsakui į visuomenės permainas ir socialines problemas, popiežiaus 
autoriteto atsigavimui ir jo valstybės tarptautinei padėčiai, katalikiškų vienuolijų steigi-
muisi, senkatalikų bažnyčios atsiradimui, krikščionybės ir mokslo santykiams, sakralinei 
muzikai, dailei ir architektūrai romantizmo ir realizmo epochose. 

antrojoje paskaitoje gvildenama krikščioniškų bendruomenių lietuvoje padėtis nuo 
1831 m. sukilimo iki 1875 m. – pirmoji rusifikacijos ir stačiatikinimo laikotarpio pusė. 
Daug dėmesio skiriama dviem esmines permainas patyrusioms konfesijoms – stačiatikiams 
ir romos katalikams. aptariama privilegijuota teisinė stačiatikių padėtis lietuvoje, stačia-
tikių bažnytinės struktūros plėtra po 1831 ir 1863 m. sukilimų, graikų katalikų bažnyčios 
likvidavimas ir prievartinis įjungimas į rusijos stačiatikių bažnyčią. apžvelgiami katalikų 
bažnyčiai taikomi suvaržymai po 1831 ir 1863 m. sukilimų bei 1847 m. rusijos konkordatas 
su Šv. sostu, kuris į Žemaičių vyskupijos vyskupo sostą atvedė Motiejų Valančių.

Šį paskaitų bloką ir visą temą baigiančiame seminare nagrinėjama įvairiapusė Že-
maičių vyskupijos vyskupo Motiejaus Valančiaus veikla (1850–1875 m.) – šviečiančio 
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bei auklėjančio apšvietos ganytojo misija iki 1863 m. sukilimo (rūpinimasis parapinių 
mokyklų veikla, blaivystės sąjūdžio įsteigimas, lietuviškos religinės literatūros leidyba) ir 
katalikų bažnyčios gynėjo nuostatos po 1863 m. sukilimo.

Pagrindinė literatūra: 1) katalikų Bažnyčios istorija. Vilnius: katalikų pasaulis, 1997, 
d. 2, p. 116–135; 2) Subačius P. Carinės stačiatikybės ir tautinio sąmonėjimo akivaizdoje 
(1841–1904) // krikščionybės lietuvoje istorija. Vilnius: aidai, 2006, p. 343–375.

Šaltiniai: Valančius M. ganytojiški laiškai / Par. V. Merkys, B. Vanagienė Vilnius: Žara, 
2000.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokie svarbiausi XiX a. pasaulio iššūkiai krikš-
čionybei ir atskiroms jos konfesijoms? 2) kaip lietuvoje vykdyta rusifikacijos ir stačia-
tikinimo politika ir koks jos istorinis poveikis? 3) kokia Motiejaus Valančiaus veiklos 
reikšmė lietuvos katalikų bendruomenei ir lietuviakalbei valstietijai?

Seminarų ir pratybų temos
1. Reformacijos Europoje teologinė programa.
2. Reformacijos Lietuvoje pradžia, programiniai tekstai ir istoriografinės interpre-

tacijos.
3. Katalikų bažnyčios padėtis Lietuvoje Katalikiškosios reformos išvakarėse (Tar-

kvinijaus Pekulo vizitacijos teksto analizė).
4. Apšvietos idėjos katalikiškojoje Lietuvos raštijoje: šaltinių analizė.
5. Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus veikla bei jos istorinė reikšmė Lietuvai.

Rekomenduojama literatūra:
 1) Francenas A. trumpa Bažnyčios istorija. Marijampolė: ardor, 2004, p. 217–312;  

2) krikščionybės kronika. Vilnius: Vaga, 1999, p. 214–365; 3) krikščionybės istorija. 
Vilnius: alma littera, 2000; 4) lietuvos Didžiosios kunigaikštijos kultūra. tyrinėjimai 
ir vaizdai / sud. V. ališauskas, l. jovaiša, M. Paknys, r. Petrauskas, e. raila. Vilnius: ai-
dai, 2001, p. 44–93, 109–128, 166–182, 241–259, 378–396, 441–453, 464–478, 535–573, 
635–654, 674–689, 763–784; 5) Lukšaitė I. reformacija lietuvos Didžiojoje kunigaikš-
tijoje ir Mažojoje lietuvoje: XVi a. trečias dešimtmetis – XVii a. pirmas dešimtmetis. 
Vilnius: Baltos lankos, 1999; 6) Pociūtė D. Maištininkų katedros. ankstyvoji reformacija 
ir lietuvių–italų evangelikų ryšiai. Vilnius: Versus aureus, 2008; 7) Grickevičius A. Vilniš-
kė popiežiškoji seminarija 1583–1655 metais. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto 
leidykla, 2008; 8) Rabikauskas P. Vilniaus akademija ir lietuvos jėzuitai / sud. l. jovai-
ša. Vilnius: aidai, 2002; 9) Kamuntavičienė V. katalikų bažnyčios ir valstybės santykiai 
lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje XVii a. antrojoje pusėje. kaunas: Vytauto Didžiojo 
universitetas, 2008; 10) Jučas M. lietuvos parapijos XV–XViii a. Vilnius: aidai, 2007;  
11) Vaicekauskas M. lietuviškos katalikiškos XVi–XViii amžiaus giesmės. Vilnius: lie-
tuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005; 12) Raila E. ignotus ignotas: Vilniaus 
vyskupas ignotas jokūbas Masalskis. Vilnius: aidai, 2010; 13) Prašmantaitė A. Žemaičių 
vyskupas juozapas arnulfas giedraitis. Vilnius: Žara, 2000; 14) Merkys V. Motiejus Va-
lančius: tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo. Vilnius: Mintis, 1999.
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Krikščionybė moderniajame pasaulyje (1860–1990 m.)
Doc. dr. arūnas streikus

Temos anotacija. temos tikslas – supažindinti studentus su krikščionybės raida pa-
saulyje ir lietuvoje naujausiais laikais. išklausęs šią temą, studentas žino svarbiausius šio 
laikotarpio krikščionybės istorijos procesus bei įvykius, geba apibūdinti jų reikšmę eu-
ropinės civilizacijos bei lietuvos visuomenės raidai. lietuviška temos problematika yra 
integruota į pasaulinį krikščionybės istorijos kontekstą, taip mokant lietuvos istorijos 
įvykius sieti su visuotinės istorijos procesais. Daug laiko skirta savarankiško tiriamojo 
darbo įgūdžiams ir analitinėms kompetencijoms ugdyti. rengdami tiriamuosius refera-
tus, studentai mokosi apibendrinti šaltinių duomenis ir jų pagrindu sukurti nuoseklų 
naratyvinį tekstą, o seminarų metu skatinami kritiškai vertinti perskaitytus tekstus, jų 
pagrindu kelti probleminius klausimus ir ieškoti orginalių atsakymų į juos.

Temos programa
1. Krikščionybė ir ankstyvasis modernizmas (1861–1918 m.).
1.1. I Vatikano susirinkimas ir ultramontanizmo stiprėjimas Katalikų bažnyčioje. 

Naujos protestantizmo srovės.
1.2. Krikščioniškasis socialinis mokymas.
1.3. Krikščionybė ir nacionalizmas.
1.4. Lietuviškosios katalikybės genezė carinės stačiatikybės akivaizdoje.
reikšminiai žodžiai: popiežiaus neklaidingumo dogma, kultūrkampfas, syllabusas, 

lituanistinis sąjūdis.
sąvokos: ultramontanizmas, bendrasis gėris, integralizmas.
Bloką sudaro keturios paskaitos, kuriose aptariamas krikščionių Bažnyčių santykis 

su kultūriniais ir socialiniais ankstyvojo modernizmo iššūkiais, nauji religinio gyveni-
mo reiškiniai, nagrinėjama situacija lietuvoje po sukilimo ir lietuviškosios katalikybės 
genezė. XiX a. antrojoje pusėje pagrindinių krikščionybės šakų – katalikybės, protestan-
tizmo ir stačiatikybės – tolesnei raidai didžiausią įtaką padarė trys veiksniai: liberalizmui 
būdingas agresyvus antiklerikalizmas, modernių tautinių valstybių pretenzijos visiškai 
subordinuoti dvasinę visuomenės gyvenimo sritį tautinės ideologijos poreikiams, socia-
lizmui būdingas ekonominis determinizmas. krikščionių konfesijos į tai reagavo nevie-
nodai. katalikybė minėtų procesų akivaizdoje išgyveno vidinę centralizaciją ir lojalumo 
popiežiui didėjimą, likdama konservatyvi teologijoje ir dažnai politikoje. Protestantizmo 
aplinkoje dėl vienijančio autoriteto nebuvimo ir žymiai didesnės modernizmo įtakos teo-
logijai toliau vyko vidinis skaidymasis. Modernios epochos iššūkiai šiuo laikotarpiu dar 
beveik nepasiekė rytų krikščionybės, gyvenančios kitu ritmu. ant Vakarų ir rytų krikš-
čionybės ribos visuomet svyruojanti lietuvos kultūrinė erdvė XiX a. pabaigoje dėl politi-
nių aplinkybių patyrė stiprų stačiatikybės spaudimą. tokiomis prieštaringomis sąlygomis 
formavosi lietuviškosios katalikybės kontūrai, tvirtesnį pavidalą jie įgijo XX a. pradžioje.
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Pagrindinė literatūra: 1) The Cambridge History of Christianity // World Christiani-
ties, c. 1815-c. 1914. 2006, Vol. 8, p. 53–83, 142–163; 2) krikščionybės lietuvoje istorija / 
sud. V. ališauskas. Vilnius, 2006, p. 341–394.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) apibūdinkite i Vatikano susirinkimo nutarimų 
reikšmę tolesnei katalikybės raidai. 2) kokie buvo svarbiausi krikščioniškojo socialinio 
mokymo postulatai? 3) nurodykite pirmus ryškesnius krikščionybės ir nacionalizmo su-
sidūrimo pavyzdžius. 4) kaip prievartinio stačiatikybės diegimo politika prisidėjo prie 
lietuviškosios katalikybės formavimosi?

2. Krikščionybė tarp dviejų pasaulinių karų.
2.1. Vidinė Bažnyčių konsolidacija ideologinių įtampų stiprėjimo fone.
2.2. Laisvos sklaidos galimybių laikotarpis Lietuvoje.
2.3. Konsultacija ir seminarai (2) tiriamųjų rašto darbų aptarimui.
reikšminiai žodžiai: liturginis sąjūdis, pasauliečių apaštalavimas, Pijus Xi.
sąvokos: katalikų akcija, konkordatas, charizmatiniai sąjūdžiai.
laikotarpis tarp dviejų pasaulinių karų krikščionybės istorijoje išsiskyrė ypač dinamiš-

ka raida. sparčiai sekuliarėjančios visuomenės sąlygomis krikščionių Bažnyčiose stiprėjo 
vidinio atsinaujinimo poreikis, didėjo pasauliečių vaidmuo. kita vertus, šiuo laikotarpiu 
kai kuriose europos šalyse krikščionys susidūrė su naujais, totalitarinių režimų sukeltais 
išbandymais. Pastarieji bendro pobūdžio reiškiniai aptariami pirmojoje bloko paskaitoje. 
antrojoje paskaitoje supažindinama su svarbiausiomis krikščionybės raidos tendencijo-
mis nepriklausomoje lietuvoje. lietuviškosios katalikybės istorijoje tai lūžio laikotarpis: 
Bažnyčia turėjo pertvarkyti savo veikimo metodus ir organizacines struktūras, kad galėtų 
sėkmingai veikti modernios tautinės valstybės sąlygomis. tačiau šis krikščionybės isto-
rijos lietuvoje laikotarpis yra bene mažiausiai tyrinėtas, o visuomenės istorinėje sąmo-
nėje tarpukario katalikybės vaizdinys yra labai miglotas. tai – palanki aplinkybė įtrauk-
ti studentus į savarankišką tiriamąją veiklą: šiame etape jie turės parengti tiriamuosius 
referatus: remdamiesi publikuotais archyviniais dokumentais, memuarine literatūra ar 
periodine spauda, nagrinės aktualias laikotarpio Bažnyčios istorijos problemas. konsul-
tacijos metu dėstytojas padeda studentams pasirinkti referato temą, numatomi naudotini 
šaltiniai ir literatūra. Parengti darbai pristatomi ir bendrai analizuojami seminarų metu.

Pagrindinė literatūra: 1) Morris J. The Church in the modern age. london, 2007,  
p. 3–56; 2) krikščionybės lietuvoje istorija / sud. V. ališauskas. Vilnius, p. 394–434;  
3) Laukaitytė R. lietuvos religinės mažumos 1918–1940 m. valstybės globoje. religija 
ir visuomenė nepriklausomoje lietuvoje (1918–1940 m.) // Bažnyčios istorijos studijos. 
2010, t. 3, p. 243–270.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokie buvo svarbiausi liturginio sąjūdžio tiks-
lai? 2) kuo skyrėsi italijos fašistų, Vokietijos nacionalsocialistų ir sovietų sąjungos ko-
munistų požiūris į tradicines krikščioniškas konfesijas? 3) kodėl autoritarinis tautininkų 
režimas lietuvoje varžė katalikiškų pasauliečių organizacijų veiklą? 4) trumpai apibū-
dinkite kitų krikščioniškų konfesijų padėtį nepriklausomoje lietuvoje.
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3. Krikščionybė abipus šaltojo karo fronto linijos.
3.1. Antrasis pasaulinis karas ir krikščioniškosios demokratijos aukso amžius.
3.2. Svarbiausi II Vatikano susirinkimo nutarimai ir nauji Bažnyčios rūpesčiai.
3.3. Ekumenizmas ir krikščionybės plėtra pasaulyje.
3.4. Krikščionybės likimai komunistinėje Vidurio ir Rytų Europoje.
reikšminiai žodžiai: europos vienijimasis, laiko ženklai, trečiasis pasaulis, persekio-

jimas.
sąvokos: krikščioniškoji demokratija, ekumenizmas, krikščionybės įkultūrinimas.
skaudi antrojo pasaulinio karo patirtis naujai iškėlė krikščioniškųjų vertybių reikšmę 

europos valstybių vidaus gyvenimui ir tarptautiniams santykiams. Pirmojoje bloko pas-
kaitoje aptariamas krikščioniškosios socialinės doktrinos indėlis kuriant ir įgyvendinant 
europos vienijimosi projektus, krikščionių demokratų partijų sustiprėjimo daugelyje Va-
karų europos valstybių priežastys bei pasekmės. Poreikis rasti atsakymus į modernaus 
pasaulio iššūkius, pakitusias sąlygas atitinkančias naujas apaštalavimo formas pažadino 
reformų būtinybės pajautą ir pačiose krikščionių Bažnyčiose. XX amžiaus katalikybės 
istorijos lūžio momentu, be abejonės, tapo ii Vatikano susirinkimas. svarbiausi susirin-
kimo nutarimai ir jų įgyvendinimo sukeltos problemos aptariamos antrojoje bloko pas-
kaitoje. Įspūdinga krikščionybės plėtra už Vakarų pasaulio ribų, proveržis ekumeninių 
santykių bei tarpreliginio dialogo srityse tyrinėtojų įvardijami ryškiausiais XX a. antro-
sios pusės krikščionybės istorijos bruožais. su jais supažindinama trečiojoje bloko pas-
kaitoje. kita vertus, gana didelė pasaulio dalis po antrojo pasaulinio karo buvo valdoma 
komunistinių diktatūrų, kurios vykdė prievartinį visuomenės ateizavimą. krikščionims 
tekę išbandymai komunistų valdytose Vidurio ir rytų europos valstybėse ketvirtojoje 
bloko paskaitoje nagrinėjami taikant lyginamąją prieigą.

Pagrindinė literatūra: 1) The Cambridge History of Christianity // World Christia-
nities c.1914–c .2000. 2006, Vol. 9, p. 50–70, 285–303; 2) Morris J. The Church in the 
modern age. london, 2007, p. 147–158.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kodėl po antrojo pasaulinio karo daugelyje 
Vakarų europos valstybių krikščionių demokratų partijos turėjo didelę įtaką? 2) kokie 
buvo svarbiausi ii Vatikano susirinkimo nutarimai? 3) nurodykite tris svarbiausius eku-
meninio suartėjimo įvykius XX a. antrojoje pusėje. 4) kurioje Vidurio ir rytų europos 
valstybėje komunistinio režimo metais tikinčiųjų padėtis buvo geriausia? kodėl?

4. Juodasis krikščionybės dešimtmetis Lietuvoje (1940–1950 m.).
4.1. Sovietų antireliginės politikos pobūdis ir pirmoji Lietuvos krikščionių akistata 

su ja.
4.2. Nacių religinės politikos uždaviniai okupuotuose kraštuose.
4.3. Carinės sovietų religinės politikos reminiscencijos (seminaras).
4.4. Išgyvenimo pastangos brutalios prievartos sąlygomis (seminaras).
reikšminiai žodžiai: represijos, maldos namų uždarymas, religinės spaudos draudimas.
sąvokos: tautinė bažnyčia, antibažnytinė propaganda, parapijų registracija.
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XX amžiaus 5-ajame dešimtmetyje lietuvoje vykusios dramatiškos permainos smar-
kiai pakeitė ir religinio gyvenimo sąlygas. jau per pirmąjį susidūrimą su sovietų režimu 
Bažnyčia praktiškai buvo išstumta iš viešojo gyvenimo erdvės ir neteko galimybių skleisti 
tikėjimo tiesas. sovietų antireliginės politikos prielaidos, tikslai ir jos eksportas į 1940 m. 
okupuotas Baltijos valstybes nagrinėjami pirmojoje bloko paskaitoje. iki 1940 m. buvusi 
padėtis nebuvo atkurta ir per nacių okupacijos trimetį, nors vykstant karui su sovietų są-
junga naciai laikinai atsisakė agresyvios antikrikščioniškos retorikos ir mėgino panaudoti 
tradicinių krikščionių konfesijų autoritetą propagandiniais tikslais. nacių religinės politi-
kos principai ir jos specifiniai bruožai okupuotuose rytų europos kraštuose apžvelgiami 
antrojoje paskaitoje. 

kitą šio teminio bloko dalį sudaro du seminarai, kuriuose analizuojama sovietų reži-
mo antireliginė politika, būdinga vėlyvajam stalinizmui. Visiškai kontroliuojamos rusi-
jos stačiatikių bažnyčios panaudojimas kitų konfesijų įtakai mažinti suartino ją su carinės 
rusijos religinės politikos taktika. seminarų metu aiškinamasi, kodėl tokia politika netu-
rėjo jokių perspektyvų lietuvoje, kodėl žlugo „tautinės bažnyčios“ projektas ir kas lėmė 
posūkį į agresyvų antireliginės politikos kursą 6-ojo dešimtmečio pabaigoje. seminarų 
metu taip pat nagrinėjami probleminiai katalikybės ir ginkluoto pasipriešinimo santykio 
aspektai.

Pagrindinė literatūra: 1) krikščionybės lietuvoje istorija / sud. V. ališauskas. Vilnius, 
2006, p. 439–475; 2) streikus a. sovietų valdžios antibažnytinė politika lietuvoje (1944–
1990). Vilnius, 2002, p. 71–134.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kuo sovietų režimo antibažnytinė politika, vyk-
dyta lietuvoje 1940–1941 m., skyrėsi nuo klasikinio jos modelio? 2) Palyginkite sovietų 
ir nacių religinės politikos realias apraiškas lietuvoje. 3) kodėl lssr valdžia atsargiai 
reagavo į Maskvos pasiūlymus kovoje prieš katalikybę remtis rusijos stačiatikių baž-
nyčia? 4) kokios buvo svarbiausios sovietų režimo antibažnytinės politikos priemonės 
1948–1949 m.?

5. Krikščionybė Lietuvoje: tarp prisitaikymo ir pasipriešinimo.
5.1. Atlydžio lūkesčiai (seminaras).
5.2. Buldozerinis ateizmas (seminaras).
5.3. Tikinčiųjų teisių sąjūdis (seminaras).
5.4. Seni ir nauji antibažnytinės politikos metodai (seminaras).
reikšminiai žodžiai: seminarijos kontrolė, šventųjų vietų likvidavimas, peticijos, ti-

kinčiųjų teisės.
sąvokos: buldozerinis ateizmas, religinė savilaida.
kintantys sovietų sąjungos vidaus ir užsienio politikos uždaviniai po j. stalino mirties 

atvėrė daugiau erdvės religinio gyvenimo raiškai, tačiau sovietų režimas stengėsi Bažny-
čiai suteiktas nuolaidas panaudoti savo interesams. Pirmajame bloko seminare nagrinė-
jamos režimo pastangos manipuliuoti naujomis religinės veiklos galimybėmis, kolizijos 
tarp vietos ir centrinės valdžios dėl nuolaidų dydžio, mėginama nustatyti, ar Bažnyčia 
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sugebėjo pasinaudoti permainomis. antrajame seminare aptariamos priežastys, dėl kurių 
sovietų režimas 6-ojo dešimtmečio pabaigoje vėl griebėsi atviro tikinčiųjų persekiojimo. 
Šio seminaro metu daug dėmesio skiriama svarbiausioms naujos antireliginės kampani-
jos apraiškoms lietuvoje: neregėtam ateistinės propagandos antplūdžiui ir valdžios kovai 
prieš piligriminius objektus.

krikščionybės padėties sovietų lietuvoje lūžio momentu galima laikyti 7-ojo dešimt-
mečio pabaigoje prasidėjusią viešą kovą už tikinčiųjų teises. trečiojo seminaro metu mė-
ginama išsiaiškinti, kodėl lietuvos katalikų pasipriešinimas atgijo būtent tuo metu, kodėl 
jis įgijo būtent tokį pavidalą, kaip jis pakeitė ne tik katalikų bažnyčios, bet ir kitų krikš-
čioniškų konfesijų situaciją. Paskutiniame seminare aptariami sovietų režimo veiksmai, 
kuriais siekta tikinčiųjų teisių sąjūdį nuslopinti ar bent jau lokalizuoti, aiškinamasi, kodėl 
jie nebuvo efektyvūs. Dar vienas šio seminaro uždavinys – nustatyti, kokią įtaką katalikų 
pasipriešinimas turėjo sąjūdžiui atsirasti 9-ojo dešimtmečio pabaigoje. tuo tikslu kata-
likybės viduje vykę procesai siejami su bendra vėlyvajam sovietmečiui būdinga dvasinio 
gyvenimo atmosfera lietuvoje.

Pagrindinė literatūra: 1) Streikus A. sovietų valdžios antibažnytinė politika lietu-
voje (1944–1990). Vilnius, 2002, p. 135–314; 2) Streikus A. lietuvos katalikų pilietinio 
aktyvumo pavyzdžiai ir ribos XX amžiuje // naujasis Židinys-aidai. 2010. nr. 9–10,  
p. 316–321.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kuo skyrėsi vietos ir centrinės sovietų valdžios 
atstovų požiūris į „atlydžio“ ribas antireliginės politikos srityje? 2) kokios priežastys lėmė 
naujos antireliginės kampanijos pradžią 6-ojo dešimtmečio pabaigoje? 3) kokie veiksniai 
paskatino tikinčiųjų teisių sąjūdžio atsiradimą lietuvoje? 4) kodėl sovietų režimui nepa-
vyko sustabdyti stiprėjančio tikinčiųjų pasipriešinimo?

Seminarų ir pratybų temos
1. Religija ir visuomenė nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940): rašto darbų apta-

rimas.
2. Carinės sovietų religinės politikos reminiscencijos.
3. Išgyvenimo pastangos brutalios prievartos sąlygomis.
4. Atlydžio lūkesčiai.
5. Buldozerinis ateizmas.
6. Tikinčiųjų teisių sąjūdis.
7. Seni ir nauji antibažnytinės politikos metodai.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Laukaitytė R. lietuvos Bažnyčios vokiečių okupacijos metais (1941–1944). Vilnius, 

2010; 2) Skrupskelis K. ateities draugai: ateitininkų istorija iki 1940 m. Vilnius, 2010;  
3) Vidler A. The Church in an age of revolution: 1789 to the present day. london, 1990; 
4) Anderson J. religion, state and politics in the soviet union and successor states. Cam-
bridge university Press, 1996; 5) Steigmann-Gall. The Holy reich: nazi Conceptions of 
Christianity, 1919–1945. Cambridge university Press, 2003.
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kaLbos ir jų paLeografija

Modulio tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių savarankiškai skaityti ir suprasti lDk loty-
niškuosius ir rusėniškuosius šaltinius.

Modulio temos:
• Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškoji raštija ir kalba;
• Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rusėniškoji paleografija;
• Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rusėniškoji raštija ir kalba.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškoji raštija ir kalba
Doc. dr. Mintautas Čiurinskas

Temos anotacija. Dalyko siekiniai – įgyti praktinio įvairių lietuvos Didžiosios ku-
nigaikštystės (lDk) lotyniškų tekstų skaitymo ir vertimo įgūdžių. kurso metu skaitomi 
ir atsižvelgiant į atsiradimo istorines aplinkybes analizuojami įvairūs XiV–XViii a. lDk 
tekstai lotynų kalba. Daugumą jų galima suskirstyti į dvi grupes: 1) naratyviniai šaltiniai 
(istoriografijos veikalai ir kt.); 2) dokumentai (diplomatiniai laiškai, privilegijos, testa-
mentai, valstybinės ir kitokios sutartys, teismų aktai ir kt.).

gilinti tekstų suvokimo įgūdžius (pvz., taikant aktų archeografijos žinias), supažindinti su 
viduramžių ir vėlesniųjų laikų lotynų kalbos (leksikos, morfologijos, sintaksės) ypatybėmis.

supažindinti su istorinių lDk šaltinių lotynų kalba įvairove (nuo inskripcijų iki poe-
zijos), istoriniais ir šiuolaikiniais šaltinių leidimais ir rinkiniais. 

suteikti įvairių laikotarpių istorinės terminijos žinių, išmokyti praktiškai taikyti teksto 
kritikos elementus, identifikuoti lotyniškus vietovardžius, išskleisti santrumpas, atkurti 
klasikines viduramžiškos rašybos žodžių formas, aiškintis svarbesniųjų terminų etimolo-
giją, datacijos ypatumus, teisinę frazeologiją.

Plačiau susipažinti su specialiąja literatūra, žodynais, kompiuterinėmis priemonėmis, 
padedančiomis perskaityti ir suprasti senuosius šaltinius lotynų kalba.

Temos programa
temos dėstymas paremtas visų pirma praktinių studentų įgūdžių šioje srityje lavini-

mu, t. y. lotyniškųjų šaltinių skaitymu, vertimu, analize. jo struktūrai netinka teorinių 
dėstomų dalykų teminis modelis ir siūlomas aprašas, todėl kursas pateikiamas pritaikytas 
pagal nuostatus, juos kiek modifikavus. Pateikiama išplėstinė programa yra tik orien-
tacinė, nes ji priklauso nuo konkrečių tekstų, su kuriais studentai dirba pratybų metu 
ir savarankiškai. kadangi kiekvienais metais skaitomi skirtingi tekstai, o jų sąrašas dėl 
pedagoginių ir praktinių priežasčių nuolat papildomas ir atnaujinamas, programos dės-
tymo turinys šiuo požiūriu yra kintantis ir negali būti pateiktas kaip galutinis statiškas 
variantas. todėl pateikiamas vienas iš galimų skaitomų tekstų ir temų variantų.
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teminiai paskaitų-pratybų blokai
1. Lotynų kalbos elementaraus kurso žinių įtvirtinimas. Sintaksė.
1.1. Konjunktyvo nuosaka.
1.2. Konjunktyvo vartojimas pagrindiniame sakinyje.
1.3. Konjunktyvas ir sudėtinių sakinių sintaksė.
sąvokos, reikšminiai žodžiai: gerundijus, gerundyvas, konjunktyvo nuosaka, coniunc-

tivus hortativus, cum historicum šalutiniai sakiniai, etc.
Pagrindinė literatūra: 1) Dumčius J., Kuzavinis K., Mironas R. elementa latina, Vil-

nius, 1999, p. 164–168; 2) Kuzavinis K. lotynų–lietuvių kalbų žodynas. Vilnius, 1996; 
arba prieiga internetu: http://www.flf.vu.lt/index.php?id=874.

kontroliniai klausimai ir užduotys. išverskite ir paaiškinkite skaitomų tekstų gramati-
ką. kokia yra sudėtinių sakinių laikų derinimo taisyklė? nustatykite konjunktyvo formas 
sakinyje. nustatykite šalutinių sakinių rūšį. nurodykite gramatines konstrukcijas sakiny-
je (aCi, nCi, aa).

2. Komentuotų chrestomatinių tekstų vertimas ir analizė, pasiruošimas neadaptuo-
tų tekstų skaitymui.

reikšminiai žodžiai: viduramžių lotynų kalba, sakinio gramatinė analizė.
sąvokos: chronicon, dominus, gens, desertum, commendator, peregrinus, castrum-castra.
Pagrindinė literatūra: 1) Dumčius J., Kuzavinis K., Mironas R. elementa latina, Vil-

nius, 1999, [addenda lithuanica] p. 202–212; 2) Kuzavinis K. lotynų–lietuvių kalbų žo-
dynas. Vilnius, 1996 arba prieiga internetu: http://www.flf.vu.lt/index.php?id=874.

Šaltiniai: 1) P. Cornelius Tacitus germania, Iordanis getica, Petrus de Dusburg Chro-
nicon terrae Prussiae, Henricus de Lettis Chronicon livonicum vetus, excerpta ex epis-
tolis gedimini // j. Dumčius, k. kuzavinis, r. Mironas. elementa latina. Vilnius, 1999, 
[addenda lithuanica], p. 202–212.

kontroliniai klausimai ir užduotys. išverskite ir paaiškinkite skaitomų tekstų gramati-
ką. Viduramžių lotynų kalbos tarimo ypatybės teksto leksikoje. Viduramžių lotynų kalbos 
rašybos ypatybės tekste. atskleiskite tų pačių žodžių skirtumus antikinėje ir viduramžių 
lotynų kalboje (dominus, peregrinus).

3. Originalūs LDK tekstai lotynų kalba. Tekstų vertimas ir analizė. Pradinis lygis.
reikšminiai žodžiai: laiškas, epistolika, privilegija.
sąvokos: diplomatika, protokolas, formuliaras.
3.1. Pažintis su moderniomis ir tradicinėmis tekstų vertimo ir analizės, datavimo, 

vietovardžių identifikacijos, santrumpų aiškinimosi priemonėmis.
3.2. Istoriografijos tekstų pavyzdžiai. Pradinis lygis.
Šaltiniai: Historiae lituanae pars prior. Auctore P. Alberto Wiiuk Koialowicz Soc. Iesu, 

Dantisci, 1650 [orig. teksto parinktos vietos].
3.3. Naratyviniai šaltiniai lotynų kalba. Pradinis lygis.
Šaltiniai: epistola Pisonis ad joannem Coritium de conflictu Polonorum et lituano-

rum cum Moscovitis, Basileae, 1515. etc.
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3.4 Dokumentinių lotyniškų šaltinių pavyzdžiai. Pradinis lygis.
Šaltiniai: jogailos, Žygimanto kęstutaičio (1433) Magdeburgo teisių privilegija Vil-

niaus miestui.
Pagrindinė literatūra: 1) Kuzavinis K. lotynų–lietuvių kalbų žodynas. Vilnius, 1996; 

arba prieiga internetu: http://www.flf.vu.lt/index.php?id=874; 2) Avižonis K. rinktiniai 
raštai. roma, 1982, t. 3 [lietuvos istorijos terminų žodynas. (socialinės, ekonominės ir 
politinės istorijos. svetimųjų kalbų terminai)], p. 333–450; 3) Sondel J. słownik łacińsko-
polski dla prawników i historyków. kraków, 1992 [yra žodyno elektroninis variantas].

kontroliniai klausimai ir užduotys. išverskite ir paaiškinkite skaitomų tekstų grama-
tiką. Viduramžių lotynų kalbos ypatybės tekste. aktų formulės. aktų struktūra diploma-
tikos požiūriu ir lotyniška raiška. 

4. LDK lotyniškosios raštijos įvairovė. Aukštesnysis lygis. Tekstų kritikos įgūdžių 
pradmenys. 

4.1. Platesnė pažintis su moderniomis ir tradicinėmis tekstų vertimo ir analizės, 
aiškinimo, pagalbinių istorijos mokslų priemonėmis.

4.2. Naratyviniai šaltiniai. LDK raštijos laikotarpiai.
Šaltiniai: Volanas A. oratio funebris in laudem illustrissimi principis nicolai radivi-

li // a. Volanas. rinktiniai raštai / sud. M. ročka, i. lukšaitė. Vilnius: Mokslo ir enciklo-
pedijų leidykla. 1996, p. 276–283.

4.3. Dokumentinių šaltinių įvairovė.
Šaltiniai: 1) Codex epistolaris Vitoldi magni ducis lithuaniae / Wyd. a. Prochas-

ka. kraków, 1882, p. 199–201; 2) „testamentum episcopi georgii Petkūnas. 1574.V.21, 
Varniai“ // Codex Mednicensis seu samogitiae Diocesis. romae, 1989, t. 1, p. 375–381 
(nr. 263).

4.4. Istoriografinių šaltinių kalbinė ir dalykinė analizė.
Šaltiniai: 1) acta tomiciana / sudarytojo s. gurskio istorinis įvadas i rinkinio tomui 

apie 1506–1507 įvykius „Commentarius rerum gestarum a sigismundo primo. rege Polo-
niae Magno duce lithuaniae“ ir kt. t. 1; 2) Rotundas A. epitome principum lithuaniae // 
Šešioliktojo amžiaus raštija (senoji lietuvos raštija, kn. 5). Vilnius: Pradai, 2000, p. 296–
305; 3) Dlugošo J., Bielskio M., Decijaus L. J. ir kt. veikalų ištraukos, pvz.: [Žalgirio mūšio 
aprašymas] // joannis Dlugossii annales seu Cronicae incliti regni Poloniae, lib. 10–11, 
1404–1412 / Cons. ed. C. Baczkowski et al., textum recensuit D. turkowska, comment. 
confecit Ch. Baczkowski, f. sikora. Varsaviae: Wydaw. naukowe PWn, 1997, p. 85–120.

Pagrindinė literatūra: 1) Jougan A. słownik kościelny łacińsko-polski. Warszawa, 
1992; 2) słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. Warszawa, 1953; 3) Du Fresne du Can-
ge, Carolus. glossarium mediae et infimae latinitatis. niort, 1880–1902, t. 1–10. [lii bibl. 
ir kitur.] arba prieiga internetu (originalaus teksto publikacija): http://www.uni-man 
nheim.de/mateo/camenaref/ducange.html#werk; prieiga internetu (elektroninė versija): 
http://ducange.enc.sorbonne.fr/?clear=1.
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kontroliniai klausimai ir užduotys. išverskite ir paaiškinkite skaitomų tekstų gramati-
ką. identifikuokite vietovardžius, asmenis. išskleiskite santrumpas, nustatykite datas.

5. Teminiai lotyniškų LDK šaltinių blokai.
5.1. Šv. Kazimiero gyvenimo ir kulto istorijos šaltiniai.
Šaltiniai: Casimiriana: fontes vitae et cultus s. Casimiri // Šv. kazimiero gyvenimo ir 

kulto istorijos šaltiniai / sud., vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė M. Čiurinskas. Vilnius: 
aidai, 2003, 301 p.

5.2. Pagrindinės valstybės sutartys ir kiti dokumentai.
krėvos sutartis, Horodlės sutartis, liublino unija, Henriko artikulai, pacta conventa ir kt.
Šaltiniai: 1385 m. rugpjūčio 14 d. krėvos aktas / sud. j. kiaupienė, par. r. Čapaitė, 

j. kiaupienė, e. rimša, s. C. rowell, e. ulčinaitė. Vilnius: Žara, 2002, 143 p.
5.3. Epigrafika ir eilėdaros pagrindai.
Šaltiniai: 1) inscriptiones ecclesiarum Vilnensium. Vilnius, 2005, t. 1, p. 90–95; 2) Dai-

nos pasauliui saulei ir sau. lietuvos XVi–XVii amžiaus poezijos antologija [Cantus solo. 
soli et sibi. anthologia poesis lithuaniae XVi–XVii saeculi] / sud. e. ulčinaitė. Vilnius: 
Vaga. 1993.

5.4. Vilniaus universiteto ir Jėzaus Draugijos istorijos šaltiniai.
Privilegijos, jėzuitų pranešimai, kolegijos kronika, rektoriaus nutarimai ir kt.
Šaltiniai: 1) Vilniaus akademijos vizitatorių memorialai ir vyresniųjų nutarimai / sud. 

e. ulčinaitė, a. Šidlauskas. Vilnius, 1987; 2) Historia Collegii Vilnensis societatis iesu, 
arsi Pol. 65, fol. 75r–96r (orig. archyvinio dok. perrašas); 3) Rostowski St. lituanicarum 
societatis jesu historiarum pars prima. Vilnius, 1768.

Pagrindinė literatūra: 1) Dizionario di abbreviaturae latinae ed italianae / Per cura di 
a. Capelli. Milano: editore ulrico Hoepli. 1993. Prieiga internetu: http://www.hist.msu.
ru/Departments/Medieval/Cappelli; 2) Graesse J. G. Th., Benedict F. orbis latinus oder 
Verzeichnis der wichtigsten lateinischen orts- und ländernamen. Berlin, 1922. Priei-
ga internetu: http://www.columbia.edu/acis/ets/graesse/contents.html; 3) Chronologia 
Polska / Praca zbiorowa pod red. B. Włodarskiego. Warszawa, 1957.

kontroliniai klausimai ir užduotys. išverskite ir paaiškinkite skaitomų tekstų gramatiką.

Seminarų ir pratybų temos
Pratybos paremtos ne tiek teminiu principu, kiek skaitomais, verčiamais ir analizuo-

jamais lotyniškosios raštijos šaltiniais. Įvairios kurso temos studijuojamos ir siekiniai 
realizuojami praktiškai dirbant su šaltinių tekstais. skaitomi šaltiniai kasmet keičiami 
praktiniais pedagoginiais sumetimais (kad studentai lavintųsi savarankiškai, o ne pasi-
naudotų ankstesnių metų studentų užrašais). Pateikiamas tokių skaitomų tekstų ir temų 
vienas iš galimų variantų:

1. Istorinės raštijos pavyzdžiai (a. Vijūko-kojelavičiaus lietuvos istorijos ištraukos; 
j. Dlugošo, M. Bielskio, l. j. Decijaus ir kt. veikalų ištraukos; „acta tomiciana“ sudarytojo 
stanislovo gurskio istorinis įvadas i rinkinio tomui apie 1506–1507 įvykius „Commenta-
rius rerum gestarum a sigismundo primo rege Poloniae Magno duce lithuaniae“ ir kt.).
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2. Naratyvinių šaltinių įvairovė (Vilniaus užėmimo 1655 m. aprašymas, jokūbo Pi-
sono laiškas apie oršos mūšį (1514), 1610 m. Vilniaus gaisro aprašymas Vilniaus jėzuitų 
kolegijos metiniame laiške ir kt.).

3. Diplomatinė epistolika (Vytauto laiškai, karalaičio kazimiero laiškas, kuriuo skel-
biamas karas Vengrijos karaliui Motiejui Huniadžiui (krokuva, 1471 m. rugsėjo 20 d.); 
1517 m. vasario 18 d. Vilniaus vienuolių pranciškonų laiškas popiežiui, kuriuo prašoma 
karalaitį kazimierą įrašyti į šventųjų sąrašą ir kt.).

4. Pagrindinės valstybės sutartys ir kiti dokumentai (krėvos sutartis, Horodlės su-
tartis, liublino unija, Henriko artikulai, pacta conventa ir kt.).

5. Aktų pavyzdžiai ir įvairovė (teismo įrašai, inventoriai, testamentai, privilegijos ir 
kt.).

6. Vilniaus universiteto istorijos šaltiniai (privilegijos, jėzuitų pranešimai, kolegijos 
kronika (Historia Collegii Vilnensis), rektoriaus nutarimai ir kt.).

Rekomenduojama literatūra: 
1) Dumčius J., Kuzavinis K., Mironas R. elementa latina, Vilnius, 1999; 2) Kuzavi-

nis K. lotynų–lietuvių kalbų žodynas. Vilnius, 1996 [yra žodyno laisvos prieigos elek-
troninis variantas]; 3) Sondel J. słownik łacińsko–polski dla prawników i historyków. 
kraków, 1992 [yra žodyno elektroninis variantas]; 4) Jougan A. słownik kościelny łacińs-
ko–polski. Warszawa, 1992; 5) Du fresne du Cange, Carolus. glossarium mediae et in-
fimae latinitatis. niort, 1880–1902, t. 1–10; 6) słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. 
Warszawa. 1953; 7) Niermeyer J. F. Mediae latinitatis lexicon minus. leiden: e. j. Brill, 
1984; 8) Avižonis K. rinktiniai raštai. roma, 1982, t. 3 [lietuvos istorijos terminų žody-
nas], p. 333–450; 9) Šešioliktojo amžiaus raštija (senoji lietuvos raštija, kn. 5). Vilnius: 
Pradai, 2000; 10) Ulčinaitė E., Jovaišas A. lietuvių literatūros istorija Xiii–XViii amžiai. 
Vilnius: lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, 524 p.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rusėniškoji paleografija
Doc. dr. stanislovas Pamerneckis

Temos anotacija. Dalyko siekiniai – praktinė studento pažintis su Xi–XVii a. do-
kumentais, kad studentai sugebėtų savarankiškai taisyklingai skaityti XV–XVii a. lie-
tuvos Didžiosios kunigaikštystės (lDk) dokumentų originalus ir kopijas. siekiama su-
pažindinti su rusėniškojo rašto istorija, kirilinės abėcėlės specifika, kirilinio rašto tipais, 
taip pat su tekstais, parašytais senąja bažnytine slavų kalba (Xi–Xii a.), senovės rusų  
(Xiii–XiV a.) ir senąja rusėnų (gudų) kalba (XV–XVii a.).

Mokoma perprasti kirilinės abėcėlės raidžių rašymą ustavu pateikiant to paties tipo 
tekstus. jų specifikos pažinimas leidžia pereiti ir prie pusustaviu bei greitraščiu rašytų 
tekstų lDk teritorijoje. 

Daugiausia dėmesio skiriama lDk rusėniškajam greitraščiui: oficialiam ir individua-
liam raštui, jų raidžių variantų atpažinimui ir gebėjimui skaityti bei transkribuoti greit-
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raštinius tekstus, rašytus XVi–XVii a. lDk. studentai susipažįsta su raidžių jungimo 
būdais greitraščiu rašytuose tekstuose, jungimo su iškeltomis variantais, žodžių santrum-
pomis, mokosi taisyklingai skaityti ir pagal išgales suprasti skaitomų dokumentų turinį. 
Paleografinė teksto analizė aprėpia ir raidinio skaičiavimo perpratimą, datų nustatymą, 
jų perskaičiavimą iš bizantinės laiko žymėjimo sistemos į romėniškąją ir grigališkąją lDk 
XVi a. dokumentuose. Ypač daug dėmesio skiriama galimybei ne tik supažindinti studen-
tus su originaliomis lDk teismų aktų knygomis Vilniaus universiteto bibliotekos (VuB) 
rankraščių skyriuje, bet ir savarankiškai skaityti nurodytus jose XVi–XVii a. tekstus 
rusėnų kalba, juos taisyklingai transkribuoti. užsiėmimų metu studentai individualiai 
lavinami, kad giliau pažintų rusėniškojo greitraščio braižų įvairovę, raidžių grafikos ypa-
tybes, bandytų paaiškinti transkribuotų tekstų turinį.

Temos programa
1. Įvadas į LDK kiriliką.
reikšminiai žodžiai: slavai, rusėnai, abėcėlė, glagolika, kirilika, paleografija, vanden-

ženklis, ornamentas, miniatiūra.
sąvokos: senoji slavų kalba, rašytinė slavų kalba, rašto tipai, raidinis skaičiavimas.
1.1. Slavų abėcėlių sukūrimas.
graikų misionierių – kirilo ir Metodijaus – sukurta glagolika – slavų rašytinės kalbos 

pagrindas graikų bažnytinių tekstų vertimui į slavų k. kirilo mokinio ir sekėjo vyskupo 
klemento ochridiečio sukurta kirilika. raštijos senąja slavų kalba atsiradimas. seniausi 
glagolika ir kirilika rašyti kūriniai, kirilinė raidžių grafika. Paleografinė skirtingų rašto 
sistemų analizė.

1.2. Paleografija.
Paleografija nagrinėja: rašto istorinę kaitą, rašto tipus ir formas, jų savybes, ženklų ir 

raidžių grafiką, įrašus prie teksto, dorsalinius įrašus, tekstų papuošimus (ornamentus) ir 
iliustracijas (miniatiūras), rašymo medžiagą bei priemones, vandenženklius ir kitus išo-
rinius tekstų požymius, leidžiančius atlikti autentišką teksto rekonstrukciją. Paleografijos 
kaip mokslo disciplinos svarbiausias uždavinys – tikslus ir taisyklingas rankraštinio teks-
to atkūrimas. Šiuo požiūriu paleografija yra praktinė disciplina, formuojanti tikslaus (be 
klaidų) ir taisyklingo rankraštinių tekstų skaitymo įgūdžius, juos ugdo ir skatina kalbos, 
kuria parašyti tekstai, pažinimą. kai baigiami nagrinėti paleografiniai duomenys, prade-
dama bendroji šaltinio kritika. kritika analizuoja teksto turinį ne tik analogiškų šaltinių, 
parašytų neretai skirtingomis kalbomis, bet ir aprašomų įvykių istoriniame kontekste.

1.3. Raidinis skaičių žymėjimas ir datavimas.
studentai mokomi rašyti kirilinės abėcėlės raides ir skaityti žodžius bei frazes bažnyti-

ne slavų kalba. susipažįstama su skaičių užrašymu ir datavimu kirilinėmis raidėmis.
Šaltiniai ir literatūra: Pamerneckis S. lDk kirilinių tekstų paleografija. Vilnius, 1992, 

p. 3–39, pav. 1–4.
kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Įvardinkite kirilikos ir glagolikos sukūrimo 

aplinkybes ir reikšmę, kirilika parašytus ankstyviausius tekstus. 2) Parašykite kirilinės 
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abėcėlės visas raides ir ženklus. 3) Įvardinkite rusėniškosios paleografijos dalyką, tikslus 
ir uždavinius. 4) išmokite raidinį skaičiavimą.

2. Kirilinio rašto tipai LDK.
reikšminiai žodžiai: ustavas, pusustavis, greitraštis, ortografija, titlas, ligatūra.
sąvokos: rusėnų kalba, raidžių grafika, raidžių jungimas.
kirilinio rašto tipai ustavas, pusustavis ir greitraštis rusijoje ir lDk, tipų specifikos 

istorinė kaita. lDk ustavas ir pusustavis.
2.1. Kirilinių rašto tipų ustavo, pusustavio ir greitraščio specifika.
ustavas. seniausias rašto tipas buvo vadinamas ustavu (устав) (rus. уставить – nu-

statyti). tai nuostatinių raidžių rašymo būdas nepaliekant tarpų tarp žodžių ir sakinių. 
geometrinių formų, vertikalios, nejungiamos tarpusavyje raidės dėliotos suliniuotame 
pergamento lape neišeinant už eilutės ribų. Dažniausiai vartojami žodžiai rašyti sutrum-
pintai. Žodžių trumpinimą žymėjo viršuje dedamas brūkšnelis – titlas. kaip skyrybos 
ženklas vartotas taškas dažnai neatitiko jam teikiamos prasmės, išskyrus pastraipos, sky-
riaus ar viso teksto pabaigą.

ustavas sąlygiškai skirstomas į ankstyvąjį ir vėlyvąjį. ankstyvajame ustave, be minėtų 
požymių, viršutinė ir apatinė raidžių dalys buvo daugiau ar mažiau vienodo dydžio, jun-
giamos per vidurį. Vėlyvajame ustave, maždaug nuo Xii a., atsirado nedidelių pokyčių: 
viršutinė raidžių dalis susiaurėjo ir sutrumpėjo, apatinė tapo platesnė. kita vėlyvojo us-
tavo ypatybė – ėmė svyruoti ne tik raidžių plotis, bet ir ilgis, o ustavo vartojimo pabaigo-
je – ir pačios raidės. Padaugėjo ir trumpinamų žodžių. apskritai ustavinis raštas žymėjo 
iškilmingumą, rimtį ir neskubotumą. XiV a. imta jo nesilaikyti. Į pirmą vietą iškilo teksto 
turinys, o ne forma. Pirmiausia tai pasakytina apie valstybinę raštinę. kaip knyginis raš-
tas, ypač bažnytinėje praktikoje, ustavas buvo vartojamas ir vėliau (XV–XVii a.), bet ir 
čia jį išstūmė paprastesnis pusustavinis stilius. Pusustavis (полуустав) ėmė įsigalėti for-
muojantis lietuvos Didžiajai kunigaikštystei į ją įėjusiose rusios žemėse. 

2.2. Pusustavis.
ankstyvuoju laikotarpiu (iki XiV a. vidurio) pusustavis mažai kuo skyrėsi nuo ustavo, 

antroje amžiaus pusėje raidės smarkiai pakreipiamos į dešinę arba kairę, dalis raidžių 
rašomos ne visos, rašymas supanašėjo. rusėniškajame lDk pusustavyje XV a. prigijo 
kai kurių raidžių pailginimas į viršų ar apačią, kur kas dažniau imta trumpinti žodžius 
praleidžiant balsius ir priebalsius, retkarčiais vietoj visų žodžio raidžių žymint tik vieną 
dvi. Pasirodė ligatūra – raidžių jungimas prie vieno kamieno. taip atsirado pynės tipo 
dekoratyvus raštas (вязь), skirtas tekstų pradžiai, dalių pavadinimų, antraščių iškilmin-
gesniam užrašymui. Palyginti su ustavu, pusustavis prarado išorinį didingumą, grafinį 
ritmiškumą, padaugėjo raidžių rašymo variantų. tačiau skaityti pusustaviu rašytą tekstą 
buvo lengviau, nes bažnytinė literatūrinė arba kanonizuota senoji slavų kalba, veikiama 
šnekamosios rusų kalbos specifikos, artėjo prie jos. tai ypač būdinga pasaulietiniams 
tekstams. Į lDk įėjusių rusėniškų žemių pirmuosiuose XiV a. pabaigos raštuose jau at-
sirado kalbinių skirtumų (fonetinių, morfologinių, leksinių ir kt.), palyginti su rusiškais 
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(didžiarusių) tekstais. Pavyzdžiui, vietoje prielinksnio в uždarame skiemenyje rašomas 
prielinksnis у: у Вильне, у месте ir pan. XiV a. pabaiga–XV a. vidurys – ankstyvojo sla-
viškojo pusustavio, artimo ustavui, laikotarpis. ankstyvasis pusustavis tapo spausdinto 
knygos teksto pagrindu. juo išspausdintos P. skorinos knygos ir vėlesni veikalai. nuo 
XV a. vidurio besikeičiąs vėlyvasis pusustavis XVi a. pradžioje virto greitaraščiu. Vėlyvą-
jį pusustavį charakterizavo didesnis raidžių nukrypimas nuo vertikaliosios padėties, kai 
kurių raidžių artėjimas prie greitraščio formos. Praktiniai įgūdžiai. formuojami tekstų 
skaitymo ir transkribavimo įgūdžiai. senoji rusų k. ir rusėnų k. specifika. lDk metraščiai 
ir lietuvos didžiųjų kunigaikščių privilegijų pavyzdžių paleografinis nagrinėjimas ir skai-
tymas bei tekstų transkribavimas. 

Šaltiniai ir literatūra: 1) Pamerneckis S. lDk kirilinių tekstų paleografija. Vilnius, 
1992, p. 3–39, pav. 5–6; 2) Možeiko N. S., Ignatenko A. P. Drevnerusskij jazyk (izd. 2). 
Minsk, 1978, p. 64–90.

kontroliniai klausimai ir užduotys. apibūdinkite ustavo ir pusustavio požymius ir 
išmokite skaityti duotus ustavo ir pusustavio tekstus, juos transkribuokite.

3. LDK rusėniškasis greitraštis XVI a.
reikšminiai žodžiai: greitraštis, ortografija, skyryba, transkribavimas.
sąvokos: rašto stilius, individualus braižas, raidžių grafika, raidžių jungimas – pynė, 

lenkų k.
3.1. LDK rusėniškojo greitraščio pavyzdžiai: Lietuvos Metrika (LM) ir Lietuvos Sta-

tuto (LS) kalbos ir rašto pavyzdžiai.
individualus braižas. Popierius ir jo gamyba lDk, vandenženkliai, jų nustatymo svarba. 

terminai, žodžių trumpinimai, inicialai, didžiosios ir mažosios raidės, jų grafika XV a. pa-
baigoje–XVi a. pirmojoje pusėje. tekstų skaitymas, nagrinėjimas ir transkribavimas.

3.2. Rusėniškoji ortografija XVI a. viduryje ir antrojoje pusėje.
susipažinimas su lDk teismų aktų knygomis, tekstų skaitymas, raidžių rašymas, jun-

gimas tarpusavy ir iškeltomis, žodžių trumpinimai, sisteminė ir nesisteminė skyryba. 
tekstų transkribavimas.

3.3. LDK rusėniškojo greitraščio specifika ir jo grafikos bei vartojimo kaita.
slaviškasis greitraštis (скоропись) lietuvos raštinėse įsigalėjo XV a. pabaigoje. rai-

džių dydis mažai pasikeitė, jos kiek sumažėjo, tačiau jų kontūrai, kaip ir didžiarusių grei-
traštyje, pasidarė aptakesni, mažiau aiškūs. raštas darėsi skubotas, nevienodo braižo. Šis 
raštas padėjo formuotis rišliajai rašysenai, ji įsigalėjo XVi a. pabaigoje–XVii a. pirmai-
siais dešimtmečiais.

iš pusustavio rusėnų greitraštis perėmė ir polinkį į raidžių, jų dalių, kojelių tęstumą 
į apačią. Pakito raidžių forma, ypač в, г, д, е, ж, з, и, i, р, т, у, ω, ч, ы, Ѣ, я ir kt. Ši ten-
dencija išryškėjo XVii a. pirmojoje pusėje. Būtent šio amžiaus pirmąją pusę galima lai-
kyti rusėniškojo greitraščio stilistinės įvairovės klestėjimo lietuvos valstybės dalykinėje 
raštvedyboje laikotarpiu. kaip skyrybos ženklas vis dažniau vartojamas kablelis. Pamažu 
pereinama nuo raidžių plėtimo horizontaliai prie vertikalaus, palinkusios į dešinę greit-



lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kalbos ir jų paleografija

193

raščio braižo. Pasitaiko iškeliamų virš eilučių raidžių, ypač priebalsių žodžio viduryje (jei 
keli, iškeliamas pirmasis) ir gale po atviru titulu arba sujungtų su raidės apatine dalimi. 
XVi a. viduryje ir antrojoje pusėje lietuvos aktuose tekstų pabaigoje pasitaiko ir ligatūrų. 
tačiau jos nepaplito.

Vienas iš akivaizdžių perėjimo nuo pusustavio prie greitraščio principų – ir ils, ir 
visuose Žygimanto senojo bei Žygimanto augusto lDk kanceliarijos dokumentuose ru-
sėniški tekstai buvo tebeveikiami pusustavinės kiekvienos raidės rašymo skyrium tradici-
jos, nejungiant raidžių viena su kita eilutėje, nei eilutėje su iškeliamomis, bet asimetrinė ir 
mechaniškai pagreitinta raidžių rašymo maniera oficialiose lDk raštinėse akivaizdi: sky-
rių, poskyrių pavadinimuose raidės rašomos labai arti viena prie kitos, atskirais atvejais 
neatitraukiant rankos, tačiau tarpai tarp raidžių tekstuose išlaikomi sistemingai. XVi a. 
gale, tuose pačiuose tekstuose vis stipriau imant konkuruoti frazėms lenkų k. ir lygiagre-
čiai rašomuose su rusėnų k. ir lenkų k. tekstuose, greitraščio individualių atmainų, rai-
džių sujungimo eilutėje ir su iškeltomis tendencija ėmė ne tik ryškėti, bet atskirais atvejais 
dominuoti, kol XVii a. pirmaisiais dešimtmečiais tapo visa apimanti. tad i ir ii ls ru-
sėniškas pusustavinis greitraštis, jungiantis raidžių dėstymo simetriją su raidžių grafikos 
asimetrija, yra klasikinis pereinamosios rašto kaitos nuo atskirų raidžių rašymo prie jų 
ištisinio jungimo viena su kita laikotarpis lDk XVi a. pabaigos–XVii a. greitraštyje.

Po liublino unijos lDk raštinėje ir viešajame gyvenime vis dažniau buvo vartojama 
lenkų kalba. XVi a. pabaigoje ji ėmė dominuoti išstumdama kirilinį raštą. 1696 m. res-
publikos seimas įteisino status quo: „Pisarz powinien po polsku, a nie po rusku pisać.“ 
tačiau aktų pradžia, kartais ir visi aktai lDk rusėnų kalba buvo rašomi ir XViii a. Po 
respublikos žlugimo lietuvoje buvo diegiama didžiarusių kalba, o nuo rankraštinių teks-
tų pamažu pereita prie spausdintų.

3.4. Pratybų šaltiniai.
kai studentai įgauna savarankiško darbo su skirtingos greitraštinės ortografijos pa-

vyzdžiais įgūdžių, universiteto mokslinės bibliotekos rankraščių skyriuje ir Mokslų aka-
demijos bibliotekos rankraščių skyriuje praktiniam skaitymui, be nurodytos mokymo 
priemonės, papildomai atrenkami tekstai, rodantys nuoseklią rašto kaitą, perėjimą nuo 
ustavo formos prie greitraščio. rašto kaitos nuoseklumui iliustruoti naudojami jau pub-
likuotų tekstų pavyzdžiai (nuo Xi iki XVi a.). Dauguma mokymo priemonėje sudėtų 
tekstų – archyviniai XVi–XVii a. šaltiniai. svarbiausias jų atrankos kriterijus – išlikimo 
kokybė ir paskirtis, t. y. praktiniam skaitymui atrinkta dalykinė dokumentacija, knygų 
įrašai, daugiausia daryti rudu rašalu, gamintu, be kitų priemaišų, ir su metalo rūdimis. 
ilgainiui knygų popierius tamsėjo, o rašalas išbluko. kiek ryškesni juodu rašalu rašyti 
tekstai. tačiau dėl to, kad XVii a. greitraščio raidės žodyje imtos jungti į vientisą pynę, 
perskaityti XVii a. tekstus sunkiau, todėl paleografinės praktikos, t. y. tekstų iššifravimo 
arba teisingo perskaitymo, pagrindą sudaro būtent XVii a., ypač XVii a. vidurio ir antro-
sios pusės rankraščių pavyzdžiai, kurie fiziškai nesugedę, neišblukę, rašyti profesionalių 
teismų raštininkų.
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Šaltiniai ir literatūra: 1) Pamerneckis S. lDk kirilinių tekstų paleografija. Vilnius, 
1992, p. 3–39, pav. 7–25; 2) Lazutka S., Gudavičius E. Pirmasis lietuvos statutas. Vilnius, 
1983, t. 1, d. 1, p. 149–155; 3) Laucevičius E. Popierius lietuvoje. XVi–XViii a. Vilnius, 
1967, t. 1, p. 3–286.

kontroliniai klausimai. rusėniškojo greitraščio įsigalėjimo priežastys ir požymiai. 
Mokėti atpažinti greitraščio raides, jas teisingai užrašyti, išmokti skaityti be klaidų ir 
transkribuoti tekstus, paaiškinti skaitomų tekstų turinio terminus ir sąvokas, XVi a. ru-
sėniškojo greitraščio specifiką.

4. LDK rusėniškasis greitraštis XVI a. pabaigoje–XVII a. ir jo ypatumai.
reikšminiai žodžiai: greitraštis, ortografija, skyryba, transkribavimas.
sąvokos: barokinis rašto stilius, ištisinis raštas, raidžių grafika.
4.1. Rusėniškojo greitraščio specifika XVI a. pabaigoje–XVII a. pradžioje. Dalyki-

niai tekstai.
Braižo ir raidžių grafikos įvairovė. Įterpiniai lenkų k. tekstų skaitymas, aiškinimas ir 

transkribavimas.
4.2. Baroko stiliaus įtaka rusėniškajam raštui, jo įtakos valstybėje smukimas, tekstų 

lenkų k. įsigalėjimas oficialiojoje valstybės raštvedyboje. Rusėniškojo rašto specifika, 
tekstų skaitymas, nagrinėjimas ir transkribavimas. 

kaip minėta, vienas iš XVii a. greitraščio bruožų yra eilutės raidžių jungimas iškelto-
mis raidėmis. iš pirmo žvilgsnio toks raidžių jungimas neretai atrodo kaip nusistovėjusių 
rašto grafemų, net kintančių raidžių variantų išimtis, tačiau, didėjant rašto rišlumui, ei-
lutėje natūraliai atsirado ir imtos vartoti logiškos ženklų jungtys. Įsigalint žodžio raidžių 
rašymui neatitraukiant rankos neliko galimybės iškelti atskiras raides virš eilutės, todėl 
jau XVii a. 4–5 dešimtmetyje greitraštis darėsi paprastesnis, monotoniškesnis, išraiš-
kingumo teikia inicialai, pavienių raidžių kojelių kilpos, didžiosios raidės. atkreiptinas 
dėmesys į tai, kad nuo XVii a. vidurio padažnėja iškeltų bei inicialų, didžiųjų raidžių 
užlenkimų, užsukimų, rodančių barokinio meno stiliaus poveikį šiai rašto sistemai. titlas 
dažniausiai jungiamas su raide kaip jos tęsinys arba visai nevartojamas. Dar viena svarbi 
XVii a. greitraščio ypatybė – raidžių rašymas neatitraukiant rankos kaip rišlumo sąlyga. 
Polinkis į kilpas apačioje ir virš eilutės, rašto ženklų suapvalinimas sietinas su barokinio 
stiliaus įtakos skverbimusi ir į rašymo manierą, nors išlieka tekstų su ištęstomis ir atvi-
romis raidėmis, pavyzdžiui, (a, o) ir kt. XVii a. ne sumažėjo, o net padaugėjo tų pačių 
raidžių variantų, jų atmainų, todėl kai kurių raidžių rašymas (pvz., в ir ж, г ir з, у ir ъ) 
supanašėjo: jas reikia skirti ir pagal žodžio prasmę.

4.3. XVII a. pabaigos rusėniškojo rašto pavyzdžiai.
jų paleografinė analizė. tekstų transkripcija kiriline abėcėle.
Šaltiniai ir literatūra: 1) VuB rs, f. 7, lDk XVi–XVii a. teismų knygų aktai (paren-

kami individualiai ); 2) Pamerneckis S. lDk kirilinių tekstų paleografija. Vilnius, 1992,  
p. 3–39, pav. 26–41; 3) Lazutka S., Gudavičius E. Pirmasis lietuvos statutas. Vilnius, 1983, 
t. 1, d. 1, p. 149–155.
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kontroliniai klausimai. apibūdinkite XVi a. pabaigos–XVii a. rusėniškojo greitraščio 
ypatybes, perskaitykite ir transkribuokite tekstus.

Seminarų ir pratybų temos
Visos kurso temos skirtos ugdyti praktiniams įgūdžiams ir gebėjimams.
1. Glagolika ir kirilika, raštijos senąja slavų kalba atsiradimas. Seniausi glagolika 

ir kirilika rašyti kūriniai, kirilinė raidžių grafika. Raidinis skaičiavimas ir datavimas. 
Studentai mokosi rašyti kirilika.

2. Kirilinio rašto tipai ustavas, pusustavis ir greitraštis Rusijoje ir LDK, tipų speci-
fikos kaita istorijoje. LDK ustavas ir pusustavis. Formuojami tekstų skaitymo ir trans-
kribavimo įgūdžiai.

3. LDK rusėniškojo greitraščio specifika, LM ir LS kalbos ir rašto pavyzdžiai. Indivi-
dualus braižas. Terminai, žodžių trumpinimai, inicialai, didžiosios ir mažosios raidės, 
jų grafika XV a. pabaigoje–XVI a. pirmojoje pusėje. Tekstų skaitymas, nagrinėjimas ir 
transkribavimas.

4. Rusėniškoji ortografija XVI a. viduryje ir antrojoje pusėje. Susipažinimas su LDK 
teismų aktų knygomis, tekstų skaitymas, raidžių rašymas, jungimas tarpusavy ir iškel-
tomis, žodžių trumpinimai, sisteminė ir nesisteminė skyryba. Tekstų transkribavimas.

5. Dalykiniai tekstai rusėnų k. XVI a. pabaigoje–XVII a. pirmojoje pusėje. Braižo ir 
raidžių grafikos įvairovė. Įterpiniai lenkų k. Tekstų skaitymas, aiškinimas ir transkri-
bavimas.

6. Baroko stiliaus įtaka rusėniškajam raštui, jo įtakos valstybėje smukimas, tekstų 
lenkų k. įsigalėjimas oficialiojoje valstybės raštvedyboje. Rusėniškojo rašto specifika, 
tekstų skaitymas, nagrinėjimas ir transkribavimas.

7. XVII a. pabaigos rusėniškojo rašto pavyzdžiai. Jų paleografinė analizė. Tekstų 
transkripcija kiriliškąja abėcėle.

Rekomenduojama literatūra: 
1) VuB rs, f. 7, lDk XVi–XVii a. teismų knygų aktai (parenkami individualiai); 

2) Pamerneckis S. lDk kirilinių tekstų paleografija. Vilnius, 1992, p. 3–39; 3) Lazutka S., 
Gudavičius E. Pirmasis lietuvos statutas. Vilnius, 1983, t. 1, d. 1, p. 149–155; 4) Laucevi-
čius E. Popierius lietuvoje. XVi–XViii a. Vilnius, 1967, t. 1, p. 3–286; 5) Možeiko N. S., 
Ignatenko A. P. Drevnerusskij jazyk (izd. 2). Minsk, 1978; 6) Гiстaрычны слoунiк 
бeлaрускай мoвы. Miнcк, 1982–2010, t. 1–30; 7) Vaitkevičiūtė V. lenkų–lietuvių kalbų 
žodynas. Vilnius, 1979.
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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rusėniškoji raštija ir kalba
Doc. dr. stanislovas Pamerneckis

Temos anotacija. siekiniai: supažindinti studentus su lietuvos Didžiosios kunigaikš-
tystės (lDk) rusėniškojo rašto paminklais, jų turiniu ir kalbos specifika. Padėti studentui 
orientuotis lDk rusėnų kalba parašytuose XV–XVi a. šaltiniuose: suprasti lietuvos met-
raščių, lietuvos Metrikos (lM), lietuvos statutų (ls), teismų aktų knygų ir kt. spausdin-
tų šaltinių ištraukų turinį, suvokti jų dažniausiai teisinės kalbos specifiką: žodžių reikšmę 
ir terminiją, padėti studentui perprasti dalyko literatūrą rusų k.

Temos programa
1. Bendroji klasifikacinė-lyginamoji LDK šaltinių rusėnų kalba apžvalga. Naratyvi-

niai ir dalykiniai šaltiniai: pagrindiniai LDK metraščių sąvadai ir jų nuorašai, Lietu-
vos Metrika, I ir II Lietuvos Statutai, LDK teismų aktai.

reikšminiai žodžiai: metraštis, kronika, protografas, sąvadas, kompiliacija, redakcija, 
vedinys, nuorašas; gramatika.

sąvokos: naratyviniai šaltiniai, dalykiniai (normatyviniai) šaltiniai, istorinė terminija.
1.1. Naratyviniai šaltiniai: trumpasis Lietuvos metraščių sąvadas Lietuvos didžiųjų 

kunigaikščių metraštis ir jo nuorašai.
Metraščio protografas, turinys ir redakcija. kiti metraščio šaltiniai. lDk valstybinio suve-

renumo gynimas. nikiforo nuorašo rusėnų kalbos specifika. Vidurinysis lietuvos metraščių 
sąvadas, jo struktūra ir nuorašai. Pirmoji ir antroji šio metraščio redakcijos. Platusis lietuvos 
metraščių sąvadas – Bychovco kronika, jo specifika. tekstų pavyzdžių skaitymas ir vertimas 
į lietuvių kalbą, gramatikos ir terminijos specifika. rusėnų kalbos veiksmažodžiai, daiktavar-
džiai ir būdvardžiai. Pagrindiniai veiksmažodių laikai. tiesioginės nuosakos esamojo, būtojo 
ir būtojo dažninio laikų pavyzdžiai, vienaskaitos ir daugiskaitos formų priminimas. Daikta-
vardžių ir būdvardžių linksniavimas ir linksnių derinimas. Įvardis ir skaitvardis, jų vartojimo 
praktika, atskirų pavyzdžių linksniavimas. Dalyvinės formos. Prielinksniai ir prieveiksmiai, 
jų vartojimo pavyzdžiai nagrinėjamuose tekstuose. istorinė naratyvų terminija. senosios 
rusų ir rusėnų kalbos žodynėlio formavimas.

Metraščių redakcijos ir vediniai, sąvadai ir kompiliacijos. ištraukų tekstų skaitymas 
ir turinio nagrinėjimas, vertimas į lietuvių k. sakinių gramatinė sudėtis, laikų ir linksnių 
vartojimo pavyzdžiai, žodžių ir terminų reikšmių aiškinimas.

1.2. XV–XVI a. naratyvinių šaltinių nuorašų bei kopijų pavyzdžiai ir jų vertimas į 
dabartinę rusų ir į lietuvių kalbas.

savarankiškas skaitymas ir aptarimas kalbiniu-formaliuoju ir dalykiniu požiūriu. 
Šaltiniai ir literatūra: 1) Jučas M. lietuvos metraščiai. Vilnius, 1968 [2 papild. leid. / 

lietuvos metraščiai ir kronikos. Vilnius, 2002, p. 5–203]; 2) Možeiko N. S., Ignaten-
ko A. P. Drevnerusskij jazyk (izd. 2). Minsk, 1978, p. 82–157.

kontroliniai klausimai. 1) koks kriterijus skiria norminius (dalykinius) šaltinius nuo 
naracinių, kokios funkcijos priskiriamos nuorašams ir kopijoms? apibūdinkite metraš-
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čius ir kronikas kaip naracinius šaltinius, paaiškinkite terminų protografas, redakcija, ve-
dinys, sąvadas esmę, nusakykite Bychovco kronikos specifiką. 2) apibūdinkite rusėnų k. 
dažniausiai vartotas laikų formas, gimines ir linksnius. 3) išverskite rusėnų kalbos tekstą 
į lietuvių kalbą ir paaiškinkite rastus dalykinius terminus bei sąvokas.

2. Normatyviniai LDK šaltiniai: I Lietuvos Statutas (ILS), Lietuvos Metrika (LM), 
teismų aktai. Jų kopijų pavyzdžiai, skaitymas ir vertimas į lietuvių kalbą. Sakinių gra-
matinė sandara, individualios užduotys rusų kalbos pagrindams įtvirtinti ir patikrinti.

reikšminiai žodžiai: gramatika, fonetika, morfologija.
sąvokos: ils, lM, lDk teismų aktai.
Šaltiniai ir literatūra: 1) Lazutka S. Pirmasis lietuvos statutas. Vilnius, 2007, p. 7–30 [ir 

tekstų kopijos]; 2) lietuvos Metrika. 6-oji teismų bylų knyga. Vilnius, 1995 [tekstų kopijos].
kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite rusėnų k. dažniausiai naudotas laikų formas, 

gimines ir linksnius. 2) išverskite rusėnų k. tekstą į lietuvių k. ir paaiškinkite rastus daly-
kinius terminus bei sąvokas.

3. Dabartinės rusų ir rusėnų kalbos žodžių bei istorinių terminų žodyno formavi-
mas ILS nagrinėjamų tekstų bei LM teismų bylų ir užrašymų aktų knygų tekstų pavyz-
džių pagrindu. Tekstų sakinių rašymas su vertimu į lietuvių ir dabartinę rusų kalbas ir 
jų nagrinėjimas.

reikšminiai žodžiai: gramatika, fonetika, morfologija.
sąvokos: ils, lM, lDk teismų aktai (teismų bylų ir užrašymų aktų knygos).
Šaltiniai ir literatūra: 1) Lazutka S. Pirmasis lietuvos statutas. Vilnius, 2007, p. 7–30 [teks-

tų kopijos]; 2) lietuvos Metrika. 6-oji teismų bylų knyga. Vilnius, 1995 [tekstų kopijos].
kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite rusėnų k. dažniausiai vartotas laikų formas, 

gimines ir linksnius. 2) išverskite rusėnų kalbos tekstą į lietuvių kalbą ir paaiškinkite 
rastus dalykinius terminus bei sąvokas.

Seminarų ir pratybų temos
1. Bendroji klasifikacinė-lyginamoji LDK šaltinių rusėnų kalba apžvalga.
2. XV–XVI a. naratyvinių ir dalykinių šaltinių nuorašų bei kopijų pavyzdžiai ir jų 

vertimas į dabartinę rusų k. Savarankiškas skaitymas ir aptarimas kalbiniu-forma-
liuoju ir dalykiniu požiūriu. 

3. Tekstų dabartine rusų ir rusėnų kalba palyginimas, vertimas į lietuvių k. Sakinių 
gramatinė sandara, individualios užduotys rusų kalbos pagrindams tikrinti ir įtvirtinti. 

4. Dabartinės rusų ir rusėnų k. žodžių bei istorinių terminų žodyno formavimas, 
tekstų skaitymas, rašymas su vertimu į lietuvių k. ir jų nagrinėjimas.

Rekomenduojama literatūra: 
1) lietuvos Metrika. 6-oji teismų bylų knyga. Vilnius, 1995 [tekstų kopijos]; 2) Pol-

noje sobranije russkich letopisej. Moskva, 1980, t. 35, p. 19–35, 68–78, 85–90; 3) Možei-
ko N. S., Ignatenko A. P. Drevnerusskij jazyk (izd. 2). Minsk, 1978, p. 82–157; 4) Jučas M. 
lietuvos metraščiai. Vilnius, 1968 [2 papild. leid.] / lietuvos metraščiai ir kronikos. Vil-
nius, 2002, p. 5–203].
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LietuVos didžiosios kunigaikštystės 
miestų ir miesteLių sociaLinė istorija

Modulio tikslas – supažindinti su pagrindinėmis lietuvos Didžiosios kunigaikštys-
tės (lDk) miestų ir miestelių socialinės raidos problemomis Vidurio ir rytų europos 
miestų istorijos kontekste; išanalizuoti lDk miestų ir miestelių socialinių grupių veikimo 
formas, tarpusavio santykių modelius ir jų sąveiką miestietiškoje aplinkoje; gilinti prakti-
nio darbo su šaltiniais ir istoriografija įgūdžius.

Modulio temos:
• Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų ir miestelių socialinės raidos problemos;
• Nemiestietiškos miesto bendruomenės;
• Vidurio ir Rytų Europos miestų raidos teoriniai modeliai;
• Praktinis seminaras: Socialinės grupės LDK miestuose ir miesteliuose.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų ir  
miestelių socialinės raidos problemos

Doc. dr. jolanta karpavičienė

Temos anotacija. tema pažintiniu, lyginamuoju ir probleminiu požiūriais nusako 
lDk miestų ir miestelių socialinę raidą Vidurio ir rytų europos istorijos kontekste. Per 
dinamišką ir įvairiakultūrę lDk miestų istoriją, kurios kompleksiniuose tyrimuose aki-
vaizdi miestietijos, socialinių grupių gyvensenos ir sąveikos miestuose bei miesteliuose 
dominantė, atsiskleidžia lietuvos istorijos europinis matmuo bei jos socialinės raidos 
savitumas ir ypatybės. Paskaitose supažindinama su lDk miestų ir miestelių socialinės 
istorijos tyrimų lietuvoje, lenkijoje, Baltarusijoje, ukrainoje ir kitose šalyse įvairove, 
tarpdalykiniu pobūdžiu, esamu įdirbiu, tendencijomis, tirtinomis problemomis. ap-
tariami socialinių struktūrų bei socialinių grupių Vidurio ir rytų europos miesto tipo 
gyvenvietėse viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais tyrimų teorija ir metodai 
užsienio istoriografijoje bei jų taikymo lietuvoje patirtis. Paskaitose ir seminaruose ap-
žvelgiamas miestų atsiradimo lDk regioninis ir tipologinis netolygumas lyginamuoju 
Vidurio ir rytų europos miestų istorijos aspektu; miesto tipo gyvenviečių tinklo klos-
tymosi lDk chronotipologija, struktūra, dinamika, pobūdis. nagrinėjamos socialinių 
grupių ir struktūrų lDk miestuose ir miesteliuose susiformavimo priežastys, formos, 
sudėtis, kaita, funkcionalumas, atsižvelgiant į lDk regionines ypatybes, gyvenvietės tipą, 
socialinės grupės prigimtį bei pobūdį. atskleidžiamos socialinių procesų lDk miestiško-
se gyvenvietėse sąsajos su valstybės sociopolitine, demografine, ūkio raida atskirais lDk 
istorijos laikotarpiais.

temos siekiniai: 1) studentai žino pagrindines lietuvių ir užsienio istoriografijos 
nuostatas temos problematika, geba išskirti svarbiausias problemas, tyrimų tendencijas 
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bei novacijas; 2) perpranta ir taiko žinias apie socialinių grupių bei struktūrų lDk mies-
tiškose gyvenvietėse raidą, jų tarpusavio sąveikos kaitą; 3) geba identifikuoti ir lyginti 
socialinius procesus lDk miesto tipo gyvenvietėse, susieti jų dinamiką su bendrais vals-
tybės reiškiniais, išskirti analogijas ir skirtumus lyginamuoju Vidurio ir rytų europos 
miestų istorijos aspektu; 4) gilina akademinės literatūros lietuvių ir užsienio kalbomis 
savarankiškos paieškos, atrankos, kritinės ir lyginamosios analizės įgūdžius, ugdo publi-
kuotų istorijos šaltinių tekstologinės ir informacinės analizės gebėjimus.

Temos programa
1. LDK miestų ir miestelių socialinė raida: lyginamieji istoriografijos kontekstai bei 

tyrimo šaltiniai.
reikšminiai žodžiai: lDk miestai ir miesteliai, istorijos tyrimų metodai.
sąvokos: socialinė istorija, tipologija, prozopografinis tyrimo metodas, komparaty-

vistika.
1.1. LDK miestų ir miestelių istorijos tyrimų ankstyvasis laikotarpis (iki XX a. vidu-

rio): tarp romantizmo ir akademinio naratyvo, tarp politizuotų intencijų ir mokslinės 
paradigmos.

Vilniaus miesto istorinių šaltinių kaupimo ir publikavimo pradžia; „lenkiškoji Vil-
niaus istoriografija“: istorikų romantikų dėmesys šio miesto praeičiai, ankstyvosios 
Vilniaus istorijos; carinės rusijos valdžios intencijos institucionalizuoti lDk istorinių 
šaltinių kaupimą, publikavimą bei tyrimus; lDk miestų raidos probleminiai diskursai 
rusijos pozityvistinės istoriografijos kontekste; vokiečių istoriografijos dėmesys lietuvos 
miestų socialinės raidos problematikai; miestų ir miestelių istorijos tyrimų aspektai lietu-
viškojoje istoriografijoje tarpukario laikotarpiu ir išeivijoje; lDk miestų istorinės raidos 
tyrimai stepono Batoro universitete ir jo aplinkoje: Vilniaus socialinės raidos problemų 
išryškinimas; magdeburginės savivaldos Vilniuje ir kituose lDk miestuose susiklosty-
mas, sandara ir veikla − lyginamųjų tyrimų objektas; Vilniaus cechų istorijos tyrimai.

1.2. LDK miestų ir miestelių raidos tyrimai šiuolaikinėje istoriografijoje: socialinės 
istorijos dominantė ir sociokultūriniai diskursai.

lDk miestų ir miestelių šiuolaikinės istoriografijos tarpsniai ir pagrindinės kryp-
tys; bendri tyrimų bruožai ir probleminė bei tematinė takoskyra lietuvos ir užsienio 
mokslininkų darbuose; istorinės urbanistikos diskursai; miesto tipo gyvenviečių tinklo 
susidarymo ir raidos tyrimai istorikų darbuose, teorinių prieigų ir tipologijos paieškos, 
metodikos novacijos; magdeburginių miestų heraldikos ir sfragistikos tyrimai; socialinės 
istorijos kategorijų taikymas miestų istoriografijoje; brandžioji magdeburginė savivalda 
lDk: tyrimų ankstesnės tendencijos ir naujovės, prozopografinio metodo taikymo gali-
mybės ir patirtis; mažoji savivalda – empirikos įdirbis ir komparatyvistikos bandymai; 
lDk miestelių ūkinės, demografinės ir socialinės raidos bruožai; abiejų tautų respub-
likos (atr) miestų sąjūdžio XViii a. pabaigoje problematika; miestų raidos problemos 
kitų mokslo disciplinų požiūriu: archeologijos tendencijos, lDk meno istorijos tyrimų 
socialiniai kultūriniai aspektai, teisės istorikų darbai.
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1.3. LDK miestų ir miestelių socialinės istorijos tyrimo šaltiniai.
lDk miestų istorijos šaltinių kaupimas, sisteminimas, publikavimas; savivaldžių 

miestų archyvai: būklė, pobūdis, diferencijuota struktūra, turinys, informacinės galimy-
bės; miestų ir miestelių socialinę raidą atspindinčių šaltinių lietuvos Metrikoje pobūdis, 
apimtis ir svarba; lDk asesorių teismo knygos; dėl lDk miestų sąveikos su bajoriškąja 
aplinka atsiradusi medžiaga; bažnytinių institucijų šaltinių informacinės galimybės mies-
tų socialinės raidos problemoms tirti.

literatūra: 1) Kiaupa Z. Dėl lietuvos Didžiosios kunigaikštystės miestų istoriografijos 
objekto // lietuvos istorijos metraštis, 2007/2. 2008, p. 123–137 (privaloma); 2) Ragaus-
kas A. XVi–XViii a. lDk miestiečių kasdienio gyvenimo tyrimai šiuolaikinėje lietuvių is-
toriografijoje // lituanistica. 1997, nr. 3 (31), p. 121–128; 3) Karpavičienė J. Magdeburgo 
teisė: ištakos ir transformacijos // lietuvos miestų istorijos šaltiniai. 2001, t. 3, p. 175–254; 
4) Baliulis A. lietuvos Didžiosios kunigaištystės miestai ir lietuvos Metrika (XVi a. pra-
džia) // Praeities baruose. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 1999, p. 91–102.

kontroliniai klausimai. 1) aptarkite stepono Batoro universitete atliktų tyrimų pobūdį 
bei svarbą lDk miestų socialinės raidos istoriografijai. 2) kodėl ir kuo lDk miestų istorijos 
tyrimams svarbūs sfragistikos bei heraldikos darbai? 3) apibrėžkite šiuolaikinių urbanisti-
kos istorijos tyrinėtojų indėlį į lDk miestų ir miestelių istoriografiją. 4) kokią įtaką lDk 
miestų ir miestelių istorijos tyrimams turi inovatyvių tyrimo metodų (komparatyvistikos, 
tipologijos, prozopografijos) taikymas? 5) kodėl a. tyla lietuvos Metrikos dokumentus 
yra pavadinęs „sunaikinto miesto archyvo kontrolieriumi ar restauratoriumi“?

2. Miestų atsiradimas LDK Vidurio ir Rytų Europos lyginamajame kontekste.
reikšminiai žodžiai: europos miesto istorija, miestų istorija Vidurio rytų europoje, 

vokiečių rytų apgyvendinimas, europos istoriniai regionai. 
sąvokos: ankstyvasis miestas, europos viduramžių miestas, azijinio tipo miestas, lo-

kacinis miestas.
2.1. Miesto sąvokos įvairovė, miestų tipų civilizacinė skirtis, miestų genezės Vidurio 

ir Rytų Europoje teoriniai aspektai.
Miestas kaip universalus civilizacijos reiškinys. Miestų civilizaciniai tipai (M. Wėbe-

rio konstruktas: azijinis ir europos viduramžių miestas). rašytinių šaltinių ankstyvajai 
europos ir lDk miestų raidai tirti stoka, kontroversiškumas. Miestų atsiradimo tyrimų 
kompleksinis bei tarpdalykinis pobūdis. neagrarinių gyvenviečių ir ankstyvųjų miestų 
požymiai. sąvoka europos viduramžių miestas: archeologų, urbanistikos istorikų, teisės 
istorijos specialistų, socialinės istorijos tyrinėtojų požiūriai. Miestų genezė Vidurio ir 
rytų europoje: priežastys, būdai, chronologija, regioninė įvairovė, miestų tipai. 

2.2. Miestų atsiradimas LDK: slaviškųjų miestų raidos kontinuitetas ar europinio 
miesto tipo klostymosi linkmė?

Miestų formavimosi lDk regioninis nevienalytiškumas. kijevo rusios laikais atsi-
radusių miestų raidos kontinuitetas lDk sudėtyje. Miesto ir valsčiaus santykio pobū-
dis. Miesto tipo gyvenviečių užuomazgos baltų gyvenamojoje erdvėje. Miestų atsiradi-
mo lietuvoje regioniniai modeliai ir chronologija. Miestų klostymosi arealo sąsajos su 
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politiniu valstybės branduoliu. Miestų atsiradimo priežastys ir bruožai (pilies veiksnys, 
pirklių socialinė kategorija, valdovų ekonominės politikos kaita, diferencijuota prekinė 
amatų gamyba, papilių urbanistinė struktūra, miesto tipo prievolininkų bendruomenės) 
bei chronologija. kaunas – lokacinio miesto atvejis.

Į bloką integruojamas seminaras „Miestų atsiradimo lietuvoje modeliai europos 
miestų istorijos požiūriu“.

literatūra: 1) Gudavičius E. Miestų atsiradimas lietuvoje. Vilnius: Mokslas, 1991, 
p. 14–37, 64–65 (privaloma); 2) Kuncevičius A. lietuvos viduramžių archeologija. Vil-
nius: Versus aureus, 2005, 67–87 (privaloma); 3) Žulkus V. kuršiai Baltijos jūros erdvėje. 
Vilnius: Versus aureus, 2004, p. 94–107.

kontroliniai klausimai. 1) kokių sričių mokslininkai tiria miestų atsiradimą ir anksty-
vąją miestų istoriją? kodėl būtinas jų bendradarbiavimas? 2) Paaiškinkite sąvokas euro-
pos viduramžių miestas ir azijinio tipo miestas. 3) aptarkite europos viduramžių miesto 
požymius. 4) kodėl miestų klostymasis lDk nebuvo vienalytis teritoriškai ir tipologiš-
kai? 5) aptarkite miestų klostymosi politiniame lietuvos valstybės branduolyje bruožus 
ir chronologiją.

3. Miesto tipo gyvenvietės LDK XV–XVII a. viduryje: tinklo susiklostymas, struktū-
ra, kaita.

reikšminiai žodžiai: miesto tipo gyvenvietės lDk, saksų-Magdeburgo teisės recepcija.
sąvokos: ikimodernioji urbanizacija, ikimodernioji savivalda, miesto tipo gyvenvietė, 

privilegijuota / neprivilegijuota gyvenvietė, savivaldus / magdeburginis miestas, privatus 
miestas, miestelis, prekymetis, prekyvietė.

3.1. Ikimodernioji urbanizacija: samprata ir turinys, miesto tipo gyvenviečių tinklo 
susiklostymas LDK Vidurio ir Rytų Europos lyginamajame kontekste.

urbanizacinių procesų vėlyvaisiais viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais 
pobūdis ir turinys. administracinė, teisminė ir fiskalinė miestų autonomija, ikimoder-
nioji savivalda. Miesto tipo gyvenviečių tinklo Vidurio ir rytų europoje susiklostymo 
chronologija ir specifika: mažų miestų dominavimas. Miestiško kraštovaizdžio klosty-
mosi lDk veiksniai. Miesto tipo gyvenviečių kiekybinė dinamika XV–XVii a. pirmojoje 
pusėje. 

3.2. Magdeburgo arba vokiškosios teisės veiksnys LDK miestų raidoje; miesto tipo 
gyvenviečių tinklo LDK struktūra ir tipologinė įvairovė.

saksų-Magdeburgo teisės genezė, teritorinė sklaida, sąsajos su migracijos, vokiečių 
rytų apgyvendinimo bei vidaus kolonizacijos procesais Vidurio ir rytų europoje, išori-
nė bei vidinė kaita. Magdeburginio miesto sąrangos modelio susiklostymas ir šios teisės 
šaltiniai lenkijoje. Magdeburgo teisė lietuvoje: pasirodymo aplinkybės, adaptacijos po-
būdis, funkcijos, sklaidos etapai. Magdeburginių privilegijų tipai ir struktūra. Magdebur-
ginis miestas lDk – municipalinės savivaldos sinonimas.

Miestiškų gyvenviečių tipologinio grupavimo parametrų įvairovė (gyventojų skaičius; 
jų ūkinės veiklos pobūdis ir etnokonfesinė sudėtis; privilegijos pobūdis; pavaldumas ir kt.) 
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įvairių šalių mokslininkų darbuose. Miesto tipo gyvenviečių tinklo specifika vakariniame 
ir rytiniame lDk regionuose. Miestiškų gyvenviečių tipai: privilegijuota / neprivilegi-
juota gyvenvietė; didelis, vidutinis, mažas miestas; magdeburginis (savivaldus) miestas; 
brandžios struktūros magdeburginis miestas; mažasis savivaldus miestas; nemagdebur-
ginis miestas; miestelis; privatus, valstybinis, bažnytinis miestas. Mažų nemagdeburginių 
miestų ir miestelių kiekybinė persvara. kaimiškoji urbanizacija.

Į bloką integruojamas seminaras „saksų-Magdeburgo teisės raiška lDk: magdebur-
ginės privilegijos miestams“.

literatūra: 1) Kiaupa Z. lietuvos miestų savivalda XiV–XViii a. // lietuvos heraldi-
ka. Vilnius: Baltos lankos, 1998, t. 1, p. 163–183 (privaloma); 2) Karpavičienė J. liubeko 
ir Magdeburgo teisių raida europoje viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais // 
nauji požiūriai į klaipėdos miesto ir krašto praeitį (acta Historica universitatis klai-
pedensis, t. XVii). klaipėda: klaipėdos universiteto leidykla, 2008, p. 29–50; 3) Kiau-
pienė J., Petrauskas R. nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė. lietuvos Didžioji 
kunigaikštystė 1386–1529 (lietuvos istorija, t. 4). Vilnius: Baltos lankos, 2009, p. 85–117, 
183–184, 300–311; 4) Kiaupa Z., Kiaupienė J., Kuncevičius A. lietuvos istorija iki 1795 
metų. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2000, p. 167–173, 239–249.

Šaltiniai (privaloma): 1) Dubiński P. Zbiór praw y przywilejów miastu stołecznemu 
W.X.l. Wilnowi nadanych. Wilno, 1788, p. 3–5; 2) Kiaupa Z. Pirmosios kauno miesto 
privilegijos // lietuvos miestų istorijos šaltiniai. 1992, t. 2, p. 20–22, 34–39; 3) lietuvos 
magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. joniškis, jurbarkas. Vilnius: Mokslas, 1991,  
t. 1, p. 111–113, 227–229.

kontroliniai klausimai. 1) kokiais šaltiniais remiasi mokslininkai, tirdami miesto tipo 
gyvenviečių tinklo susidarymą lDk bei jo struktūrą? kodėl atskirų šalių tyrinėtojai taiko 
nevienodus tipologinio grupavimo parametrus? 2) kokie veiksniai lėmė vadinamųjų ur-
banizacinių procesų suintensyvėjimą lDk XV a.−XVi a.? 3) kokią reikšmę lDk miestų 
ir miestelių raidai turėjo Valakų reforma? 4) kokiame kontekste vertintina Magdeburgo 
teisės suteiktis Vilniui? kokią reikšmę tai turėjo tolesnei kitų lDk miestų raidai? 5) api-
brėžkite esminius skirtumus tarp lDk magdeburginio miesto ir miestelio.

4. Socialinė stratifikacija savivaldžiuose (magdeburginiuose) LDK miestuose ir gy-
vensenos juose bruožai.

reikšminiai žodžiai: lDk miestų socialinė istorija, Magdeburgo teisės raiška lDk, 
cechai lDk miestuose, viešasis gyvenimas miestuose. 

sąvokos: miestietis, miesto pilietis, miestietis valdinys, miestėnas, miesto valdantysis 
elitas, miesto sąranga, vaitas, lentvaitis, suolininkas, burmistras, tarėjas, miesto taryba, 
magistratas, priesaika, svečių teisė, cechas, nobilitacija, jurisdika, rotušė.

4.1. Miestų socialinės istorijos viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais ty-
rimų teoriniai aspektai.

sociologijos metodų ir sąvokų taikymo miestų istorijos tyrimams pobūdis bei gali-
mybės. terminijos įvairovė (socialinė stratifikacija, sociumas, socialinė grupė, socialinis 
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sluoksnis, socialinė struktūra, socialinė sankloda; miestiečių luomo požymiai). Prozopo-
grafinio tyrimo galimybės: miesto valdančiojo elito kolektyvinės biografijos studijos (Vil-
niaus, kauno atvejai). socialinio grupavimosi lDk miestuose priežastys, formos, korpa-
ratyvinis pobūdis. socialinė, teisinė, etnokonfesinė miesto gyventojų įvairovė (miestietis, 
miesto pilietis, miestietis valdinys, miestėnas, nemiestiško teisinio pavaldumo socialinės 
ir etnokonfesinės grupės miestuose). Miestiečių socialinio mobilumo ribojimo tendenci-
jos nuo XVi a. antrosios pusės.

4.2. Savivaldžių miestų sąranga: magdeburginiai pareigūnai − aukščiausia grandis 
miesto bendruomeninėje struktūroje.

Brandžios struktūros magdeburginiai miestai lDk: savivaldos genezė ir susiklosty-
mas Vilniuje, kaune. socialiniai konfliktai Vilniuje, kaune, Polocke, kijeve XVi a. pra-
džioje. Žygimanto senojo 1536 m. ordinacija Vilniui ir 1540 m. privilegija kaunui. Miesto 
institucijų bei teismų sąranga; magdeburginių institucijų sudėtis, etnokonfesinis dualiz-
mas, kompetencijos diferenciacija ir apimtis, veiklos subordinacija ir kaita XVi−XViii a. 
Vaitas, lentvaitis, vaitijos administratorius, vaitijos laikytojas, vaito-suolininkų teismas, 
burmistrų-tarėjų institucija (miesto taryba), magistratas, raštininkai, miesto ūkvedžiai. 
Municipalinės karjeros galimybės ir etapiškumas. Miestiečių užmunicipalinė veikla. Vil-
niaus miesto pareigūnų nobilitacija (1568) ir miesto valdantysis elitas. Valdančios elito 
grupės kituose didžiuosiuose lDk miestuose. Mažųjų savivaldžių miestų sąrangos savi-
tumai, lokalinė įvairovė. Privačių magdeburginių miestų sąrangos ir socialinės sandaros 
specifika. Bendruomenės atstovavimo magdeburginių miestų valdyme galimybės ir for-
mos (60 vyrų pirklių bendrija Vilniuje, prisiekusiųjų institutas kaune, Tertio ordo com-
munitatis kėdainiuose ir kt.).

4.3. Ūkinės prigimties bendruomeninės organizacijos LDK miestuose ir jų socialinės 
bei kitos funkcijos.

Pirklių ūkinės veiklos lDk miestuose pobūdis, juridinė išraiška ir organizavimosi 
formos. svečių teisės esmė ir raiška lDk. Pirklių ūkinės bendrijos ir jų santykis su miesto 
savivalda.

Cechinės sanklodos sklaida lDk miestuose. amatininkų cecho struktūra ir funkcijos 
(gamybinė, religinė, socialinė, kultūrinė). Cechų ir savivaldos institucijų santykis ir jo 
kaita. Cechų subordinacija lDk miestų savivaldos struktūroms. 

4.4. Gyvensena magdeburginiuose miestuose (derinama su ekskursija į Vilniaus rotušę).
asmens santykio su miestu įforminimo būdai (prigimtinė pilietybė, įsirašymas į mies-

to piliečius), miestiečių asmens laisvė ir turto teisės, juridinis veiksnumas ir jo formos. 
teisinė kasdiena lDk miestuose. Vilkieriai. Miestų ir jų savivaldos institucijų sfragistika 
bei heraldika. Viešojo miesto vidaus gyvenimo erdvės, jų tvarkymas; miestiečių bendruo-
meninio gyvenimo raiškos formos. rotušės lDk miestuose. Miestų administracinė-teri-
torinė-juridinė segmentacija. jurisdikų problema: nemagdeburginių miestiečių ir miesto 
gyventojų administravimas, teisena, gyvensena. Įvairios juridinės priklausomybės grupių 
sambūvio paieška. Miesto sociumo įvairovė, marginalinės grupės.
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Į bloką integruojami seminarai „Magdeburginė sąranga Vilniuje: susiklostymas, 
struktūra, funkcijos, kaita“ ir „socialinė sankloda mažuosiuose savivaldžiuose lDk 
miestuose“.

literatūra: 1) Kiaupa Z. Miestai // lietuvos Didžiosios kunigaikštijos kultūra. ty-
rinėjimai ir vaizdai. Vilnius, 2001, p. 351–364 (privaloma); 2) lietuvos magdeburginių 
miestų privilegijos ir aktai. kėdainiai. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2002, 
t. 3, p. 13–25 (privaloma); 3) Ragauskas A. Vilniaus miesto valdantysis elitas XVii a. 
antrojoje pusėje (1662–1702). Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2002, p. 43–
132; 4) Kiaupa Z. kauno istorija. Vilnius: Versus aureus, 2010, t. i, p. 44–101, 127–147, 
168–318. 

kontroliniai klausimai. 1) kodėl magdeburginiai lDk miestai nebuvo vienalyčiai 
administraciniu-juridiniu-teritoriniu požiūriais. kokią įtaką ši aplinkybė turėjo miestų 
gyventojų socialinei sudėčiai ir grupavimosi pobūdžiui? 2) aptarkite lDk magdebur-
ginio miesto sąrangos bendruosius bruožus. Paaiškinkite, kodėl jai buvo būdingas vai-
to-suolininkų institucijos ir miesto tarybos santykinis atskirumas. nurodykite, kaip šis 
santykis kito XVi–XViii a.? 3) kodėl mokslininkai nesutaria dėl sąvokos „magistratas“ 
turinio? 4) kodėl terminas „patricijus“ netaikytinas apibrėžiant lDk miestų valdančiojo 
elito grupes XVi–XViii a.? 5) aptarkite amatininkų cechų lDk miestuose gamybines, 
socialines, religines, kultūrines funkcijas, pateikite pavyzdžių. 

5. Nesavivaldžių LDK miestų ir miestelių socialinė raida: skirties tarp miesto tipo 
gyvenviečių ir kaimo perversijos.

reikšminiai žodžiai: lDk miestelių istorija, lDk miestų ir miestelių tinklas, prekybos 
lDk istorija, amatų lDk istorija.

sąvokos: nesavivaldus miestas, miestelis, miestietis, miestelėnas, prekeivis, perpirklis, 
amatininkas, vaitas, suolininkas.

Demografinė situacija lDk miesto tipo gyvenvietėse, etnokonfesinė gyventojų sudė-
tis bei kaita (lūžio momentas – XVii a. vidurys). Valakų reformos įtaka lDk miesto tipo 
gyvenviečių raidai. Mažieji nemagdeburginiai miestai ir miesteliai: ūkio raidos ir sociali-
nės sandaros panašumai bei skirtumai, savitvarkos formos. Miestelio ir kaimo socialinė 
skirtis. amatų ir prekybos organizavimo ir reglamentavimo formos bei raidos tendenci-
jos, jų socialinė išraiška.

literatūra: 1) Jurginis J. Valakų reformos reikšmė lietuvos miestams // ltsr mokslų 
akademijos darbai, a serija. 1975, t. 3 (52), p. 75–87; 2) Meilus E. Žemaitijos kunigaikš-
tystės miesteliai XVii a. ii pusėje–XViii a. raida, gyventojai, amatai, prekyba. Vilnius: 
lietuvos istorijos instituto leidykla, 1997, p. 5–162; 3) Baliulis A. apie lietuvos miestelių 
nuostatus XVi–XViii a. // istorijos akiračiai. Vilnius: Žara, 2004, p. 197–218.

kontroliniai klausimai. 1) aptarkite esminius socialinės sanklodos skirtumus tarp sa-
vivaldaus miesto, nesavivaldaus miesto ir miestelio. 2) Paaiškinkite miestelėno (miestelio 
gyventojo) ir baudžiavinio valstiečio socialinės padėties skirtumus. 3) kokią įtaką miesto 
tipo gyvenviečių raidai lDk turėjo XVii a. vidurio demografinė, politinė ir ūkio krizė?
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6. LDK miestai Apšvietos epochos kontekste: socialinės modernizacijos paieškos.
reikšminiai žodžiai: apšvietos epocha, ketverių metų seimas, lDk miestų sąjūdis.
sąvokos: luomas, miestiečių luomas, laisvasis miestas, bajorai-naujieji miestiečiai, 

miesto prezidentas.
6.1. LDK miestų ir miestelių raidos tendencijos XVII a. antrojoje pusėje−XVIII a., 

miestų ir miestiečių situacijos esminių pertvarkymų brendimas Apšvietos kontekste.
 Miestiečių situacija vienaluomėje bajoriškoje lDk visuomenėje. Miestų eliminavi-

mas iš viešojo valstybės gyvenimo. Miestų nuosmukis po XVii a. vidurio ir XViii a. pir-
mosios pusės karų, marų, demografinių krizių; etnokonfesinės gyventojų sudėties lDk 
miestuose ir miesteliuose esminiai pokyčiai. Ūkio būklės bei sociopolitinės aplinkos kaita 
atr XViii a. antrojoje pusėje bei šių procesų įtaka miestų raidai; bandymų reglamentuo-
ti miestų gyvenimą „iš viršaus“ dvilypis pobūdis. Magdeburgijų panaikinimas daugelyje 
lDk miestų. apšvietos kontekstas ir valstybės bei visuomenės radikalių pertvarkymų 
brendimas: požiūrio į miestus ir miestiečius bajoriškoje terpėje kaita bei diferenciacija. 

6.2. Miestų klausimas Ketverių metų seime ir LDK miestų sąjūdis.
Miestų klausimo inicijavimo ketverių metų seime aplinkybės ir sprendiniai; esmines 

miestų reformos nuostatas apibrėžiantys normatyviniai dokumentai, reformos pobūdis 
ir reikšmė.

lDk miestiečiai Varšuvos suvažiavimuose; „juodoji procesija“; Vilniaus ir kauno ma-
gistratų veikla, apygardose organizuojant elekcijas; struktūriniai pertvarkymai miestuose 
ir miesteliuose; įsirašymas į miestiečius; bajorai-naujieji miestiečiai; apygardų miestiečių 
suvažiavimai; laisvųjų miestų privilegijos 74 lDk miestams, jų esmė ir reikšmė; savival-
dos rinkimai ir naujo tipo miesto sąrangos suformavimas Vilniuje. targovicos ir lDk 
generalinė laisvoji konfederacijos; ketverių metų seimo reformų panaikinimas; lDk 
miestų sąjūdžio pabaiga.

Į bloką integruojamas seminaras „Miestiečių socialinės situacijos modernizacijos 
bandymas ketverių metų seimo kontekste“.

literatūra: 1) Glemža L. lietuvos Didžiosios kunigaikštystės miestų sąjūdis 
1789−1792 m. kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010, p. 75–82, 209–212 
(privaloma); 2) Kiaupa Z., Kiaupienė J., Kuncevičius A. lietuvos istorija iki 1795 metų. 
Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2000, p. 336–346 (privaloma).

Šaltiniai: 1) 1791 m. gegužės 3 d. konstitucija. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos 
leidykla, 2001, p. 37–50; 2) lietuvos metrika. knyga nr. 556 (1791–1792). Viešųjų reikalų 
knyga 35. Vilnius: Versus aureus, 2005, p. 25–27, 99–101, 158–160.

kontroliniai klausimai. 1) nusakykite ambivalentišką lDk bajorijos požiūrį į miestus 
bei miestiečius; paaiškinkite, kodėl ir kaip jis kito prieš susidarant ketverių metų sei-
mui ir jo veikimo metu. 2) aptarkite 1792 m. balandžio 18 d. Miestų įstatymo esmines 
nuostatas ir įvertinkite reikšmę. 3) remdamiesi pasirinkto konkretaus miesto pavyzdžiu, 
aptarkite laisvojo miesto privilegijos struktūrą, turinį, reikšmę. 4) kodėl istoriografijoje 
lDk miestų sąjūdis vadinamas „perdėm lietuvišku reiškiniu“?
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Seminarų ir pratybų temos
1. Miestų atsiradimo Lietuvoje modeliai Europos miestų istorijos požiūriu (2 temi-

nis blokas).
2. Saksų-Magdeburgo teisės raiška LDK: magdeburginės privilegijos miestams  

(3 teminis blokas).
3. Magdeburginė sąranga Vilniuje: susiklostymas, struktūra, funkcijos, kaita (3 te-

minis blokas).
4. Socialinė sankloda mažuosiuose savivaldžiuose LDK miestuose (4 teminis blo-

kas).
5. Miestiečių socialinės situacijos modernizacijos bandymas Ketverių metų seimo 

kontekste (6 teminis blokas).

Rekomenduojama literatūra: 
1) Bardach J. ustrój miast na prawie magdeburskim w Wielkim księstwie litewskim 

do połowy XVii wieku // o dawnej i niedawnej litwie. Poznań, 1988, p. 72–119; 2) Bene-
volo L. europos miesto istorija. Vilnius, 1998; 3) Berman H. J. teisė ir revoliucija. Vakarų 
teisės tradicijos formavimasis. Vilnius: Pradai, 1999, p. 471–531; 4) Historia europy Środ-
kowo–Wschodniej. lublin: instytut europy Środkowo-Wschodniej, 2000, t. 1, p. 70–76, 
133–141, 196–201; 5) Kryževičius M. V. lietuvos privilegijuotieji miestai. XVii a. antro-
ji pusė – XViii a. Vilnius: Mokslas, 1981; 6) Paknys M. Vilniaus miestas ir miestiečiai 
1636 m.: namai, gyventojai, svečiai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006;  
7) Rimša E. lietuvos Didžiosios kunigakštystės miestų antspaudai. Vilnius: lietuvos is-
torijos institutas, Žara, 1999; 8) Vilniaus istorijos metraštis. Vilnius: Vilniaus pedagoginis 
universitetas, 2007, t. 1; 9) Tyla A. Žemaitijos savivaldžių miestų dokumentai lietuvos 
Metrikoje // lietuvos miestų istorijos šaltiniai. 1988, t. 1, p. 5–24; 10) Tyla A. Vilniaus 
miesto dokumentai lietuvos Metrikoje // lietuvos miestų istorijos šaltiniai. 2001, t. 3,  
p. 9–18; 11) Urbanavičius A. Vilniaus naujieji miestiečiai 1661−1795 m. Vilnius: lietuvos 
istorijos instituto leidykla, 2005; 12) Vėlius G. kernavės miesto bendruomenė Xiii–XiV a. 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p. 9–24, 89–90.

Vidurio ir Rytų Europos miestų raidos teoriniai modeliai
Dokt. arvydas Maciulevičius

Temos anotacija. Vidurio ir rytų europos miestų raidos teoriniams modeliams skirta 
tema siekia supažindinti studentus su pagrindinėmis europos miestų susidarymo cha-
rakteristikomis politiniu, socialiniu, ekonominiu ir kultūriniu požiūriu. europos miesto, 
kaip civilizacinio reiškinio, istorija lietuvos istoriografijoje nėra pakankamai gerai at-
spindėta, todėl perteikiant temą siekiama apibrėžti miesto raidos ir kaitos bruožus. Dės-
tant temą atsižvelgiama į regioniškumą, lėmusį miestų skirtingumą. aptariama Vidurio 
ir rytų europos regionų apibrėžtis, jų miestų raidos savitumai, pasitelkiama lyginamoji 
analizė. Paskaitų metu studentai supažindami su svarbiausiomis miestų raidos teori-
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jomis. aptariama ir europos regionų ekonominė plėtotė, padedanti identifikuoti svar-
biausius senojo žemyno ekonominius centrus, jų tarpusavio sąveiką bei konkurenciją. 
teorinė miestų raidos analizė šiame kurse traktuojama kaip instrumentas, padedantis su-
prasti europoje vykusius socioekonominius procesus. tokia prieiga leidžia geriau pažinti 
bendrą kontekstą, kita vertus, akcentuoja ir lyginamųjų studijų svarbą, atkreipia dėmesį 
į lyginamosios istorinės sociologijos metodo pranašumus. studentai šiame kurse skatina-
mi savarankiškai analizuoti europos miestų raidą, atpažinti skirtinguose europos regi-
onuose vykusius ekonominius procesus ir juos palyginti. teorinė temos medžiaga ugdo 
studentų metodologinius gebėjimus, parodo miesto studijų metodų daugiabriauniškumą 
ir padeda pasiruošti praktiniam darbui su šaltiniais. išklausęs šią temą studentas: 1) žino 
pagrindines lietuvių ir užsienio istoriografijos nuostatas Vidurio ir rytų europos teori-
nių raidos modelių tematika, yra susipažinęs su naujausiomis tyrimų tendencijomis bei 
novacijomis; geba išskirti svarbiausias problemas, jas aptarti auditorijoje; 2) geba išskir-
ti, apibūdinti ir palyginti socialinius procesus miesto tipo gyvenvietėse viduramžiais ir 
ankstyvaisiais naujaisiais laikais; 3) geba savarankiškai atlikti akademinės literatūros lie-
tuvių ir užsienio kalba tikslinę paiešką, atranką, pirminę analizę.

Temos programa
Įvadinė paskaita. Europos miestas kaip civilizacinis reiškinys.
reikšminiai žodžiai: europos miestas, miestų studijos, miesto teorija, europos miesto 

raida, europos civilizacija.
sąvokos: komparatyvistika, struktūralizmas, urbanizmas, polis, civitas.
Pirmoje paskaitoje studentai supažindinami su pagrindinėmis europos miestų raidos 

charakteristikomis. siekiama parodyti, kad miestas yra išskirtinis europos kultūros feno-
menas. istoriografijoje teigiama, kad europos civilizaciją per pastaruosius 2500 metų for-
mavo miestai, todėl europa pagrįstai vadinama miesto civilizacija. Būtent senajame že-
myne miestai įgavo naują kokybę. atėnai ir kiti graikų miestai-valstybės (poliai) išplėtojo 
politikos koncepcijas. europos politinės teorijos tradicija, paremta Platono ir aristotelio 
filosofija, buvo sumanyta kaip miesto valdymo teorija. Miesto-valstybės tradiciją toliau 
tęsė romėnai. Milžiniškos romos imperijos istorija prasidėjo būtent nuo urbe condita 
koncepcijos. imperija plėtėsi kaip „miestų federacija“, jungdama į vieną tinklą regiono 
ir provincijos centrus. europos pilietybės koncepcija taip pat kildintina iš romos civis 
termino, reiškiančio romos miestietį. Žlugus romai, miesto tradiciją toliau tęsė katalikų 
bažnyčia. Šv. augustino pagrindinį veikalą pavadino „Apie Dievo miestą“. Bažnyčios or-
ganizacija buvo promiestietiška, o civitates reiškė vyskupo rezidavimo vietą. savivaldžių 
italijos miestų augimas buvo charakteringas Xii a. bruožas. ilgą laiką dominavę floren-
cijos ir sienos miestai po truputį prarado savo įtaką, iškilo genujos ir Venecijos miestai. 
Vėliau suklestėjo flandrijos ir olandijos miestai Briugė, antverpenas ir amsterdamas.

literatūra: 1) Häussermann H., Haile A. The european City: a Conceptual framework 
and normative Project // Cities of europe: Changing Contexts, local arrangements, and 
the Challenge to social Cohesion / ed. Y. kazepov. Malden, Ma: Blackwell Publishing, 
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2005, p. 43–63; 2) LeGalès P. The long History of the european City // european Cities: 
social Conflicts and governance. new York: oxford university Press, 2002, p. 31–73;  
3) Mollenkopf J. Who (or What) runs Cities, and How? // sociological forum. Vol. 4,  
no. 1, p. 119–137.

kontroliniai klausimai. 1) koks yra europos miesto modelis? 2) kokie buvo lemiami 
europos miesto raidos lūžiai? 3) kokį vaidmenį miestai vaidino žemyno politinėje ir so-
cialinėje istorijoje? 4) kokios yra svarbiausios miesto teorijos studijų mokyklos?

1. Demografija, kolonizacija ir urbanizacija Vidurio ir Rytų Europoje vėlyvaisiais 
viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais.

reikšminiai žodžiai: Vidurio ir rytų europos regionas, demografiniai pokyčiai Vidu-
rio ir rytų europoje, urbanizacijos tendencijos, vokiečių kolonizacija.

sąvokos: demografija, urbanizacija, kolonizacija, vokiečių teisė, ikiindustrinė visuo-
menė, kulturträger, sociotopografija, jurisdika, kvartalas.

Šiame paskaitų bloke siekiama apibrėžti Vidurio ir rytų europos regiono geografines 
ribas ir apibendrinti istoriografines nuostatas, nagrinėjančias šio regiono sąvoką, atskleis-
ti šio regiono politinę, ekonominę bei kultūrinę raidą. labai svarbus istoriografijos tyri-
mo objektas – europos demografijos studijos. Paskaitose aptariama demografinių tyrimų 
metodologija, apibendrinamos tyrinėtojų išvados dėl vėlyvųjų viduramžių ir ankstyvųjų 
naujųjų laikų europos demografinės situacijos. norima išryškinti europos demografijos 
charakteristikas, pokyčius ir lūžio taškus. atsižvelgiama į esminius žmogaus gyvenimo 
ciklus (gimimas, vedybos, mirtis) ir epidemijas. Pokarinėje istoriografijoje urbanizacija 
buvo tyrinėjama sociologiniu, geografiniu ir istoriniu pjūviu, t. y. iš skirtingų požiūrio 
taškų. tačiau iki šiol istorikai nesutaria dėl šio proceso raidos. urbanizacija suprantama 
labai ribotai – kaip žmonių susitelkimas miesto erdvėje. teigiama, kad miesto ekonomi-
nis potencialas skatino gyventojų trauką, todėl didėjo ir miesto populiacija. tačiau kai 
kurie istorikai urbanizacijos procesą aiškina kaip daugiabriaunį ankstyvųjų naujųjų laikų 
kokybinių pokyčių rinkinį. jų darbuose urbanizacija aptariama ikiindustrinės visuome-
nės, modernėjimo ir netgi klasių kovos požiūriu. urbanizacijos procesų analizė Vidurio 
ir rytų europoje glaudžiai susijusi su vadinamąja vokiečių kolonizacija. Būtent vokiečių 
kultūros nešėjų (vok. kulturträger) veikla bei vokiškosios miesto teisės sklaida svariai pri-
sidėjo prie aptariamo regiono miestų raidos. reikia turėti omenyje, kad Vidurio ir rytų 
europos miestai sociotopografiniu požiūriu buvo labai nevienalyčiai ir daugiataučiai. so-
ciotopografijos problema ypač akivaizdi vadinamųjų jurisdikų atveju: miesto teritorija 
apgyvendinta skirtingų socialinių grupių, kurios gyveno remdamosi skirtingomis teisės 
sistemomis ir kultūriniais papročiais. toks margas sociotopografinis žemėlapis skaldė 
Vidurio ir rytų europos miestus, neleido jiems būti vientisais, miesto teise besiremian-
čiais ir savarankiškai funkcionuojančiais dariniais. Palyginti su Vakarų europos miestais, 
kurių politinis elitas galėjo mesti iššūkius valstybei, didikams ir bažnyčios hierarchams, 
Vidurio ir rytų europos miestų socialinis kontekstas buvo visiškai kitoks. juose daug 
galių ir įtakos turėjo nemiestiškas didikų ir bajorų sluoksnis, kuriam priklausė ir bažny-
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čios pareigūnai. taigi didikų, bajorų, miestiečių ir nemiestiškos miesto bendruomenės 
koegzistavo toje pačioje miesto erdvėje, bet rėmėsi skirtingomis teisinėmis tradicijomis 
ir socialiniu statusu. Pavyzdžiui, žydų bendruomenės gyveno mieste, bet telkėsi specia-
liuose žydų kvartaluose, nes žydai neturėjo miestiečių teisių.

literatūra: 1) Hodos G. H. The east-Central european region. an Historical outline. 
Preager Publishers, 1999, p. 13–41; 2) Fügedi E. The demographic landscape of east-
Central europe // east-Central europe in transition, 1300–1700. Cambridge: Cambri-
dge university Press, 1985, p. 47–58; 3) Miller J. urban societies in east-Central europe, 
1500–1700. Hampshire, 2008, p. 7–57.

kontroliniai klausimai. 1) kokios yra geografinės Vidurio ir rytų europos regiono 
ribos? 2) kuo remiantis šios ribos apibrėžiamos? 3) kuo Vidurio ir rytų europos regiono 
raida skyrėsi nuo kitų europos regionų raidos? 4) kaip glaustai nusakytumėte vokiečių 
kolonizacijos įtaką Vidurio ir rytų europos miestų raidai? 5) kokios yra esminės rytų ir 
Vidurio europos regiono urbanizacijos tendencijos?

2. Europos prekybos regionai.
reikšminiai žodžiai: prekyba, prekybos keliai, mainai, prekyba prabangos prekėmis, 

verslo operacijų metodai.
sąvokos: ikiindustrinė visuomenė, regioniškumas, merkantilizmas.
Šis paskaitų ciklas skiriamas aptarti svarbiausiems europos prekybos regionams, kurie 

darė įtaką Vidurio ir rytų europos ekonominei raidai. Vienas iš ryškiausių ir stipriausių 
europos regionų vėlyvaisiais viduramžiais buvo Viduržemio jūros baseinas. Būtent jame 
telkėsi tokie prekybos centrai kaip Venecija, genuja, florencija, konstantinopolis. Šiame 
regione vyko egzotinių ir prabangos prekių mainai. kiek kitaip apibrėžiamas Šiaurės eu-
ropos prekybinis arealas. jame, skirtingai nei Viduržemio jūros baseine, prekės iš tolimų-
jų rytų nebuvo pagrindinis mainų objektas. Šiame prekybos areale dominavo kasdienėms 
reikmėms labiau reikalingos šiaurietiškos prekės. tad šiaurės prekybą galėtume apibūdinti 
kaip kiekvienai dienai reikalingų produktų ir žaliavų mainus. lygindami Pietų ir Šiaurės 
europos prekybą matome aiškius rūšinius prekių asortimento skirtumus. Paskaitų metu 
analizuojamas tankus europos prekybos tinklas, ryšiai tarp regionų ir prekių mainai, pre-
kybos technikos ir mainų pobūdis. norima išryškinti regioninius prekybos skirtumus ir 
parodyti savitą Vidurio ir rytų europos vaidmenį žemyno prekybos sistemoje. 

Paskaitų metu norima išryškinti, identifikuoti ir aptarti ano meto verslo organizavimo 
būdus. kitas svarbus europos prekybos regionas formavosi Pietų Vokietijoje. regensbur-
go, augsburgo, niurnbergo ir kiti miestai vaidino specifinį vaidmenį europos prekybos 
sistemoje. Paskaitose analizuojamas Vidurio ir rytų europos regiono indėlis į europos 
prekybą. Šis regionas istoriografijoje yra traktuojamas kaip europos prekybinė periferija, 
tačiau pastaraisiais dešimtmečiais tyrinėtojai iš naujo įvertino Vidurio ir rytų europos 
ekonominę reikšmę žemyno ūkiui. tad paskaitose aptariamos ir apibendrinamos ir regio-
no atsilikimą, ir specifinę jos padėtį tyrinėjančios istorinės studijos. 



210

PasirenkaMieji MoDuliai ir jų teMos

literatūra: 1) Gieysztor A. trade and industry in eastern europe before 1200 // Cam-
bridge economic History of europe. trade and industry in the Middle ages. Cambridge: 
Cambridge university Press, 1987, Vol. 2, p. 474–502; 2) Małowist M. The trade of eas-
tern europe in the later Middle ages // Cambridge economic History of europe. trade 
and industry in the Middle ages. Cambridge: Cambridge university Press, 1987, Vol. 2, 
p. 525–63; 3) Małowist M. Problems of the growth of the national economy of Central-
eastern europe in the late Middle ages // journal of european economic History. 1974, 
p. 318–357.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite svarbiausius Viduržemio jūros baseino pre-
kybos arealo bruožus. 2) kokios prekės buvo svarbiausias mainų objektas Viduržemio 
jūros ekonominio regiono prekyboje? 3) kokie buvo svarbiausi europos prekybos keliai? 
4) kokie yra išskirtiniai Vidurio ir rytų europos ekonominio regiono bruožai? 

3. Prekiaujanti Europa: komunikacijos ir transporto sistemos.
reikšminiai žodžiai: sausumos prekybos keliai, upių ir jūros prekybos keliai, prekybos 

kelių infrastruktūra, smuklės, prekybinės komunikacijos metodai.
sąvokos: erdvinis mobilumas, infrastruktūra, prekybinė komunikacija, kapitalizmas.
Šiame trijų paskaitų bloke, remiantis istoriografija, siekiama išanalizuoti europos 

prekybos komunikacijos ir transporto formas ir modelius. Paskaitų metu studentai su-
pažindinami su svarbiausiais vėlyvųjų viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų erdvinio 
mobilumo tyrimo metodais. aptariamo laikotarpio pagrindiniai prekybinės komunika-
cijos kanalai buvo sausumos, upių ir jūrų keliai. tačiau priemonės, kuriomis šiais keliais 
naudotasi, buvo skirtingos. Pirkliai buvo suinteresuoti prekybos kelių infrastruktūros ge-
rinimu, kad kelionės taptų greitesnės ir patogesnės. Dėmesys atkreipiamas į tokias kelių 
tinklo sudedamąsias dalis kaip karčemos, mažesni miesteliai, kuriuose vyko lokalūs mai-
nai. komunikaciją ir susisiekimą lengvino ir svarbiausi kelių infrastruktūros elementai: 
tiltai, brastos, keltai. infrastruktūros tobulinimas buvo pagrindinė sėkmingos prekybos 
sąlyga, todėl paskaitose susitelkiama prie šios problemos. analizuojama, kieno iniciatyva 
buvo vystoma kelių infrastruktūra, kokį vaidmenį šiame procese vaidino valstybė ir pir-
klių gildijos, kokia buvo miestų reikšmė susisiekimo tobulinimo procese. 

Paskaitose aptariamas ryšys tarp prekybos erdvių (aikštės ir gatvės) ir bendros miesto 
struktūros. Pavyzdžiui, X–Xi a. prekių ir pinigų mainai buvo atliekami už gyvenamosios 
miesto erdvės arba jos paribyje: prie miesto vartų, prie svarbių komunikacijos kanalų, už 
miesto sienos ar prie upių kelių. Vėliau šios erdvės iš periferijos po truputį virto centru. is-
toriniuose aprašymuose šios erdvės vadinamos marginalinėmis, tačiau ankstyvaisiais nau-
jaisiais laikais, plečiantis gyvenamajai erdvei tokiuose miestuose kaip Paryžius, Venecija, 
niurnbergas ar londonas, jos po truputį virto miesto centru. XiV a. nutolusios prekybos 
erdvės palaipsniui tapo prekybos ir amatų centru. Dėl reikiamos didelės teritorijos turgus 
anksčiau buvo rengiamas atokesnėje vietoje, ilgainiui ta vieta tapo miesto ekonominio gy-
venimo šerdimi. Medinius pastatus ilgainiui pakeitė stabilesnės konstrukcijos mūro stati-
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niai. Pavyzdžiui, Maskvos pirklių namai ir mūriniai prekių sandėliai Vilniuje buvo pastatyti 
netoli miesto sienos. netgi bažnyčios šventoriai ilgainiui tapo prekybos vietomis. 

Šiame paskaitų bloke numatytas seminaras „Prekybos komunikacijos samprata fer-
nano Braudelio veikale „Civilizacija ir kapitalizmas XV–XViii a.: kasdienybės struktū-
ros“. seminaro tikslas – išsamiau išanalizuoti vieno iš svarbiausių analų mokyklos atstovo 
veikale išdėstytą prekybos komunikacijos ir transporto teoriją. f. Braudelis transporto 
sistemas traktavo kaip esminį ekonomikos augimo pagrindą. Įvairiapusiškai analizuo-
damas vandens ir sausumos kelių sistemas ir susiedamas jas su konkrečiomis prekybos 
formomis, istorikas užčiuopė esmines transporto problemas XV–XViii amžiuje. 

literatūra: 1) Verdon J. travel in the Middle ages. notre Dame, ind.: university of 
notre Dame Press, 2003, p. 15–54, 97–126; 2) Ohler N. The medieval traveller. Wood-
bridge: Boydell Press, 1989, p. 1–245; 3) Topolski J. gospodarka Polska a europejska w 
XVi–XViii wieku. Poznań, 1977, p. 167–180; 4) Bogucka M. Handel bałtycki amsterda-
mu w pierwszej połowie XVii w. w świetle kontraktów frachtowych // Zapiski Historycz-
ne. 1969, t. 34, zesz. 2, p. 7–33.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite europos transporto sistemos formas. 2) Pa-
aiškinkite europos transporto sistemos esmines problemas. 3) kokias būdais buvo vysto-
mi europos prekybos keliai?

4. Miestų raida Vidurio ir Rytų Europoje vėlyvaisiais viduramžiais ir ankstyvaisiais 
naujaisiais laikais.

reikšminiai žodžiai: miestų raida Vidurio ir rytų europoje, turgus, mugės, kasybos 
pramonė, amatai, prekybos formos.

sąvokos: miestų topografija, agrarinis miestas, privatus miestas, rinka.
Šiame paskaitų bloke siekiama aptarti miesto ir valstybės sąveikos problemą kaip vieną 

iš esminių Vidurio ir rytų europos miestų raidos segmentų. Paskaitose formuluojamas 
klausimas, kiek valstybė prisidėjo prie miestų raidos. akivaizdu, kad miesto ir valstybės 
sąveika gali būti skirtinga tame pačiame regione. todėl, remiantis platesne europos regio-
nų raidos medžiaga, studentams norima paaiškinti ambivalentiškus miesto ir valstybės 
ryšius. Vidurio ir rytų europos miestai buvo prekybos ir amatų centrai, juose telkėsi tam 
tikros specializacijos amatininkai ir buvo gaminamos atitinkamos prekės. todėl paskaitų 
bloke siekiama išryškinti socialinį ir ekonominį prekybos organizavimo dėmenį. greta 
to, miestų raida analizuojama siejant su tam tikros produkcijos gamybos centrų veikla 
(keramika, tekstilė, metalai, miško pramonė ir pan.). taip siekiama nubraižyti savotišką 
amatų ir gamybos topografinį žemėlapį, analizuojami konkrečių miestų atvejai. išskirtinį 
vaidmenį vėlyvaisiais viduramžiais vaidino vadinamieji kasybos miestai, kurių būta ir Vi-
durio bei rytų europos regione. kasybos pramonė ir tam tikrų mineralų išgavimas sva-
riai prisidėjo prie miestų raidos. tai reiškia, kad agrarinei veiklai netinkamos gyvenvie-
tės įgijo ekonominio vystymosi perspektyvą dėl kasybos pramonės. tokios gyvenvietės 
aiškiai skyrėsi nuo kitų regiono miestų. Paskaitų metu daug dėmesio skiriama Vidurio ir 
rytų europos kasybos pramonės miestams (Pietų lenkija, rytų slovakija). Miestai, greta 
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amatų ir pramonės veiklos, rengė turgus bei muges. Paskaitų metu aptariamos prekybos 
formos (didmeninė ir mažmeninė prekyba, nuolatinė, sezoninė ir periodinė prekyba ir 
pan.) ir jų reikšmė miesto ekonominiam augimui. aptariamos ir pardavimo erdvės: tur-
gus, aikštė, prekyvietė, parduotuvės, prekybinės eilės ir t. t. analizuojama, kokiais būdais 
prekyba formavo konkrečių gyvenviečių topografiją. galiausiai paskaitų bloke aptaria-
mos ir funkcinės miestų rūšys: maži, agrariniai ir rinkos miestai. skirtinguose europos 
regionuose pastarieji sudarė nuo 60 iki 90 proc. visų miestų. Per paskaitas keliamas klau-
simas: ar miesto dydis reiškia kokybinį, ar kiekybinį skirtumą. aiškinamasi, kokiu būdu 
agrarinės gyvenvietės gali skatinti miestų raidą. Paskaitose analizuojami Vidurio ir rytų 
europos miesteliai, aptariama jų reikšmė miestų raidai. 

numatomas temos seminaras: „Hanzos sąjungos veikla Vidurio ir rytų europos erdvė-
je“. seminaro tikslas – išanalizuoti prekybinės sąjungos įtaką Vidurio ir rytų europos regio-
no raidai, aptarti Hanzos sąjungos ir regiono miestų ryšius, prekybinių kontorų reikšmę. 

literatūra: 1) Dyer Ch. small towns, 1270–1540 // The Cambridge urban History of 
Britain: 600–1540 / ed. D. M. Palliser. Cambridge: Cambridge university Press, 2000, 
p. 505–541; 2) Bogucka M. The towns of east Central europe from the fourteenth to the 
seventeenth century // east Central europe in transition / eds. a. Mączak, H. samsono-
wicz, P. Burke. Cambridge: CuP, 1985, p. 97–108; 3) Epstein S. R. town and Country in 
europe, 1300–1800. Cambridge: Cambridge university Press, 2001, Ch. 1 [introduction. 
town and Country in europe, 1300–1800], p. 1–29.

kontroliniai klausimai. 1) aptarkite miesto ir valstybės santykį Vidurio ir rytų eu-
ropoje. 2) nurodykite pagrindinius Vidurio ir rytų europos miestų raidos bruožus.  
3) kokios prekybos formos buvo taikomos Vidurio ir rytų europos miestuose? 4) nusa-
kykite pagrindines regiono eksporto prekes. 5) nurodykite pagrindinius regiono preky-
bos centrus.

Seminarų ir pratybų temos
1. Prekybos komunikacijos samprata F. Braudelio veikale „Civilizacija ir kapitaliz-

mas XV–XVIII a.: kasdienybės struktūros“.
literatūra: 1) Braudel F. Civilization and Capitalism, 15–18 th Century: the structure 

of everyday life. university of California Press, 1992, p. 415–436; 2) Braudel F. kapitaliz-
mo dinamika, Vilnius, 1994, p. 1–131; 3) Hunt E. S., Murray J. M. a History of Business in 
Medieval europe, 1200–1550. Cambridge: Cambridge university Press, 1999, p. 52–75.

2. Hanzos sąjungos veikla Vidurio ir Rytų Europos erdvėje.
literatūra: 1) Daenell E. The Policy of the german Hanseatic league respecting 

the Mercantile Marine // The american Historical review. Vol. 15, no. 1, p. 47–53;  
2) Palais H. england’s first attempt to Break the Commercial Monopoly of the Hanse-
atic league, 1377–1380 // The american Historical review. Vol. 64, no. 4, p. 852–865;  
3) Hackmann J. not only ‘Hansa’: image of history in the Baltic sea region // Die Hanse 
in geschichte und gegenwart–konigsberg/kaliningrad. Mare Balticum 1996. lubeck-
traverminde: ostsee-akademie, 1996, p. 23–35.
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Rekomenduojama literatūra: 
1) Bogucka M. amsterdam and the Baltic in the first Half of the seventeenth Cen-

tury // The economic History review. 1973, Vol. 26, no. 3, p. 433–447; 2) Bogucka M. 
Handel bałtycki a bilans handlowy Polski w pierwszej połowie XVii wieku // Przegląd 
Historyczny. 1968, t. 59, zesz. 2, p. 245–252; 3) Bogucka M. north european Commerce 
as a solution to resource shortage in the sixteenth-eighteenth Centuries // natural re-
sources in european History / ed. a. Mączak, n. W. Parker. Washington, 1978, p. 9–42; 
4) Bogucka M. The role of Baltic trade in european Development from the XVi th to the 
XViii th Centuries // journal of european economic History. 1980, Vol. 9, no. 1, p. 5–20; 
5) Mączak A. Money and society in Poland and lithuania in the 16 th and 17 th Centu-
ries // journal of european economic History. 1976, Vol. 5, no. 1, p. 69–104; 6) Mało-
wist M. Poland, russia and Western trade in the 15 th and 16 th Centurie // Past and 
Present. 1958, no. 13, p. 26–41; 7) Małowist M. The economic and social Development 
of the Baltic Countries from the fifteenth to the seventeenth Centuries // The economic 
History review. 1959, Vol. 12, no. 2, p. 177–189; 8) Meilus E. Žemaitijos kunigaikštystės 
miesteliai XVii a. ii pusėje – XViii a. raida, gyventojai, amatai, prekyba. Vilnius, 1997, 
p. 19–159; 9) Saviščevas E. XVi a. vidurio lietuvos miestelio rinka: Pasvalys 1551 // acta 
humanitarica universitatis saulensis. 2009, t. 9, p. 255–264; 10) Topolski J. teoria eko-
nomiczna ustroju feudalnego. na marginesie książki Witolda kuli // ekonomista. 1964, 
nr. 1, p. 137–144.
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LietuVos didžiosios kunigaikštystės  
Visuomenė Xiii–XVi a.

Modulio tikslas – medievistikos specializacijos studentams suteikti teorinių žinių, 
ugdyti praktinius, mokslo tiriamuosius įgūdžius, atskleisti socialinės istorijos studijų vie-
tą istorinio pažinimo požiūriu, padėti įgyti savarankiško Viduramžių epochos tyrinėtojo 
darbo pagrindus.

Modulio temos:
• Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų ir valstiečių visuomenė XIII–XVI a.;
• Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regioninės visuomenės XIII–XVI a.;
• Moteris Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje;
•  Krikščioniškos visuomenės ir jos bendruomenių formavimasis Lietuvos Didžiojoje Ku-

nigaikštystėje.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų ir  
valstiečių visuomenė XIII–XVI a.

Prof. dr. rimvydas Petrauskas

Temos anotacija. Paskaitų ir seminarų metu supažindinama su svarbiausiomis vi-
duramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų socialinės istorijos sąvokomis ir socialinių grupių 
tyrimo metodais (prozopografija, tipologija, komparatyvistika etc.). Xiii–XVi a. lietuvos 
visuomenė vystėsi perimdama ir plėtodama Vėlyvųjų viduramžių europinės visuome-
nės bruožus, todėl įvadinėse paskaitose apžvelgiami analogiški Vakarų ir Vidurio rytų 
europos istorijos reiškiniai. atsižvelgiant į lietuvos didžiosios kunigaikštystės (lDk) 
nevientisumą, atskirai aptariami regioniniai raidos skirtumai. nagrinėjami XiV–XVi a. 
socialiniai procesai, vedę prie europinės luominės visuomenės susidarymo lietuvoje, 
naujų socialinių struktūrų, bažnytinių ir politinių institucijų plitimo lietuvos visuome-
nėje keliai.

svarbiausios temos: didžiojo kunigaikščio ir diduomenės valdžios santykis; luomų 
idėjos atsiradimas; administracinės valdžios ir pareigybių sistemos formavimasis; bajo-
rų žemėvalda ir giminės struktūra; socialinis mobilumas; lDk diduomenės socialiniai 
politiniai reiškiniai; valstiečių kategorijos ir jų prievolių dinamika; valstietijos struktūros 
pokyčiai valakų reformos metu; bajorų ir valstiečių gyvenimo būdas ir socialinės organi-
zacijos formos.

išklausęs šį dalyką, studentas žino: 1) pagrindines Viduramžių socialinės istorijos są-
vokas; 2) šaltinių terminiją; 3) visuomenės istorijos tyrimų metodus; 4) europinės ir lDk 
visuomenės raidos kryptis Vėlyvaisiais viduramžiais; 5) XiV–XVi a. lDk branduolio te-
ritorijų ir regioninių visuomenių sąrangos bendrus bruožus ir regionines ypatybes; 6) lie-
tuviškosios ir rusėniškosios bajorijos bei valstietijos raidos modelius, jų bendrus bruožus 
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ir ypatybes. geba: 1) savarankiškai analizuoti Viduramžių lDk visuomenės problemas; 
2) pritaikyti lietuviškai medžiagai universalius socialinių grupių tyrimo metodus; 3) ana-
lizuoti rusėniškus ir lotyniškus lDk šaltinius socialinės istorijos požiūriu; 4) kritiškai 
vertinti skirtingų laikotarpių ir kontekstų istoriografines prieigas; 5) rašyti mokslinius 
tekstus lietuvių kalba, tinkamai taikyti įvairius akademinio teksto rašymo būdus (apra-
šomasis, tiriamasis), sklandžiai dėstyti mintis lietuvių kalba; 6) tinkamai ir savarankiškai 
apibrėžti tyrimo tikslus ir uždavinius; 7) surasti ir naudoti tyrimui tinkamus informacijos 
šaltinius.

Temos programa
1. Įvadas: didžiausios LDK visuomenės istorijos problemos.
socialinės istorijos sąvokos ir jų santykis su šaltinių terminija. europinė ir lietuvos 

medievistinė socialinės istorijos istoriografija. Xiii–XVi a. lDk šaltinių pobūdis. Pa-
grindiniai socialinių grupių tyrimo metodai: prozopografinis, genealoginis, lyginamasis, 
retrospektyvinis. Pagalbinės ankstyvosios lDk visuomenės studijų priemonės: žodynai, 
žinynai, sąrašai.

Privaloma literatūra: Bloch M. toward a Comparative History of european socie-
ties // enterprise and secular Change: readings in economic History / eds. f. C. land, 
j. C. riemersma. Homewood, il., 1953, p. 494–521.

rekomenduojama literatūra: 1) Stone L. Prosopography // Daedalus. 1971, Vol. 10, 
no. 1, p. 46–79; 2) Borgolte M. sozialgeschichte des Mittelalters. München, 1996.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite pagrindines socialinės istorijos sąvokas: luo-
mas, klasė, sluoksnis, grupė, nusakykite šių sąvokų santykį su Viduramžių šaltinių terminija. 
2) svarbiausių socialinės istorijos tyrimų metodų charakteristikos, jų pranašumai ir ribos.

2. Ankstyvoji LDK diduomenė ir jos valdžios prielaidos bei pobūdis.
sąvokos: diduomenė, kunigaikščiai, laisvieji, alodas, tėvonija, laukas, kariauna, stirps 

regia.
reikšminiai žodžiai: didysis kunigaikštis, kilmingieji (bajorija), dinastija, valdžia, že-

mėvalda, socialinė hierarchija.
Monarcho ir didžiojo kunigaikščio valdžios santykis Viduramžiais: Vidurio ir Vidu-

rio rytų europos pavyzdžiai. ankstyvosios monarchijos socialinė sankloda. Diduome-
nės dominavimas vietos bendruomenėse. alodas ir tėvonija. kariauna ir kariauninkai. 
Viešpataujančios giminės (stirps regia) iškilimas. iš gentinės aristokratijos į didžiojo ku-
nigaikščio bajorus.

Privaloma literatūra: 1) Petrauskas R. socialiniai pokyčiai lietuvoje valstybės for-
mavimosi laikotarpiu // lietuvos valstybės susikūrimas europiniame kontekste. Vilnius, 
2008, p. 160–183; 2) Gudavičius E. lietuvos europėjimo keliais: istorinės studijos. Vil-
nius, 2002, p. 87–111.

rekomenduojama literatūra: 1) Łowmiański H. studja nad początkami społeczeństwa 
i państwa litewskiego. Wilno, 1931–1932, t. 1–2; 2) Nikžentaitis A. nuo Daumanto iki 
gedimino: ikikrikščioniškos lietuvos visuomenės bruožai. klaipėda, 1996.
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kontroliniai klausimai. 1) kunigaikščių ir diduomenės (bajorijos) raidos tendencijos 
Xiii–XiV a. 2) Viešpataujančios giminės genezė lietuvoje ir jos požymiai. 3) „Didžiojo“ 
ir „mažojo“ alodo koncepcija. 4) kariaunos reikšmė formuojantis valstybei. 5) ankstyvo-
sios diduomenės bruožai: vidinė organizacija, žemėvalda, vardynas.

3. Administracinės valdžios ir pareigybių sistemos formavimasis XIII–XIV a.
reikšminiai žodžiai: valstybė, teritorija, diduomenė, administracija, pareigybės.
sąvokos: gentis, žemė, pilis, dvaras, valsčius, pilininkai (kaštelionai), tijūnai.
ankstyvosios lietuvos valstybės charakteristika. Šalies teritorinė organizacija. Diduo-

menės dalyvavimas formuojant naujas valdžios struktūras. Pirmųjų pareigybių nomen-
klatūra ir pobūdis. Pilių apygardos. Valdovo rezidavimo ir sostinės problema.

Privaloma literatūra: Gudavičius E. lietuvos valstybės struktūra gedimino laikais // 
e. gudavičius. lietuvos europėjimo keliais. Vilnius, 2002, p. 133–141.

rekomenduojama literatūra: 1) Dubonis A. lietuvos didžiojo kunigaikščio leičiai: iš 
lietuvos ankstyvųjų valstybinių struktūrų praeities. Vilnius, 1998; 2) Wojtkowiak Z. li-
thuania transwilniensis saec. XiV–XVi. Podziały litwy północnej w późnym średnio-
wieczu. Poznań, 2005.

kontroliniai klausimai. 1) ankstyvosios monarchijos teritorinės organizacijos pobū-
dis. 2) teritorinis padalijimas: nuo gentinių struktūrų prie žemių darinių. 3) Didžiojo 
kunigaikščio pilies ir jos apygardos santykis. 4) Pirmosios pareigybės: pavadinimai ir val-
džios specifika.

4. Valstybės valdymo modernizacija Vytauto ir jo įpėdinių laikais.
reikšminiai žodžiai: valstybė, institucijos, pareigybės, modernizacija.
sąvokos: dvaras, maršalas, kanceliarija, pasiuntinybės, raštininkas, valsčius, pavietas, 

vaivadija, seniūnai.
institucinio didžiojo kunigaikščio dvaro genezė: europinės dvaro struktūros sufor-

mavimas. Dvaro pareigybės. kanceliarija. Pasiuntinybių tarnyba. Centrinės valdžios pa-
reigybių sistemos kūrimas. Vietinės valdžios raida: valsčiai, pavietai, vaivadijos. seniūno 
valdžia ir jos fukcionavimo prielaidos. Diduomenė ir valdymo sistemos pokyčiai.

Privaloma literatūra: 1) Petrauskas R. Didžiojo kunigaikščio institucinio dvaro susi-
formavimas lietuvoje (XiV a. pabaigoje–XV a. viduryje) // lietuvos istorijos metraštis, 
2005/1. 2006, p. 5–23; 2) Gawlas S. Polska kazimierza Wielkiego a inne monarchie europy 
Środkowej – możliwości i granice modernizacji władzy // Modernizacja struktur władzy 
w warunkach opóźnienia. europa Środkowa i Wschodnia na przełomie średniowiecza i 
czasów nowożytnych / Pod red. M. Dygo, s. gawlasa i H. grala. Warszawa, 1999, p. 5–34.

rekomenduojama literatūra: 1) Szybkowski S. Polish staff as a social group in the 
Chancery of grand Duke Witold // Quaestiones Medii aevi novae. 1998, t. 3, p. 75–94; 
2) Banionis E. lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pasiuntinybių tarnyba XV–XVi am-
žiais. Vilnius, 1998.

kontroliniai klausimai. 1) Pagrindinės institucinės raidos tendencijos lDk XiV a. 
pabaigoje–XV a. 2) europinės įtakos institucionalizacijos procese. 3) Dvaro pareigybės: 
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jų genezė ir funkcijos. 4) kanceliarijos ir pasiuntinybių tarnybos įtaka centrinės valdžios 
raidai. 5) Vietinės valdžios struktūra: vaivadija, pavietas, valsčius.

5. Diduomenės vidinės struktūros pokyčiai XIV a. pabaigoje–XVI a. pradžioje.
reikšminiai žodžiai: diduomenė, giminystė, žemėvalda, feodalizmas, titulai, kilmės 

teorijos, genealogija, heraldika, goštautai, alšėniškiai, radvilos, metraščiai.
sąvokos: luomai, giminė, riteriai, Ponų taryba, vėliaviniai ponai, tėvonija, dvaras, fun-

dacijos, herbai, politinė tauta.
Diduomenės vidinė transfomacija: agnatinės giminės atsiradimas. giminės struktūra 

ir funkcijos. Didiko dvaras ir tėvonija. „lietuviškojo feodalizmo“ bruožai. riterių kultūra 
lietuvoje. Šalutinių linijų gediminaičių giminės kunigaikščių socialinė raida. atskirų di-
duomenės giminių istorijos. genealoginė ir istorinė savimonė. Politinės tautos tapsmas.

Privaloma literatūra: Petrauskas R. lietuvos diduomenė XiV a. pabaigoje–XV a.: su-
dėtis – struktūra – valdžia. Vilnius, 2003, p. 103–152.

rekomenduojama literatūra: 1) Semkowicz W. o litewskich rodach bojarskich zbra-
tanych ze szlachtą polską w Horodle r. 1413 // lituano-slavica Posnaniensia. studia his-
torica. 1989, t. 3, p. 7–139; 2) Pietkiewicz K. kieżgajłowie i ich latyfundium do połowy 
XVi wieku. Poznań, 1982; 3) Suchocki J. formowanie się i skład narodu politycznego w 
Wielkim księstwie litewskim późnego średniowiecza // Zapiski historyczne. 1983, t. 48, 
p. 31–78.

kontroliniai klausimai. 1) Diduomenės giminės struktūra, jos pokyčių priežastys, 
giminės funkcijos. 2) feodalinių struktūrų ir riterių kultūros sklaidos lDk požymiai, 
skirtumai nuo Vakarų europos. 3) svarbiausios lDk kunigaikščių ir didikų giminės, jų 
likimai (goštautai, olelkaičiai, alšėniškiai, radvilos, kęsgailos, Manvydai, Mantigirdai, 
Zaberezinskiai). 4) kas yra vėliaviniai ponai ir miles strenuus? 5) naujų titulų (kunigaikš-
čių, grafų) siekimo tendencijos. 6) genealoginės ir istorinės savimonės bruožai.

6. Valstiečiai feodalinėje žemėvaldoje.
reikšminiai žodžiai: valstiečiai, žemėvalda, privilegijos, įbaudžiavinimas, bendruo-

menė, prievolės.
sąvokos: domenas, laisvieji, nelaisvoji šeimyna, kaimynai, bernai, veldamai, keliuo-

čiai, duoklė, dėkla, lažas, sidabrinė, išeiviai.
stambiosios žemėvaldos formavimas. europinė „dviejų dalių domeno“ samprata. 

Įbaudžiavinimas ir laisvės samprata. Didžiojo kunigaikščio privilegijos bajorijai. Vals-
tiečių kategorijos ir organizacinės formos. Prievolių raida: nuo archajinių prie individua-
lizuotų prievolių. tarpinės visuomenės grupės: karo tarnai, keliuočiai, šarviniai bajorai. 
nelaisvosios šeimynos (vergovės) nykimas. išeivystės teisė. Valstiečių gyvensena.

Privaloma literatūra: Jurginis J. Baudžiavos įsigalėjimas lietuvoje. Vilnius, 1962, 
p. 159–215.

rekomenduojama literatūra: 1) Jablonskis K. XVi amžiaus belaisviai kaimynai lie-
tuvoje // k. jablonskis. istorija ir jos šaltiniai. Vilnius, 1979, p. 15–63; 2) Ivinskis Z. ges-
chichte des Bauernstandes in litauen. Von den ältesten Zeiten bis zum anfang des 16. 
jahrhunderts. Berlin, 1933.
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kontroliniai klausimai. 1) karo ir darbo prievolių dualizmo atsiradimas. 2) stambio-
sios žemėvaldos genezė: didžiojo kunigaikščio beneficinė politika. 3) Didiko domeno 
struktūra. 4) Pagrindinės valstiečių kategorijos ir jų kaita. 5) Valstiečių prievolių raidos 
kryptys ir pagrindinės prievolių rūšys. 6) išeivystės teisė ir valstiečių laisvės požymiai; 
valstiečių šeima, ūkis, gyvensena.

Seminarų ir pratybų temos
1. Gediminaičių dinastijos vaidmuo valstybės konsolidacijos procese.
Viešpataujančios giminės samprata. gedimino laikų reformos. kunigaikščio titulo 

problema. Valdančios giminės vidinė organizacija. „Diarchijos“ problema istoriografijo-
je. Dinastinės santuokos. konfliktai ir prieštaravimai dinastijos viduje. naujų dinastinių 
atšakų formavimasis: karijotaičių atvejis.

literatūra: 1) Chartularium lithuaniae res gestas magni ducis gedeminne illustrans. 
gedimino laiškai / Par. s. C. rowell. Vilnius, 2003; 2) Rowell S. C. Pious Princesses or 
the Daughters of Belial: Pagan lithuanian Dinastic Diplomacy 1279–1423 // Medieval 
Prosopography. 1994, t. 15, p. 3–80; 3) Rowell S. C. gediminaičių dinastinė politika Že-
maitijoje 1350–1430 m. // Žemaičių praeitis. 1994, t. 3, p. 125–136; 4) Gudavičius E. apie 
vadinamąją diarchiją lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje // e. gudavičius. lietuvos eu-
ropėjimo keliais. Vilnius, 2002, p. 124–132; 5) Tęgowski J. Pierwsze pokolenia giedymi-
nowiczów. Poznań, Wrocław, 1999.

2. Socialinių ryšių ir teisinių papročių rekonstrukcijos galimybės: istoriografijos pa-
vyzdžiai.

teisinių papročių vaidmuo Viduramžių visuomenės gyvenime. Bendruomenių raida. 
lDk visuomenė tarp luominės hierachijos ir horizontalių korporatyvinių ryšių. retro-
spektyvaus metodo taikymo galimybės ir istorinių anachronizmų pavojai.

literatūra: 1) Jablonskis K. lietuvos valstybės ir teisės istorija iki XVi a. vidurio // 
k. jablonskis. istorija ir jos šaltiniai. Vilnius, 1979, p. 140–218; 2) Banionis E. Žodžio ir 
papročio kultūros pėdsakai gedimino laiškuose // Metraščiai ir kunigaikščių laiškai. Vil-
nius, 1996, p. 22–40; 3) Bardach J. ] adopcja w prawie litewskim XV i XVi w. // j. Bardach. 
studia z ustroju i prawa Wielkiego księstwa litewskiego XiV–XVii w. Warszawa, Białys-
tok, 1970, p. 191–259; 4) Bardach J. Darowizna wzajemna na litwie w XV i XVi w. // 
j. Bardach. studia z ustroju i prawa Wielkiego księstwa litewskiego XiV–XVii w. Wars-
zawa, Białystok, 1970, p. 174–187; 5) Bardach J. Czołobicia i pokłony. kartka z dziejów 
administracji Wielkiego księstwa litewskiego w XV–XVi w. // j. Bardach. studia z us-
troju i prawa Wielkiego księstwa litewskiego XiV–XVii w. Warszawa-Białystok, 1970, 
p. 379–390.

3. XVI a. pradžios Lietuvos diduomenės savimonė remiantis Alberto Goštauto ir jo 
aplinkos tekstais.

Diduomenės raidos XV a. pabaigoje – XVi a. pradžioje tendencijos: titulai, dvarai ir pi-
lys, fundacijos, Ponų taryba. Požiūris į monarcho valdžią ir santykis su jogailaičių dinastija. 
Diduomenės mentaliteto bruožai: kilmės ir istorinė savimonė, valdžia, gyvensena.
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literatūra: 1) Šešioliktojo amžiaus raštija (senoji lietuvos raštija, kn. 5). Vilnius, 2000, 
p. 25–74; 2) lietuvos metraštis: Bychovco kronika / Vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė 
r. jasas. Vilnius, 1971, p. 26–80; 3) Petrauskas R. titulas ir valdžia: lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės didikų savimonės pokyčiai XVi amžiaus pirmojoje pusėje // Pirmasis 
lietuvos statutas ir epocha / sud. i. Valikonytė, l. steponavičienė. Vilnius, 2005, p. 35–
46; 4) Ragauskienė R. lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kancleris Mikalojus radvila 
rudasis (apie 1515–1584). Vilnius, 2002, p. 26–41; 5) Antoniewicz M. Protoplaści książąt 
radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii. Warszawa, 2011, p. 19–63.

4. Socialinė Pirmojo Lietuvos Statuto (PLS) terminija.
istorinių sąvokų ir šaltinių terminų santykis. terminijos vertimų problema. socialinės 

grupės statuto tekste. Visuomenės gyvenimo realijos.
literatūra: 1) Lazutka S., Gudavičius E. Pirmasis lietuvos statutas. Vilnius, 1991, t. 3; 

2) Valikonytė I., Lazutka S., Gudavičius E. Pirmasis lietuvos statutas (1529 m.). Vilnius, 
2001; 3) Gudavičius E. Valstiečiams pavadinti vartojami terminai i lietuvos statute // 
istorija. 1972, t. 12/2, p. 119–125.

5. Luomų konsolidacija ir reformos XVI a.
luomų sąvoka ir luomų idėjos sklaida lietuvoje. Bajorų luomo susiformavimas lDk. 

Parlamentarizmo genezė – bajorų seimas XVi a. 1557 m. valakų reforma ir europinės 
žemėvaldos sistemos susiklostymas lietuvoje: tarp baudžiavos ir modernizacijos.

literatūra: 1) XVi a. pirmos pusės lDk seimo dokumentacija: Литовская Метрика. 
Книги Публичных дел // Русская историческая библиотека. Юрьев, 1914, t. 30;  
2) Valakų reformos nuostatai: „Устава на волоки“ (1557); 3) Petrauskas R. lietuvos Di-
džiosios kunigaikštystės seimo ištakos: Didžiojo kunigaikščio taryba ir bajorų suvažia-
vimai XiV–XV a. // Parlamento studijos. Vilnius, 2005, t. 3, p. 9–32; 4) Rösener W. Vals-
tiečiai europos istorijoje. Vilnius, 2000, p. 23–38; 5) Jurginis J. lietuvos valstiečių istorija. 
Vilnius, 1978, p. 65–79.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Bardach J. studia z ustroju i prawa Wielkiego księstwa litewskiego XiV–XVii w. 

Warszawa, Białystok, 1970; 2) Boniecki A. Poczet rodów w Wielkim księstwie litewskim 
w XV i XVi wieku. Warszawa, 1887; 3) Dubonis A. lietuvos didžiojo kunigaikščio leičiai: 
iš lietuvos ankstyvųjų valstybinių struktūrų praeities. Vilnius, 1998; 4) Gudavičius E. 
lietuvos europėjimo keliais: istorinės studijos. Vilnius, 2002; 5) Ivinskis Z. geschichte des 
Bauernstandes in litauen. Von den ältesten Zeiten bis zum anfang des 16. jahrhunderts. 
Berlin, 1933; 6) Jablonskis K. istorija ir jos šaltiniai. Vilnius, 1979; 7) Jurginis J. Baudžiavos 
įsigalėjimas lietuvoje. Vilnius, 1962; 8) Kiaupienė J. „Mes, lietuva“. lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės bajorija XVi a. (viešasis ir privatus gyvenimas). Vilnius, 2003; 9) Korc-
zak L. litewska rada wielkoksiążęca w XV wieku. kraków, 1998; 10) Łowmiański H. 
studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. Wilno, 1931–1932, t. 1–2; 
11) Nikžentaitis A. nuo Daumanto iki gedimino: ikikrikščioniškos lietuvos visuomenės 
bruožai. klaipėda, 1996; 12) Petrauskas R. lietuvos diduomenė XiV a. pabaigoje–XV a.: 
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sudėtis – struktūra – valdžia. Vilnius, 2003; 13) Pietkiewicz K. kieżgajłowie i ich latyfun-
dium do połowy XVi wieku. Poznań, 1982; 14) Pietkiewicz K. Wielkie księstwo litewskie 
pod rządami aleksandra jagiellończyka. Poznań, 1995; 15) Ragauskienė R. lietuvos Di-
džiosios kunigaikštystės kancleris Mikalojus radvila rudasis (apie 1515–1584). Vilnius, 
2002; 16) Semkowicz W. o litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w 
Horodle r. 1413 // lituano-slavica Posnaniensia. studia historica. 1989, t. 3, p. 7–139.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės regioninės  
visuomenės XIII–XVI a.

Doc. dr. eugenijus saviščevas

Temos anotacija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) regioninių visuomenių 
kurso metu nagrinėjamos etnogenezės ir regioninio bendruomeniškumo problemos. 
Ypač daug dėmesio skiriama regioninių bajorų korporacijų specifikai: bajorijos kilmės, 
tarpsluoksnių raidos, bajorų teisinės padėties, dalyvavimo regiono ir valstybės valdyme, 
santykio su kitais visuomenės sluoksniais, regioninio indigenato ir įtakos regionų kultū-
rai klausimams. nagrinėjami regioninių pareigybių sistemos klostymosi ypatumai, regio-
nų teritorinio administracinio suskirstymo esminiai bruožai, išteklių pasidalijimo su ki-
tomis regionuose veikiančiomis jėgomis (miestais ir Bažnyčia) klausimai. Paskaitų metu 
nevengiama kalbėti apie kontroversiškas tautinių lietuvių, lenkų, ukrainiečių, baltarusių 
ir rusų istoriografijų pozicijas skirtingais lDk kilmės, raidos ir visuomeninio gyvenimo 
klausimais. seminarų metu studentams siūloma plačiau susipažinti su šiuolaikinių balta-
rusių, ukrainiečių ir rusų istorikų darbais. Pratybų metu mokoma analizuoti svarbiausius 
lDk regionų istorijos šaltinius.

išklausęs šį kursą studentas žino: 1) iX–XVi a. baltų ir rusėnų genčių bei žemių-kuni-
gaikštysčių teritorijų nomenklatūras, tų teritorijų raidos pagrindinius bruožus; 2) XiV–
XVi a. lDk regioninių visuomenių sąrangos bendrus bruožus ir regionines ypatybes;  
3) rusėniškosios ir lietuviškosios bajorijos raidos modelius, jų bendrus bruožus ir ypaty-
bes. išklausęs šį kursą studentas geba: 1) atsekti į lDk sudėtį įėjusių regionų visuomenių 
kilmę ir raidą; 2) atrinkti, surasti ir analizuoti pagrindinę literatūrą bei šaltinių grupes, at-
spindinčias regioninių visuomenių padėtį Xiii–XVi a.; 3) glaustai nusakyti (žodžiu arba 
raštu) svarbiausius lDk regionų visuomenių bruožus.

Temos programa
1. Įvadas.
reikšminiai žodžiai: istorinis regionas, istoriografija, šaltinotyra.
sąvokos: bendruomenė, gentis, žemė, kunigaikštystė, valstybė.
1.1. LDK regionų istorijos esminės sąvokos.
Bendruomenė, gentis, žemė, kunigaikštystė. Šių sąvokų vartojimo ypatybės ir santy-

kis su valstybės sąvoka. gentinių ir valstybinių teritorinių struktūrų tipologijos esminiai 
bruožai.
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1.2. XIV–XVI a. LDK regionų istorijos tyrimų esminės istoriografijos raidos tenden-
cijos.

M. liubavskio lDk federacinės prigimties koncepcija. o. Haleckio aneksų teorija.
1.3. XIV–XVI a. LDK regionų visuomenių istorijos tyrimų metodikos ypatybės.
Valdančiųjų grupių ir specifinių regioninės visuomenės sluoksnių sudėties, jų fakti-

nės ir teisinės padėties tyrimai; regionų istorijos supratimas ilgos trukmės laike (longue 
durée). topografinės regiono erdvės sandaros ir jos kaitos tyrimai.

1.4. Esminės XIV–XVI a. LDK regionų visuomenių istorijos šaltinių grupės.
kunigaikščių, aukščiausių regiono pareigūnų raštai; regionų privilegijos ir valdymo 

nuostatai; regioninių bendruomenių prašymai (peticijos) lDk seimuose; registrai ir su-
rašymai (šauktinės bajorų kariuomenės ir valsčių surašymai ir pan.).

1.5. Regioninių visuomenių tyrimų teorinis aspektas.
Viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų amžių europos valstybių teritorializacija: valstybės 

centro kova su provincijomis. Ch. tilly europos valstybių 990–1992 m. raidos teorija: 
prievarta ir kapitalas.

literatūra: 1) Любавский М. Областное деление и местное управление Литовско–
Русского государства ко времени издания первого Литовского статута. Москва, 
1892; 2) Halecki O. litwa, ruś i Żmudź jako części składowe Wielkiego księstwa litews-
kiego // rosprawy akademii umiejętności wydział historyczno-filozoficzny. kraków, 
1916, t. 59.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite esminius sąvokų bendruomenė, gentis, žemė 
ir kunigaikštystė panašumus ir skirtumus. 2) apibūdinkite M. liubavskio ir o. Haleckio 
lDk regionų teorijų pamatinius teiginius. 3) išvardinkite esmines regioninių visuomenių 
istorijos šaltinių grupes, apibūdinkite kiekvienos grupės specifiką.

2. Etninė baltų ir rytų slavų raida V–XIII a. ir šiuolaikinių lietuvių, baltarusių, 
ukrainiečių ir rusų tautų etnogenezės esminiai bruožai XIV–XVI a.

reikšminiai žodžiai: baltai, rytų slavai, rusėnai.
sąvokos: gentis, bendruomenė, visuomenė, valdantysis sluoksnis, politinė tauta.
2.1. Baltai V–XIII a.
Baltų gentys ir jų gyvenamosios teritorijos raida V–Xiii a.: baltų genčių teritorijų kai-

ta; rytų baltų simbiozė su rytų slavais (rusėnais). Baltų vienybės klausimas lietuvos vals-
tybės susiformavimo išvakarėse.

2.2. Rytų slavų gentys Kijevo Rusios laikais.
gentinės rytų slavų erdvės (V–X a.) ir jų perorganizavimas į kunigaikštystes kijevo 

rusios laikais (X–Xii a.). kultūrinė rytų slavų konsolidacija kijevo rusios laikais. kijevo 
rusios ekspansija į baltų žemes. 

2.3. Šiuolaikinių Rytų Europos tautų etnogenezės istorijos klausimai.
Šiuolaikinių lietuvių, baltarusių, ukrainiečių ir rusų tautų etnogenezės raidos XiV–

XVi a. ypatybės (istoriografinis aspektas). lDk valdančiojo sluoksnio ir politinės tautos 
etninės kilmės klausimas.
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literatūra: 1) lietuvių etnogenezė / ats. red. r. Volkaitė-kulikauskienė. Vilnius, 1987; 
2) Белы А. Хронiка Белой Русi. Нарыс гiторыi адной геаграфiчнай назвы. Мiнск, 
2000; 3) Хорошкевич А. Лабиринт политико-этно-географических наименований 
восточной Европы середины XVii в. // Z dziejów kultury prawnej. studia ofiarowane 
juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesiąciolecie urodzin. Warszawa, 2004, p. 411–432.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite baltų genčių teritoriją ir jos kaitą V–Xiii a.  
2) apibūdinkite Xiii a. rytų baltų gentinių junginių teritorijas. 3) apibūdinkite rytų slavų 
genčių žemėlapį Xi–X a. 4) nurodykite rytų slavų genčių ir kijevo rusios kunigaikštysčių 
teritorijų santykį. 5) nurodykite šiuolaikinių lietuvių, baltarusių, ukrainiečių ir rusų tau-
tų etnogenezės ypatybes XiV–XVi a.

3. Kijevo Rusios paveldo įtakos LDK problema.
reikšminiai žodžiai: kijevo rusia.
sąvokos: visuomenės modelis, visuomenės institutai, institucijos, paveldimumas, 

adaptacija, „rusėnų tiesa“ („Русская Правда“).
3.1. Kijevo Rusios erdvinių valdžios struktūrų sklaida.
kunigaikštysčių formavimasis, plėtotė ir skilimai. kijevo didžiojo kunigaikščio val-

džios dalinėms (regioninėms) kunigaikštystėms viršenybės klausimas.
3.2. Kijevo Rusios socialinės struktūros.
kunigaikščiai, kariaunos, miestų ir kaimo bendruomenės, jų tarpusavio santykių di-

namika.
3.3. Kijevo Rusios teisinės kultūros esminiai bruožai.
„rusėnų tiesos“ prigimtis, funkcionavimas ir įtakos lDk teisės kultūrai klausimas.
3.4. Kijevo Rusios visuomenės struktūrų paveldimumo Lietuvoje klausimas.
Xiii–XiV a. Haličas-Voluinė kaip tarpininkės tarp kijevo rusios ir lDk.
literatūra: 1) Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. Москва, 1988; 

2) Ричка В. „Вся королівска рать“ (Влада Киïвськоï Русі). Киïв, 2009; 3) Фроянов И. Я. Ки-
евская Русь. Главные черты социально экономического строя. Санкт-Петербург, 1999; 
4) Пашуто В. Т. Очерк по истории Галицко-Волынской Руси. Москва, 1950.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite svarbiausias kijevo rusios kunigaikštysčių 
erdvines-socialines struktūras: kunigaikštystė, valsčius, bendruomenė (мир, собор).  
2) Įvardinkite svarbiausius kijevo rusios visuomenės sluoksnius, apibūdinkite jų teisinę 
padėtį. 3) nurodykite svarbiausias kijevo rusios kunigaikščių valdžios struktūras, apibū-
dinkite jų funkcijas ir santykį su miesto ir valsčiaus bendruomenių savivalda. 4) nuro-
dykite kijevo rusios galimos įtakos XiV a. lietuvos visuomenės ir lietuvos kunigaikščių 
valdžios institutams atvejus.

4. Lietuvos erdvė ir jos visuomenės raidos ypatumai XIII–XVI a.
reikšminiai žodžiai: lDk, lietuva.
sąvokos: kunigaikštis, kunigaikštystė, kunigas, kariauna, bajoras, žemdirbys (lauki-

ninkas) valstietis, vaivadija, pareigybė (urėdas).
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4.1. Lietuva siaurąja prasme.
lietuvos siaurąja prasme erdvė ir jos rytų sienos problema: lietuvių ir baltarusių isto-

riografinės tradicijos (naugarduko klausimas).
4.2. Lietuviškosios bajorijos ir valstietijos atsiradimas.
tarnybinio karių sluoksnio formavimasis ir diferenciacija. Bajoro termino lietuvoje 

prigijimas. rusėniškojo bajorijos modelio XiV a. lietuvoje sklaidos galimybės. Valstiečių 
sluoksnio iš laisvųjų žemdirbių (laukininkų) atsiradimo aplinkybės: valstiečių prievolių 
susiformavimas. 

4.3. Pietryčių Lietuvos visuomenės specifiniai bruožai.
lietuvos didžiųjų kunigaikščių domeno šerdis; gentinių kunigaikščių struktūrų re-

liktai (svyrių, alšėnų, giedraičių kunigaikščiai); santykis su Vilniaus kunigaikštyste ir 
vaivadija ir jos pareigybių sistema.

4.4. Pietvakarių Lietuvos visuomenės specifiniai bruožai.
trakų kunigaikštystė ir trakų vaivadija; Panemunio pilių sistema ir jos įtaka vietinės 

bajorijos raidai. trakų kunigaikštystės santykis su trakų vaivadija. trakų vaivadijos pa-
reigybių sistema.

4.5. Šiaurės Lietuvos visuomenės specifiniai bruožai.
užneris, upytė, šiaurinė kauno pavieto dalis; archaiškos laukų-giminių struktūros; 

Vilniaus tijūnija.
literatūra: 1) Gudavičius E. Bandymas lokalizuoti Xiii a. lietuvių kunigaikščių val-

das // lietuvos tsr Mokslų akademijos mokslo darbai, serija a. 1984, t. 3 (88); 2) Pakš-
talis A. trakų vaivadijos genezė // Darbai ir dienos. 2005, t. 44, p. 41–62; 3) Носевич В. 
Проблемы образования Великого Княжества Литовского: обзор белоруской 
историографии // lietuvos istorijos studijos. 2008, t. 22, p. 39–57.

kontroliniai klausimai. 1) apibrėžkite lietuvos valstybės formavimosi geografinį 
arealą. 2) išvardinkite svarbiausius lietuvių ir baltarusių istoriografijos argumentus apie 
lietuvos valstybės formavimosi erdvę ir pobūdį. 3) apibūdinkite visuomenės raidos ypa-
tybes pietryčių, pietvakarių ir šiaurės lietuvoje Xiii–XVi a.

5. Rusėniškosios šiaurės rytų LDK žemės XIV–XVI a.: Smolenskas, Polockas, Vitebskas.
reikšminiai žodžiai: Polockas, smolenskas, Vitebskas.
sąvokos: indigenatas, savimonė, pareigybės (urėdai), valsčius, dvaras, domenas, pri-

vilegijos, seimas, peticijos.
5.1. Bendri rusėniškų šiaurės rytų LDK žemių visuomenių bruožai.
Panašus regioninių privilegijų pobūdis. kunigaikščiai ir miestų bendruomenės; ba-

jorų tarnybos organizacijos ypatybės. Žemės pareigybių sistemos kilmė iš kunigaikščio 
namų ūkio. 

5.2 Rusėniškų šiaurės rytų LDK žemių specifiniai bruožai.
teritorinės administracinės struktūros ir pareigybių sistemų raida XV–XVi a. regio-

ninės privilegijos ir jų pagrindu susiformavęs regioninio indigenato jausmas. regiono 
visuomenės kova su lDk centriniu valdžios aparatu dėl regioninių išteklių kontrolės. 
smolensko žemės visuomenės ypatybės.
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5.5. Regionų bajorų savivaldos apraiškos.
regiono bajorijos interesų atstovavimas valstybės centre (santykyje su valdovu ir sei-

muose) ir šią veiklą atspindintys šaltiniai. 
literatūra: 1) Кром М. Меж Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе 

русско–литовских отношений конца XV – первой трети XVi в. Москва, 1995; 
2) Варонiн В. Палiтычны лад Полацкага ваяводства ў першай палове XVi ст. // 
Беларускi Гiстарычны агляд. 1998, т. 5, сш. 1, c. 27–66.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite bendrąsias rusėniškųjų šiaurės rytų lDk že-
mių istorinės raidos ir visuomenės sąrangos ypatybes. 2) apibūdinkite (smolensko, Po-
locko, Vitebsko) žemės teritorinę administracinę sistemą. 3) apibūdinkite (smolensko, 
Polocko, Vitebsko) žemės pareigybių sistemą XV–XVi a. 4) Įvardinkite iškiliausias (smo-
lenskas, Polockas, Vitebskas) regiono kunigaikščių ar (ir) bajorų gimines.

6. Rusėniškosios pietvakarių LDK žemės XIV–XVI a: Kijevas, Voluinė, Podolė.
reikšminiai žodžiai: kijevas, Voluinė, Podolė.
sąvokos: indigenatas, savimonė, pareigybės (urėdai), valsčius, dvaras, domenas, pri-

vilegijos, seimas, peticijos.
6.1. Bendri rusėniškųjų pietvakarių LDK žemių visuomenių bruožai.
Panašus regioninių privilegijų pobūdis. stiprūs kunigaikščiai (liubartas, karijotaičiai, 

Švitrigaila, olelkaičiai, ostrogiškiai, sanguškos, Višnioveckiai). Žemės pareigybių siste-
mos kilmė iš kunigaikščio namų ūkio. 

6.2. Rusėniškųjų pietvakarių LDK žemių specifiniai bruožai.
teritorinės administracinės struktūros ir pareigybių sistemos raida XV–XVi a. regio-

niniai bajorų karo tarnybos organizacijos ypatumai. lucko, Voluinės ir kijevo regioninės 
privilegijos. Podolės klausimas.

6.3. Regionų bajorų savivaldos apraiškos.
regiono bajorijos interesų atstovavimas valstybės centre (santykyje su valdovu ir sei-

muose) ir šią veiklą atspindintys šaltiniai.
literatūra: 1) Шабульдо Ф. М. Земли юго-западной Руси в составе великого 

княжества литовского. Киев 1987; 2) Яковенко Н. М. Украïнська шляхта з кінця XiV 
до середини XVii століття. Волинь і Центральна Украïна. Киïв, 2008; 3) Jankaus-
kas V. kijevo žemės statusas lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (XiV–XV amžiai) // 
Darbai ir dienos. 2005, t. 44, p. 81–104.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite bendrąsias rusėniškųjų pietvakarių lDk že-
mių istorinės raidos ir visuomenės sąrangos ypatybes. 2) apibūdinkite kijevo (Voluinės, 
Podolės) žemės teritorinę administracinę sistemą. 3) apibūdinkite kijevo (Voluinės, Po-
dolės) žemės pareigybių sistemą XV–XVi a. 4) Įvardinkite iškiliausias (kijevo, Voluinės, 
Podolės) regiono kunigaikščių ar (ir) bajorų gimines.

7. Neprivilegijuotų LDK žemių arealas ir Palenkė XIV–XVI a.
reikšminiai žodžiai: sluckas, Mstislaulis, Palenkė, Bielskas, Drohičinas, naugardukas.
sąvokos: indigenatas, savimonė, kunigaikščiai, pareigybės (urėdai), valsčius, dvaras, 

domenas, privilegijos, seimas, peticijos.
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7.1. Bendras abiejų regionų specifikos apibūdinimas.
tarp Vilniaus ir trakų kunigaikštysčių (vaivadijų); didžiojo lietuvos kunigaikščio do-

meno plėtra mažinant vietinių kunigaikščių domenus; smulkių vietinių kunigaikštysčių 
reliktai; gausi smulki tarnybinė bajorija. lenkų kolonizacija Palenkėje. teritorinės admi-
nistracinės struktūros ir vietinių pareigybių sistema XVi a. pirmojoje pusėje.

7.2. Didesnių arealo žemių specifika.
slucko kunigaikštystės, Mstislaulio ir Palenkės atvejai. regioninių privilegijų ir indi-

genato klausimas: Bielsko, Drohičino privilegijos; naugarduko privilegijos (1440 m.?).
7.3. Regionų bajorų savivaldos apraiškos.
regiono bajorijos interesų atstovavimas valstybės centre (santykyje su valdovu ir sei-

muose) ir šią veiklą atspindintys šaltiniai. 
literatūra: 1) Любавский М. Областное деление и местное управление Литовско–

Русского государства ко времени издания первого Литовского статута. Москва, 
1892; 2) Жемайтис С. Привилей Новогрудской земле 1440 г. // Рукописные 
памятники. Публикации и исследования. Санкт-Петербург, 1997, t. 4, p. 215–225;  
3) Мяцельскі А. Мсціслаўское кяства і ваяводства ў Xii–XViii стст. Мінск, 2010.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite rusėniškojo šiaurės vakarų lDk regiono isto-
rinės raidos ypatybes XiV–XVi a. 2) apibūdinkite Palenkės socialinės sąrangos ypatybes 
XV–XVi a. 3) apibūdinkite regioninių kunigaikštysčių raidą XiV–XVi a.

8. Žemaitijos visuomenės raidos specifika XIII–XVI a.
reikšminiai žodžiai: Žemaitija.
sąvokos: indigenatas, savimonė, kunigaikščiai, privilegijos, seimas, peticijos.
8.1. Žemaitijos gentinės visuomenės struktūra.
kunigai ir kunigaikščiai, kilmingieji (nobiliai), laukininkai, priklausomi žmonės.
8.2. Nevietinės etninės grupės ir Lietuvos įtakos augimas Žemaitijoje XIII–XIV a.
kuršiai, leičiai, žiemgaliai Žemaitijoje. Žemaičių migracijos kryptys. Žemaitijos di-

duomenės ryšiai su valdančiąja lietuvos dinastija.
8.3. Žemaitijos krikštas ir visuomenės transformacija 1413–1441 m.
kilmingųjų subajorinimas, veldamai, valstiečiai, dvarai. 1441/1442 m. Privilegijos Že-

maitijai suteikimo aplinkybės.
8.4. Žemaitijos visuomenės integracijos į LDK pobūdis.
nevietinės kilmės diduomenės įsigalėjimas; vietinių kilmingųjų įtakos nykimas. Vie-

tinių kilmingųjų pastangos išlaikyti išteklių kontrolę ir sustiprinti Žemaitijos bajorijos 
savivaldą XVi a. pirmojoje pusėje: Žemaitijos bajorų peticijos lDk seimuose.

literatūra: 1) Saviščevas E. Žemaitijos savivalda ir valdžios elitas 1409–1566. Vilnius, 
2010; 2) Saviščevas E. Žemaitija ir lietuva Xiii–XViii amžiuje: regioninės (provincinės) 
savivaldos spindesys ir skurdas // lietuvos istorijos studijos. 2009, t. 23, p. 94–110; 3) Du-
bonis A. Žiemgalių imigrantai lietuvoje (Xiii a. pabaiga) // senosios Žiemgalos istorinis 
ir etnokultūrinis paveldas. Vilnius, 2004, p. 87–90.
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kontroliniai klausimai. 1) išvardinkite ir apibūdinkite svarbiausius Žemaitijos vi-
suomenės sluoksnius Xiii–XiV a. 2) apibūdinkite nevietinių etninių grupių atsiradimą 
ir padėtį Žemaitijoje Xiii a. pabaigoje–XiV a. 3) apibūdinkite Žemaitijos visuomenės 
transformacijos pobūdį ir mastą po krikščionybės įvedimo. 4) apibūdinkite Žemaitijos 
bajorijos pastangas išsaugoti valdžią savo rankose XVi a. pirmojoje pusėje.

9. Erdvinių valdžios struktūrų raida Žemaitijoje XIII–XVI a.
reikšminiai žodžiai: Žemaitija.
sąvokos: pareigybės (urėdai), valsčius, dvaras, domenas, privilegijos, administravi-

mas. 
9.1. Mažoji Žemaitija.
Mažosios Žemaitijos susiformavimas, ribos ir vidinė organizacija: kraštai, pilys, lau-

kai, lokalinės bendruomenės.
9.2. Didžioji Žemaitija.
 Didžiosios Žemaitijos formavimasis Xiii a. pabaigoje–XiV a.: lietuvos kunigaikščių 

pilys Mažosios Žemaitijos pakraščiuose, pilių apygardos, valsčiukai (išskirtinis Veliuonos 
atvejis). Centralizuotos Didžiosios Žemaitijos (Žemaitijos seniūnijos) nusistovėjimas per 
XV a.: Žemaitijos privilegijos; Žemaitijos seniūnijos ribos; pareigybių sistema (Žemaiti-
jos seniūnas, domeno valsčių laikytojai, tijūnai).

9.3. Žemaitijos seniūnijos administracijos funkcionavimas.
Valdovo, seniūno (didikų) ir regioninės bajorijos kova dėl regiono išteklių kontrolės 

XVi a. pirmojoje pusėje. 1527 m. administravimo reforma. XVi a. vidurio reformų įtaka 
Žemaitijos administravimui.

literatūra: 1) Saviščevas E. Žemaitijos savivalda ir valdžios elitas 1409–1566. Vilnius, 
2010; 2) Saviščevas E. Žemaitija ir lietuva Xiii–XViii amžiuje: regioninės (provincinės) 
savivaldos spindesys ir skurdas // lietuvos istorijos studijos. 2009, t. 23, p. 94–110; 3) Sa-
viščevas E. Įvadas. Žemaitijos visuomenė ir jos regioninės privilegijos lietuvos Didžiojoje 
kunigaikštystėje // Žemaitijos žemės privilegijos XV–XVii a. (Historiae lituaniae fontes 
Minores, t. 6) / Par. D. antanavičius, e. saviščevas. Vilnius, 2010, p. 7–23.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite Žemaitijos ribas ir vidinę teritorinę sąrangą 
Xiii–XiV a. 2) apibūdinkite lietuvos valdovų veiksmų reikšmę Žemaitijos teritorijos 
plėtrai ir vidinei organizacijai XiV–XV a. 3) apibūdinkite Žemaitijos pareigybių sistemą 
XV–XVi a. pradžioje. 4) apibūdinkite Žemaitijos privilegijos kilmės aplinkybes ir raidą 
XV a. viduryje–XVi a. pirmojoje pusėje. 5) apibūdinkite 1527 m. Žemaitijos administra-
cinės reformos pobūdį ir reikšmę regiono istorijai.

Seminarų ir pratybų temos
1. Seminaras: Lietuva siaurąja prasme: formavimosi laikas, erdvė ir socialinės są-

rangos ypatybės. 
2. Seminaras: Kova dėl valdžios: regionų elitai, jų socialinė prigimtis ir pastangos 

išlaikyti išteklių kontrolę.
3. Seminaras: Bendri ir specifiniai LDK rusėnų žemių visuomenių raidos bruožai.
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4. Pratybos: Regioninės LDK privilegijos kaip regionų istorijos šaltinis. Regioninių 
privilegijų šaltinių klausimai.

5. Pratybos: Regioninių bajorų korporacijų peticijos XVI a. kaip LDK parlamenta-
rizmo šaltinis.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Gudavičius E. lietuvos europėjimo keliais: istorinės studijos. Vilnius, 2002; 2) Guda-

vičius E. lietuvos istorija. nuo seniausių laikų iki 1569 metų. Vilnius, 1999; 3) Jakubowski J. 
opis księstwa trockiego z r. 1387. Przyczynek do badań nad ustrojem litwy przedchr-
ześcijańskiej // Przegląd historyczny. 1907, t. 5, sąs. 1, p. 22–48; 4) Kiaupienė J., Petraus-
kas R. nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė. lietuvos Didžioji kunigaikštystė 
1386–1529 (lietuvos istorija, t. 4). Vilnius, 2009; 5) geležies amžius (lietuvos istorija,  
t. 2) / ats. red. j. kiaupienė. Vilnius, 2007; 6) Łowmiański H. studja nad początkami społec-
zeństwa i państwa litewskiego. Wilno, 1931–1932, t. 1–2; 7) Petrauskas R. lietuvos diduo-
menė XiV a. pabaigoje–XV a.: sudėtis – struktūra – valdžia. Vilnius 2003; 8) Pietkiewicz K. 
Wielkie księstwo litewskie pod rządami aleksandra jagiellończyka: studia nad dziejami 
państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVi wieku. Poznań, 1995; 9) Rowell S. C. iš 
viduramžių ūkų kylanti lietuva. Vilnius, 2001; 10) Tęgowski J. Pierwsze pokolenia gie-
dyminowiczów. Poznań, Wrocław, 1999; 11) urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkie-
go księstwa litewskiego XiV–XViii wieku / spisy, opracowali H. lulewicz, a. rachuba. 
kornik, 1994; 12) urzędnicy Wielkiego księstwa litewskiego / spisy, t. 4: Ziemia smo-
leńska i wojewodztwo smoleńskie XiV–XViii wiek, opracowali H. lulewicz, a. rachuba,  
P. P. romaniuk. Warszawa, 2003; 13) urzędnicy Wielkiego księstwa litewskiego / spisy,  
t. 1: Wojewodztwo Wileńskie XiV–XViii wiek, opracowali H. lulewicz, a. rachuba, 
P. P. romaniuk. Warszawa, 2004; 14) urzędnicy Wielkiego księstwa litewskiego / spisy, 
t. 2: Wojewodztwo trockie XiV–XViii wiek, opracowali H. lulewicz, a. rachuba, P. P. ro-
maniuk. Warszawa, 2009; 15) Vaščukas D. Voluinės žemės privilegijos (XV a. ii pusė–XVi a. 
pradžia): datavimo ir protografo problema // lietuvos istorijos metraštis. 2003 metai. 2004, 
nr. 1, p. 71–79; 16) Wojtkowiak Z. lithuania transwilniensis saec. XiV–XVi. Podział lit-
wy Pólnocnej w późnym średniowieczu. Poznań, 2005; 17) Сiцiнський Ю. Подiлля пiд 
владою Литвы. Камянець-Подільський, 2009; 18) Якубовский И. Земские привилеи 
Великого княжества Литовского // Журнал Министерства народного просвещения. 
С. Петербург, 1903, т. 347, nr. 6, p. 245–303.

Krikščioniškos visuomenės ir jos bendruomenių  
formavimasis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

lekt. dr. liudas jovaiša

Temos anotacija. išklausę šią modulio temą, studentai žino: 1) pagrindines Viduram-
žių krikščioniškos visuomenės istorijos sąvokas; 2) šaltinių terminiją; 3) visuomenės isto-
rijos tyrimų metodus; 4) krikščioniškos europinės ir lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 
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(lDk) visuomenės raidos kryptis Vėlyvaisiais viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais 
laikais. geba: 1) savarankiškai analizuoti Viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų krikš-
čioniškosios lDk visuomenės problemas; 2) pritaikyti universalius socialinių grupių ty-
rimo metodus lietuviškai medžiagai; 3) analizuoti rusėniškus ir lotyniškus lDk šaltinius 
socialinės istorijos požiūriu; 4) kritiškai vertinti skirtingų laikotarpių ir kontekstų isto-
riografines prieigas; 5) rašyti mokslinius tekstus lietuvių kalba, tinkamai taikyti įvairius 
akademinio teksto rašymo būdus (aprašomasis, tiriamasis), sklandžiai dėstyti mintis lie-
tuvių kalba; 6) tinkamai ir savarankiškai apibrėžti tyrimo tikslus ir uždavinius; 7) surasti 
ir naudoti tyrimui tinkamus informacijos šaltinius.

Temos programa
1. LDK visuomenės christianizavimo procesas (1 paskaita, 4 seminarai).
reikšminiai žodžiai: stačiatikių / ortodoksų bažnyčia, romos katalikų bažnyčia, 

christianizacija, kultūra.
sąvokos: christianizacija, kerigma, katechezė, sielovada, sakramentai, parapijos, mi-

sijos.
Pirmajame užsiėmime-seminare „krikščionys pagoniškoje valstybėje Xiii–XiV a.“ 

nagrinėjamas krikščionių grupių egzistavimas oficialiai pagoniškos lDk gyvavimo laiko-
tarpiu. kokią vietą krikščionys užėmė lDk visuomenėje iki lietuvos krikšto? koks buvo 
jų skaičius ir statusas? kuo skyrėsi ar buvo panaši stačiatikių ir katalikų padėtis? kaip šios 
krikščioniškos bendruomenės sąveikavo su pagoniška gyventojų dalimi? ar krikščionys 
buvo toleruojami? koks buvo santykių pobūdis? kaip suderinti laisvę išpažinti krikščio-
nių tikėjimą su krikščionių kankinystės faktais?

antrasis temos seminaras „katalikiškas lietuvos ir Žemaičių krikštas“ skirtas funda-
mentaliam senosios lietuvos visuomenės virsmui – christianizacijos proceso pradžiai. se-
minare aiškinimasi, kokiomis istorinėmis aplinkybėmis vyko lietuvos ir Žemaičių krikštas, 
koks buvo šio įvykio konkretus turinys, kokiais metodais ir priemonėmis vyko svarbiausia 
šalies christianizacijos akcija, koks buvo jos poveikis to meto visuomenei ir jos ateičiai, ko-
kie christianizacijos uždaviniai dar laukė formaliai krikščioniškos lietuvos.

Paskaitoje „krikščionybė ir lietuvos kultūra“ apžvelgiamas katalikiškos krikščionybės 
poveikis lDk kultūrai. nagrinėjami rašytinės kultūros skverbimosi į žodžio visuomenę 
aspektai ir išryškinami šių dviejų kultūros tipų sambūvio ir sankirtos taškai. atskleidžia-
ma christianizacijos proceso ir asmeniško krikščioniško maldingumo įtaka materialinės 
ir vizualinės kultūros raidai (bažnyčių fundacijos ir statyba, religinio meno kūriniai). 
kaip krikščioniškosios rašto ir vaizdo kultūros pavyzdys pristatoma alberto goštauto 
maldaknygė.

Potemę baigiančiuose dviejuose seminaruose „lietuvos christianizacija: priemonės ir 
struktūros, tempas ir trukmė, rezultatai ir reikšmė“ mėginama apčiuopti lietuvos visuo-
menės christianizacijos proceso apimtį bei kontūrus, išskirti pagrindines christianizaci-
jos priemones, surasti lDk christianizacijos proceso pabaigos ribą, galiausiai – įvertinti 
šio proceso reikšmę ir įvardyti rezultatus. nagrinėjant christianizacijos proceso vyksmą, 
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ypatingas dėmesys skiriamas sielovados struktūroms ir vienuolijų apaštalavimo formoms, 
kerigmos ir katechezės priemonėms bei sakramentinės sielovados formoms. svarstomi ir 
diskutuojami lietuvos christianizacijos proceso bei Viduramžių krikščionybės lietuvoje 
pobūdžio vertinimai lietuvos istoriografijoje.

Pagrindinė literatūra: 1) krikščionybės lietuvoje istorija. Vilnius: aidai, 2006, p. 33–
125; 2) Rowell S. C. Custom, rites and Power in Mediaeval and early Modenr lithuanian 
society // kultūrų sankirtos. skiriama doc. dr. ingės lukšaitės 60-mečiui. Vilnius: Die-
medis, 2000, p. 46–65; 3) Ališauskas V. sakymas ir rašymas. kultūros modelių tvermė ir 
kaita lietuvos Didžiojoje kunigaikštijoje. Vilnius: aidai, 2009, p. 95–169.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokios buvo tolerancijos krikščionims ribos 
pagoniškoje lietuvoje? 2) kaip vyko katalikiškas lietuvos ir Žemaičių krikštas? 3) kokias 
naujas kultūros formas atnešė krikščionybė į lietuvos visuomenės gyvenimą? 4) kaip 
vyko ir kiek truko lietuvos christianizavimo procesas? kokie buvo svarbiausi jo įran-
kiai? 5) kaip vertintumėte lDk visuomenės krikščioniškumą reformacijos išvakarėse? 
kodėl?

2. Dvasininkų ir vienuolių luomų formavimasis ir jų struktūra (3 paskaitos, 1 semi-
naras).

reikšminiai žodžiai: romos katalikų bažnyčia, katalikų dvasininkija, vienuolijos.
sąvokos: hierarchija, dvasininkas; aukštesnioji / parapinė dvasininkija, vyskupas (or-

dinaras, sufraganas / augziliaras), kunigas, diakonas, akolitas; aukštesnieji / žemesnieji 
šventimai, tonzūra; vikaras, altarista, klebonas, dekanas, kanauninkas, prelatas; adminis-
tratorius, generalinis vikaras, oficijolas, kancleris; seminarija, kapitula; popiežiaus kurija, 
fiskalizmas, dispensa, beneficija, konkubinatas; vizitacijos; vienuolija, ordinas; vienuoly-
nas, konventas; provincija, kustodija; provincijolas, abatas, prioras, gvardijonas, kusto-
das; brolijos; fundacijos, donacijos.

Pirmoje bloko paskaitoje „romos katalikų dvasininkija Viduramžių pabaigoje“ stu-
dentai supažindinami su Vėlyvųjų viduramžių Vakarų Bažnyčios dvasininkų padėtimi 
pradedant nuo vikaro ir baigiant popiežiumi. atkreipiamas dėmesys į popiežiaus valdžios 
centralizavimą, kurijos fiskalizmą, aptariamos beneficijų telkimo ir nerezidavimo, kon-
kubinato, šventimų nepriėmimo ir supasaulėjimo, išsilavinimo ir kontrolės stygiaus prob-
lemos. europiniame dvasininkijos kontekste apžvelgiama katalikų dvasininkijos padėtis 
lDk – jos teisinis imunitetas ir privilegijos. 

seminare, skirtame lDk katalikų bažnyčios aukštesniosios dvasininkijos statusui ir 
struktūrai aptarti, nagrinėjama XV–XVi a. lietuvos katalikų bažnyčios aukštesniųjų dva-
sininkų socialinė ir tautinė kilmė, išsilavinimas, giminystės ryšiai, karjeros vingiai ir jos 
veiksniai, dalyvavimas viešajame valstybės gyvenime. 

Paskaitoje „lietuvos katalikų bažnyčios parapinė dvasininkija XV–XVii amžiais“ apibū-
dinama Vėlyvųjų lietuvos viduramžių parapinė dvasininkija socialinės ir tautinės kilmės, 
išsilavinimo, kalbos vartojimo, kasdienio gyvenimo būdo bei socialinių ryšių aspektais, iš-
ryškinami XVi a. pabaigoje–XVii a. pradžioje įvykę katalikiškosios reformos nulemti po-
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kyčiai: konkubinato išgyvendinimas, efektyvios kontrolės sistemos diegimas, dvasininkijos 
sukunigėjimas ir lituanizacija, vietos kandidatų rengimas (seminarijos). galiausiai atkrei-
piamas dėmesys į dažniausiai dvasininkų atliekamą viešųjų notarų tarnystę.

Paskutinėje bloko paskaitoje „Vienuolijos XV–XVi a. lietuvoje“ studentai supažindina-
mi su Viduramžių pabaigoje lietuvoje įsikūrusiomis vienuolijomis, jų gyvenimo būdu bei 
veiklos specifika. Ypatingas dėmesys skiriamas vienuolių ir vietos visuomenės bendravi-
mui – specifinėms vienuolijų sielovados formoms ir jų paklausumui, pasauliečių fundaci-
joms ir donacijoms, vienuolijų socialinei ir tautinei sudėčiai, giminystės ryšių svarbai. 

Pagrindinė literatūra: 1) Ališauskas V., Jaszczołt T., Jovaiša L., Paknys M. lietuvos 
katalikų dvasininkai XiV–XVi a. Vilnius: aidai, 2009; 2) Błaszczyk G. Diecezja żmudzka 
od XV wieku do początku XVii wieku: ustrój. Poznań: Wydawnictwo naukowe uaM, 
1993, p. 35–132, 211–234; 3) Ochmański J. Biskupstwo wileńskie w średniowieczu. ustrój 
i uposażenie. Poznań 1972, p. 12–51, 90–94, 108–110; 4) Rowell S. C. Pranciškonų (kon-
ventualų) ordino įsitvirtinimas lietuvoje XV a.: Vilniaus pavyzdys // Pirmieji pranciško-
nų žingsniai lietuvoje Xiii–XVii a. / sud. D. Baronas. Vilnius: aidai, 2006, p. 32–53.

Šaltiniai: Žemaičių vyskupijos vizitacija (1579) / sud. l. jovaiša, j. tumelis. Vilnius: 
aidai, 1998.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kuo pasižymėjo Vėlyvųjų viduramžių katalikų 
bažnyčios dvasininkija europoje ir lietuvoje? 2) kokie keliai vedė į katalikų dvasininkijos 
elitą XV–XVi a. lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje? 3) kas buvo būdinga Vėlyvųjų vi-
duramžių katalikų parapinei dvasininkijai ir kaip pasikeitė jos padėtis po katalikiškosios 
reformos? 4) kokios vienuolijos veikė XV–XVi a. lietuvoje ir kaip jos bendravo su vietos 
visuomene?

3. Pasauliečių vaidmuo Bažnyčių gyvenime (2 paskaitos, 1 seminaras).
reikšminiai žodžiai: fundacijų aktai, patronato teisė, konfesinis disciplinavimas.
sąvokos: fundacija, bažnytinė beneficija, patronato teisė, koliacijos teisė, konfesinis 

disciplinavimas, brachium saeculare.
trečiasis temos blokas skiriamas pasauliečių vaidmeniui skirtingų konfesijų gyveni-

me nagrinėti išskiriant tris aspektus: 1) pasauliečių fundacinį aktyvumą; 2) naudojimąsi 
patronato teise; 3) konfesinio disciplinavimo galimybę. 

Pasauliečių fundacijoms Bažnyčios naudai nagrinėti skiriamas seminaras; jo metu 
analizuojami šaltiniai (įvairūs pasauliečių fundacijų aktai), atkreipiant dėmesį į specifinės 
fundatorių valios išraišką bei jų rūpestį sielovados židinio prieinamumu. 

naudojimasis fundacijos aktuose pasauliečiams rezervuota bažnyčių patronato teise 
narpliojamas šiai temai skirtoje paskaitoje. Čia aiškinamasi patronato teisės sudėtis, išski-
riama koliacijos teisės svarba, gvildenamos patronato teisės sampratos ir naudojimosi ja 
peripetijos. Paskaitoje atskleidžiama tiesioginė patronato teisės įtaka reformacijos plėtrai 
ir evangelikų bažnyčių tinklo klostymuisi lietuvos provincijoje, pabrėžiama giminės in-
teresų svarba patronato teisės taikymo praktikoje.
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Paskutinė bloko paskaita „lDk kilmingieji ir jų valdinių konfesinis disciplinavimas“ 
skirta Bažnyčioms pasauliečių teikiamai paramai, padedančiai disciplinuoti tikinčiųjų 
bendruomenę. Pagrindinis nagrinėjimo objektas yra XVi a. pabaigoje–XVii amžiuje iš-
leisti valdovo ir kilmingųjų nuostatai jų dvarų valstiečiams. išskiriama dvejopa šių nuos-
tatų reikšmė: 1) efektyvus konfesinės tapatybės diegimas, 2) visuotinis elementarios ir 
privalomos religinės praktikos įvedimas. apžvelgiant nuostatų tekstus atkreipiamas dė-
mesys į sankcijas bei nuobaudas, svarstoma jų įtaka sėkmingam nuostatų taikymui.

Pagrindinė literatūra: 1) Szady B. Prawo patronatu w rzeczypospolitej w czasach no-
wożytnych. lublin, 2003, p. 15–151; 2) Jučas M. lietuvos parapijos XV–XViii a. Vilnius: 
aidai, 2007; 3) Lukšaitė I. reformacija lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje ir Mažojoje 
lietuvoje. XVi a. trečias dešimtmetis–XVii a. 1 dešimtmetis. Vilnius: Baltos lankos, 1999, 
p. 282, 435–444.

Šaltiniai: 1) Codex Mednicensis seu samogitiae dioecesis / ed. P. jatulis. roma, 1984, 
t. i; 2) kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej / edd. j. fijałek, W. semko-
wicz. kraków 1932–1946.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokie motyvai skatino pasauliečius funduo-
ti bažnytines beneficijas? 2) kas yra patronato teisė ir kaip ja naudojosi pasauliečiai?  
3) kaip buvo konfesiškai disciplinuojami valstiečiai ir kokia šio disciplinavimo reikšmė?

4. Skirtingos konfesijos vienoje visuomenėje: tarp konfrontacijos ir tolerancijos  
(2 paskaitos, 2 seminarai).

reikšminiai žodžiai: unija, reformacija, tarpkonfesiniai santykiai.
sąvokos: konversija, polemika, irenizmas.
Paskutinis temos blokas skirtas polikonfesinės visuomenės funkcionavimui katalikiš-

koje valstybėje nagrinėti. Pirmojoje paskaitoje aptariama stačiatikių bažnyčios ir stačia-
tikių bajorijos padėtis lDk visuomenėje XV–XVi a., taip pat nagrinėjamas unijos idėjos 
atsiradimas bei mėginimas kurti monokonfesinę visuomenę: nuo Vytauto pastangų ir 
florencijos unijos iki Brastos sinodo 1596 m.

reformacijai lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje skirtame seminare aptariamas pro-
testantizmo plitimas lietuvoje ir jo nuosmukis, daug dėmesio skiriant šio proceso atgar-
siams lDk visuomenėje ir reformacijos kilimo bei smukimo priežastims ir prielaidoms. 
atskirai aptariama reformacijos įtaka lietuvos socialiniam, kultūriniam ir politiniam 
gyvenimui, aiškinamasi, kaip reformaciją priėmė skirtingi luomai, kokią įtaką šis proce-
sas turėjo lDk kalbų raidai.

seminare „konfesijų teisės ir tarpusavio santykiai“ aiškinamasi, kokias teises XVi a. 
lietuvoje turėjo įvairių konfesijų išpažinėjai, kilę iš skirtingų luomų. nagrinėjamas lDk 
konfesinės tolerancijos fenomenas, nubrėžiamos jo ribos, nustatomos šio fenomeno prie-
žastys. seminare taip pat aptariamos realios skirtingų konfesijų sugyvenimo formos, ap-
žvelgiama konfesinė polemika, teismų bylos ir prievartos atvejai.

Paskutinėje bloko paskaitoje aiškinamasi, kaip konkretūs lDk piliečiai suvokė ir 
svarstė konfesinės tapatybės ir tarpkonfesinio bendravimo klausimus. Daug dėmesio ski-
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riama konfesinės tapatybės sampratai ir jos keitimą nulėmusioms priežastims; pasitel-
kiant konkrečius pavyzdžius nagrinėjamas religinės konversijos reiškinys. atskleidžiamas 
skirtingų konfesijų atstovų požiūris į tarpkonfesinį bendravimą lietuvoje; išryškinama 
požiūrių šiuo klausimu įvairovė: nuo fundamentalistinės nepakantos iki voliuntaristinio 
irenizmo.

Pagrindinė literatūra: 1) krikščionybės lietuvoje istorija. Vilnius: aidai, 2006, p. 126–
143, 218–262; 2) lukšaitė i. reformacija lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje ir Mažojoje 
lietuvoje. XVi a. trečias dešimtmetis – XVii a. 1 dešimtmetis. Vilnius: Baltos lankos, 
1999, p. 131–159, 246–337, 402–579; 3) Liedke M. od prawosławia do katolicyzmu. rus-
cy możni i szlachta Wielkiego księstwa litewskiego wobec wyznań reformacyjncych. 
Białystok 2004; 4) Pietkiewicz K. Wielkie księstwo litewskie pod rządami aleksandra 
jagiellończyka. Poznań 1995, p. 152–172.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kaip lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje pasi-
reiškė unijos idėja ir kokie buvo pagrindiniai jos motyvai? 2) kokia reformacijos reikšmė 
lDk visuomenės raidai? 3) apibūdinkite tarpkonfesinius santykius lietuvos Didžiojoje 
kunigaikštystėje XiV a. pabaigoje – XVi a. 4) kaip lDk piliečiai svarstė ir suvokė konfe-
sinio tapatumo dalykus bei pakantą kitatikiams XVi amžiuje?

Seminarų ir pratybų temos
1. Krikščionys pagoniškoje valstybėje XIII–XIV a.
2. Katalikiškas Lietuvos ir Žemaitijos krikštas.
3, 4. Lietuvos christianizacija: priemonės ir struktūros, tempas ir trukmė, rezultatai 

ir reikšmė.
5. LDK Katalikų bažnyčios aukštesniosios dvasininkijos statusas ir struktūra.
6. Lietuvos katalikų bažnyčių fundacijų aktų analizė.
7. Reformacija ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenė.
8. LDK krikščioniškųjų konfesijų teisės ir tarpusavio santykiai.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Meysztowicz W. Dobra kościelne jako przedmiot uprawnień w prawie Wielkiego 

księstwa litewskiego. Wilno 1935; 2) Ochmanskis J. senoji lietuva. Vilnius: Mintis, 1986, 
p. 106–156; 3) Rabikauskas P. krikščioniškoji lietuva: istorija, hagiografija, šaltiniotyra / 
sud. l. jovaiša. Vilnius: aidai, 2002, p. 127–159; 4) Ivinskis Z. krikščionybė lietuvoje // 
Z. ivinskis. rinktiniai raštai. roma, 1987, t. iV, p. 210–285; 5) Jovaiša L. religinis gyve-
nimas Viduramžių Žemaitijoje // Žemaičių istorijos virsmas iš 750 metų perspektyvos / 
sud. a. ivinskis. Vilnius: aidai, 2004, p. 115–127; 6) Vaivada V. katalikų Bažnyčia ir re-
formacija Žemaitijoje XVi a.: esminiai raidos bruožai. klaipėda: klaipėdos universiteto 
leidykla, 2004, p. 78–205; 7) Baronas D. trys Vilniaus kankiniai: gyvenimas ir istorija. 
Vilnius: aidai, 2000, p. 9–146; 8) Baronas D. Vilniaus pranciškonų kankiniai ir jų kultas 
XiV–XX a. Vilnius: aidai, 2010, p. 25–106.
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Modulio tikslas – perteikti studentui būtinas žinias ir gebėjimus, susijusius su lygina-
mąja bei transnacionaline istorija laiko ir erdvės atžvilgiu.

Modulio temos:
• Istorija ir geopolitika;
• Lyginamieji istorijos vadovėlių tyrimai;
• Nacistinės okupacijos lyginamoji analizė;
• XX a. Vidurio Europos istorijos pagrindinės problemos.

Istorija ir geopolitika
Doc. dr. arūnas Vyšniauskas

Temos anotacija. istorija siejama su geopolitika, o geopolitiką mokoma suprasti ne 
tiek kaip ypatingą teorinio pobūdžio mokslą ar politinę filosofiją, o veikiau kaip inter-
pretacijos būdą ir kūrybą, leidžiančią savitai redukuoti sudėtingą pasaulio praeitį, jos 
kompleksines struktūras į skaidriau suprantamas koncepcijas. nagrinėjant geopolitinę 
problematiką dėmesys sutelkiamas į istoriją, nesiekiant prognozuoti ar spręsti politinių 
problemų, bet jos gali būti minimos. studentai mokomi iš istorijos faktų ir geografijos 
duomenų konstruoti interpretacinius naratyvus, atkreipiant dėmesį į geografinės erdvės 
sąlygų ir gamtinių veiksnių įtaką istorinių problemų nagrinėjimui. todėl nagrinėjamos 
įvairios geodeterminizmo ir erdvinio įprasminimo idėjos, šių interpretacijų autorių me-
todika. studentai sužino ne tik kitų autorių geopolitinius tekstus, įvairių geopolitinių 
problemų spektrą, bet įgyja gebėjimų ir patys sukurti geopolitinio pobūdžio istorijos na-
ratyvą viena ar kita pasirinkta tema. tai atliekant kūrybiškai panaudojamos įvairios geo-
politinės idėjos, tinkama kartografinė medžiaga. kartografija kaip pagalbinė priemonė 
padeda suprasti įvairias geopolitikos idėjas geografinėje erdvėje. 

Baigę šį kursą studentai geba: 1) žodžiu ir raštu reikšti mintis istorine geopolitine 
tematika; 2) gali sukurti geopolitines problemas paaiškinantį istorinį tekstą, atskleisti 
geografinių sąlygų įtaką šalių istorijai, valstybių likimams; 3) ruošdamiesi seminarams 
ir atlikdami projektines užduotis išmoksta savarankiškai susirasti ir atsirinkti tinka-
mas publikacijas geopolitine ir istorine tematika, jas analizuoti ir kūrybiškai panaudoti;  
4) pritaikyti kartografinę medžiagą, ją paaiškinti ir interpretuoti; 5) aktyviai dalyvauti 
istorijos tyrimo ir populiarinimo projektuose, remdamiesi asmenine tokio studijavimo 
būdo patirtimi; 6) nagrinėti daugelio šalių istoriją ir geografinę padėtį, lavindami kompa-
ratyvistinius gebėjimus ir lygindami tų šalių istorijas per geopolitinę prizmę.
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Temos programa
1. Įvadinė paskaita ir teminis blokas „Geopolitikos istorija“.
reikšminiai žodžiai: geografija, geografinė padėtis, istorija, politika, doktrina.
sąvokos: geopolitika, istorinė geografija, politinė geografija, antropogeografija, fizinė 

geografija, socialinė geografija, šių sąvokų skirtumai ir koreliacija.
1.1. Įvadinė paskaita.
lyginamosios ir transnacionalinės istorijos modulio aptarimas. istorijos ir geopo-

litikos temos apžvalga, perteikiant atliktų tyrimų patirtį. aptariami esminiai teminiai 
tyrimų blokai, pateikiamas jų pagrindimas. studijų metodai, studentų savireguliacinis 
mokymasis ir dėstytojo kaip mokymosi instruktoriaus vaidmuo, projektai ir mokymasis 
per atradimus kaip integrali studijų dalis, istorinio-geopolitinio žurnalo projekto idėja. 
studijuojamų temų atranka.

1.2. Geopolitikos atsiradimas ir bendroji raida.
istorijos, kultūros, žmonių psichofizinės struktūros, politinio gyvenimo geografinė 

interpretacija senovėje. XiX a. mokslininkų sukurtos sistemos apie klimato, geogra-
finės padėties, geografinių veiksnių reikšmę valstybių politikai ir istorijai (f. ratzelis,  
e. reclus ir kt.). geopolitikos sąvoka ir terminas, jo atsiradimas ir vartojimas. klasikinės 
geopolitikos požiūriai į santykį tarp geografijos ir politikos. geopolitikos santykis su is-
torija. esminiai geopolitikos bruožai XX a. pirmojoje pusėje (iki 1945 m.). geopolitikos 
raida Šaltojo karo metais. geopolitika šiuolaikiniame pasaulyje (XX a. pabaiga–XXi a. 
pradžia). Dabartinės geopolitinės koncepcijos ir pastangos interpretuoti šiuolaikinio pa-
saulio raidą bei tendencijas.

1.3. Geopolitikos klasikai.
r. kjellenas, H. Mackinderis, a. t. Mahanas, n. spykmanas ir kt. jų idėjinės šaknys, 

pagrindiniai veikalai ir koncepcijos. klasikinė vokiečių geopolitika (k. Haushoferis ir 
kt., „Zeitschrift für geopolitik“ ir t. t.). lietuviškos geopolitikos pradininkai k. Pakštas ir 
s. tarvydas. rusų „eurazijizmo“ srovė ir jos idėjinės šaknys. geopolitikos raiška japonijoje 
ir kitose azijos šalyse. geografinio determinizmo reikšmė. erdvinio įprasminimo idėjos, 
geopolitinių interpretacijų autorių metodika. geopolitiniai tekstai ir geopolitinių problemų 
spektras. geopolitinės idėjos ir kartografinė medžiaga XX a. pirmojoje pusėje. 

1.4. Pasaulinė geopolitikos raida nuo 1945 m. iki dabarties.
geopolitikos krizė po antrojo pasaulinio karo ir „tylus“ geopolitikos egzistavimas 

siauruose mokslininkų rateliuose bei uždaro tipo strateginiuose centruose Šaltojo karo 
metais. geopolitikos „bumas“ XX a. pabaigoje. geopolitikos renesansas ir termino varto-
jimo „infliacija“. geopolitinės literatūros gausa. naujos temos prie tradicinių: internetas 
ir geopolitika, terorizmas ir geopolitika, poliarinė geopolitika, vamzdynų (naftotiekių ir 
dujotiekių) geopolitika ir kt. naujų reiškinių ir problemų, nulemtų geografinių ypatybių, 
atsiradimas, jų aktualizavimas XX a. antrojoje pusėje ir XXi a. pradžioje. Z. Brzezinskis, 
Y. lacoste, V. jean-Christophe’as, a. Duginas ir kt. šiuolaikiniai geopolitikai, jų tyrimai ir 
darbai, susiję su istorijos ir dabarties geopolitine analize.
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rekomenduojama literatūra: 1) Tarvydas S. geopolitika. kaunas, 1939; 2) Vyš-
niauskas A. apie „istorinės geopolitikos“ discipliną // Politologija. 1994, t. 5, p. 71–85; 
3) Dodds K. geopolitics: a very short introduction. oxford university Press, 2007; 4) The 
geopolitics reader (2nr ed.) / ed. g. Ó tuathail, s. Dalby, P. routledge. routledge, 2006.

klausimai ir užduotys. 1) geopolitikos „blizgesys ir skurdas“. kaip tai suprantama ir 
kaip gali būti interpretuojama? 2) kaip apibūdinti geopolitikos bruožus 1900–1945 m. 
ir 1945–1989 m.? 3) kokios geopolitikos kaip disciplinos ir interpretavimo būdo naujos 
tendencijos atsirado XX a. pabaigoje–XXi a. pradžioje?

2. Praeities geopolitinė problema istoriniu požiūriu.
reikšminiai žodžiai: tarpvalstybiniai karai, valstybių sienos, gamtiniai veiksniai, gam-

tiniai ištekliai, klimatas, tarptautiniai santykiai.
sąvokos: teritorinis konfliktas, geopolitinė doktrina, geoistorija, geodeterminizmas, 

globaliniai procesai.
Praeities suvokimas geopolitinės problematikos požiūriu. aktyvioji geopolitika ir is-

torinė geopolitika. istorinių įvykių ir procesų, apibrėžtų laike, geopolitinė analizė. jėgų 
tarp valstybių balansas istoriniu požiūriu. istorijos įvykių ir procesų giluminio pagrindo 
atskleidimo problemiškumas laikantis vien istorizmo principo ar siaurai suprantamos 
šaltinotyros. geopolitinių požiūrių galimybės ir ribotumai interpretuojant praeitį. inter-
pretaciniai naratyvai, pagrįsti istorijos faktais ir geografijos duomenimis. Prancūzų geois-
torijos samprata (pranc. geohistoire).

galimos seminarų ir projektų temos: 1) Vergų prekyba 1501–1867 m. ir jos geogra-
finės dimensijos; 2) Monro doktrina ir jos vaidmuo jaV užsienio politikoje; 3) antrojo 
pasaulinio karo istorijos geopolitinės interpretacijos.

rekomenduojama literatūra: 1) Klein H. S. The atlantic slave trade. Cambridge uni-
versity Press, 2010; 2) Murphy G. Hemispheric imaginings: the Monroe Doctrine and 
narratives of u.s. empire. Duke university Press, 2005; 3) Heuser B. The evolution of stra-
tegy: Thinking War from antiquity to the Present. Cambridge university Press, 2010.

klausimai ir užduotys. 1) kuo ir kaip istorikams gali būti naudingas geopolitinis požiū-
ris? Pateikite pavyzdžių. 2) kodėl geopolitikos supratimas naudingas nagrinėjant karų ir te-
ritorinių konfliktų istoriją? Pagrįskite pavyzdžiais. 3) kodėl naudinga atsižvelgti į geografi-
nius veiksnius nagrinėjant tarptautinių santykių istoriją? 4) kokiais geografiniais veiksniais 
galima paaiškinti atskirų valstybių iškilimą ir jų galios sustiprėjimą istorijos eigoje? 

3. Dabarties geopolitinė problema istoriniu požiūriu.
reikšminiai žodžiai: naujausioji istorija, dabartis, geopolitinė problema, geografiniai 

veiksniai, istorikai, geopolitikai.
sąvokos: geopolitinis kodas, geopolitinė sistema, globalinė strategija, geostrategija, 

globalizacija.
Dabarties politinių aktualijų giluminės priežastys istoriniu požiūriu. reiškinių, kurie 

turi „senas šaknis“, tąsa šiandienos įvykiuose, šių procesų geopolitinė analizė. ilgalaikių 
procesų istorinės raidos ir juos lėmusių geografinių sąlygų atskleidimas. istorikų vaidmuo 
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siejant geopolitiką su istorija. Dabartinio politinio pasaulio žemėlapio kauzalinis aiškini-
mas ir interpretacijos. geopolitika ir šiuolaikiniai globalizacijos procesai. kartografijos 
vaidmuo geopolitiniam istorijos ir dabarties įprasminimui, jo vizualizacijai.

galimos seminarų ir projektų temos: 1) kosovas – nauja valstybė; 2) Poliarinė geopo-
litika; 3) n valstybės geopolitika (pvz., izraelio geopolitika).

rekomenduojama literatūra: 1) Warrander G., Knaus V. kosovo (2nd ed.). Bradt tra-
vel guides, 2011; 2) legacies and change in polar sciences: historical, legal and political 
reflections on the international polar year / eds. j. M. shadian, M. tennberg. farnham, 
2009; 3) Shindler C. a history of modern israel. Cambridge university Press, 2008.

klausimai ir užduotys. 1) kaip yra suvokiama dabarties geopolitinių problemų istorinė 
analizė (remiantis vieno ar kito atvejo nagrinėjimu)? 2) kaip klimatas, jo pokyčiai veikia 
pasaulio raidą? kokie dėl to iškyla pavojai žmonijai ir kodėl būtina klimato pokyčių sukeltas 
problemas spręsti globaliai? kokias dar žinote globalines dabarties problemas? 3) koks isto-
rinis ir geografinis santykis tarp istorijos ir geopolitikos, dabarties ir praeities? 4) kaip isto-
rikai galėtų padėti spręsti dabarties problemas remdamiesi praeities geopolitine analize?

4. Valstybės ar regiono geopolitinė padėtis, geografinių sąlygų įtaka šalies istorijai.
reikšminiai žodžiai: žemyninė padėtis, jūrinė padėtis, erdvė, regionas, valstybė.
sąvokos: geopolitinė padėtis, geopolitinė situacija, valstybės galios sklaida erdvėje, erd-

vinis posūkis (angl. spatial turn), naftos valstybė (angl. petrostate).
geografinių sąlygų įtaka šalių istorijai, valstybių likimams. Dabartinės ir išnykusios 

valstybės pasaulio istorijoje. geografinės padėties aprašymas kaip šalies „istorijos įvadas“. 
globaliniai regionai, jų sampratų istorinė kaita. europa kaip geografinė sąvoka, geopo-
litinis jos problemiškumas. Valstybė kaip organizmas klasikinės geopolitikos požiūriu. 
imperijos pasaulio istorijoje, jų iškilimo ir žlugimo geopolitiniai aiškinimai. 

galimos seminarų temos: 1) rusija: istorija ir geopolitika; 2) Vidurinieji rytai: istorija 
ir geografija; 3) Britų salų geopolitinė padėtis, britų imperija ir pasaulinė anglų kalba.

rekomenduojama literatūra: 1) Pipes R. russia under the old regime (2nd ed.). Pen-
guin group, 1997; 2) Anderson E. W., Fisher W. B. The Middle east: geography and geo-
politics. routledge, 2011; 3) Bridge C., Fedorowich K. The British world: diaspora, culture, 
and identity. routledge, 2003.

klausimai ir užduotys. 1) kodėl daugeliu atvejų vienos ar kitos šalies istorija apibendri-
nančiuose istoriografiškai reikšminguose veikaluose pradedama nuo jos geografinių sąlygų 
atskleidimo? Paaiškinkite, remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais. 2) nusakykite pasirinktos 
šalies geografinių sąlygų įtaką jos istorijai. 3) Pateikite teminių žemėlapių ir kartoschemų 
pavyzdžių, kuriais remiantis galima atskleisti vienos ar kelių šalių istorinės raidos etapus.

Seminarų ir projektų temos. teminiai blokai kasmet tie patys, bet temos ir potemės 
gali būti keičiamos, papildomos atsižvelgiant į aktualijas, besikeičiančius mokslinius prio-
ritetus. Dėstytojas sukuria ir prižiūri interneto svetainę, kurioje pateikiama aktualizuota 
temos istorija ir geopolitika medžiaga, pateikiamos nuorodos į interneto išteklius pagal 
pasirinktas studijuoti konkrečias istorijos ir geopolitikos problemas. galimos temos:
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1. Geopolitika: jos esmė ir istorija.
2. XX a. geopolitikos klasikai.
3. Klasikinė vokiečių geopolitika.
4. Eurazijizmo idėjos Rusijoje.
5. Monro doktrina ir JAV užsienio politika istoriniu geopolitiniu požiūriu.
6. „Brežnevo doktrina“ ir jos likimas.
7. Poliarinė geopolitika.
8. Palestiniečiai ir jų problemos.
9. Kurdai: istorija ir geopolitinė padėtis.
10. Pasirinkta šalis (Rusija, Japonija ir t. t.): istorija ir geopolitika.
11. Jugoslavija ir jos subyrėjimas.
12. Kosovas – nauja valstybė.
13. Kinija – didžiausio gyventojų skaičiaus valstybė ir jos tūkstantmečių istorija.
14. Armėnija – maža šalis, turinti didelę praeitį.
15. Genocidas pasaulio istorijoje.
16. Vikingai ir jų reikšmė Europai.
17. Islamo pasaulis seniau ir dabar.
18. Terorizmo kilmė ir istorija globaliniu mastu.
19. Klimato reikšmė žmonijos istorijai.
20. Britų salų geopolitinė padėtis, britų imperija ir pasaulinė anglų kalba.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Nowak A. History and geopolitics: a contest for eastern europe. Warszawa, 2008; 

2) Schlögel K. im raume lesen wir die Zeit: Über Zivilisationsgeschichte und geopoli-
tik. München, 2003; 3) geopolitics, geography, and strategy / eds. C. s. gray, g. sloan. 
routledge, 1999; 4) Flint C. introduction to geopolitics. routledge, 2006; 5) Dictionnaire 
de géopolitique / sous la direction de Yves lacoste. Paris, 1993; 6) Kearns G. geopolitics 
and empire: the legacy of Halford Mackinder. oxford, 2009; 7) Нартов Н. Геополитика: 
учебник для вузов. Москва, 1999; 8) Krejčí O., Styan M. C. geopolitics of the Cen-
tral european region: the view from Prague and Bratislava. Ústav politických vied saV, 
2005. 9) Laurinavičius Č., Motieka E., Statkus N. Baltijos valstybių geopolitikos bruožai. 
XX amžius. Vilnius, 2005.

Lyginamieji istorijos vadovėlių tyrimai
Doc. dr. arūnas Vyšniauskas

Temos anotacija. istorijos vadovėlių analizė ir lyginamieji istorijos vadovėlių tyri-
mai atliekami daugelyje šalių. lietuvos studentai supažindinami su šios krypties tyrimų 
problematika, siekiama juos išmokyti įvaldyti tokių tyrinėjimų metodiką, kurti istorijos 
vadovėlius nagrinėjančią analitiką. kadangi dėstytojas ir studentai naudoja daugelio šalių 
istorijos mokymui skirtą medžiagą, tai sudaro galimybes palyginti svarbius istorijos fak-
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tus, įvykius, procesus, asmenybes per vadovėlinę prizmę. taip naujais aspektais pažįsta-
ma ne tik pati istorija, bet ir jos perteikimo savybės įvairių šalių mokyklinėje literatūroje. 
studijuojamos medžiagos gausumas ir geografiškai bei chronologiškai platus nagrinėja-
mų istorijos problemų spektras sudaro sąlygas formuotis gebėjimui „pažvelgti“ į praeitį 
įvairiais požiūriais ir iš skirtingų pozicijų, sugretinti įvairius „tiesos sakymus“ apie praei-
tį. kontaktinių valandų metu skaitomos paskaitos, vedami seminarai ir organizuojamos 
minikonferencijos, kuriose studentai skaito savo parengtus pranešimus. studento atliktas 
vadovėlių lyginamasis tyrimas pasirinkta konkrečia tema, savarankiškos analizės rezul-
tatai atskleidžiami rašto darbe. Dėstytojas konsultuoja studentus, o jų darbui palengvinti 
sukuria specialią interneto svetainę, kurioje pateikia su istorijos vadovėliais ir jų tyrimu 
susijusius išteklius.

studentai įgyja gebėjimus: 1) intelektualiai analizuoti ir vertinti istorijos problema-
tikos perteikimą mokykliniuose vadovėliuose ir šiais klausimais dalyvauti diskusijose; 
2) nagrinėti, kaip viena ar kita istorinė tema atsispindi mokymui skirtose priemonėse; 
3) istorijos mokymui skirtas priemones analizuoti komparatyvistiškai, lyginant ne tik 
vienos šalies skirtingus vadovėlius, bet ir įvairių šalių vadovėlius tarpusavyje; 4) korektiš-
kai pateikti savarankiškai atliktą lyginamosios vadovėlių analizės tyrimą raštu; 5) daryti 
analitinio tipo pranešimą auditorijoje, atsakyti į klausimus. 

Temos programa
1. Įvadinė paskaita ir baigiamoji paskaita.
apžvelgiami lietuvoje ir pasaulyje leidžiami istorijos vadovėliai, jų svarba mokyklo-

se bei reikšmė jaunimo istorinės sąmonės formavimuisi. apžvelgiami vadovėlių tyrimo 
metodai, kad studentai galėtų analizuoti istorijos vadovėlius kaip informacijos šaltinius ir 
mokomąsias priemones. Baigiamojoje paskaitoje apibendrinami studentų pasiekti vado-
vėlių analizės bei vertinimo rezultatai, aptariami studentų savarankiški rašto darbai.

2. Istorijos vadovėlių analizės pagrindai.
2.1. Istorijos vadovėliai kaip tyrimo objektas.
2.2. Istorijos ir visuomenės mokslų vadovėlių tyrimo istorija.
2.3. Komparatyvistinio vadovėlių tyrimo metodika.
2.4. Istorijos vadovėlių tyrinėjimų spektras ir pavyzdžiai.
reikšminiai žodžiai: vadovėlis, mokymo priemonės, metodika, tyrimas, vadovėlių 

analizė.
sąvokos: vadovėlis, komparatyvistika, istorijos perteikimas, mokomosios literatūros 

tyrimo metodai.
Vadovėlio sąvoka ir apibrėžimai. istorijos vadovėlių lyginamasis tyrimas nusakomas 

kaip atskira mokslinių tyrimų kryptis. jos atsiradimo priežastys po Pirmojo pasaulinio 
karo. analizuojama vadovėlių tyrimo raida po antrojo pasaulinio karo, Šaltojo karo me-
tais. kritinės istorijos vadovėlių analizės būdingumas Vakarų demokratijos šalyse. isto-
rijos vadovėliai ir jų tyrimo lygis tarybų sąjungoje ir sovietinio bloko valstybėse, kai 
oficialiai aprobuoti istorijos vadovėliai negalėjo būti viešai kritikuojami, visapusiškai 
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analizuojami. Vadovėlių leidybos ir tyrimų padėties pasikeitimai po Šaltojo karo. Vado-
vėlių tyrimo tendencijos paskutinius 2–3 dešimtmečius. tyrimų lauko išsiplėtimas XX a. 
pabaigoje–XXi a. pradžioje, įtraukiant naujųjų edukacinių medijų, skirtų istorijos mo-
kymui, analizę. klasikinis (spausdintas) vadovėlis ir kitos šiuolaikinių vadovėlių formos 
(elektroninės laikmenos, prieiga internete, duomenų bazėse). Vadovėlių analizė kaip vi-
suomenei reikalinga ir perspektyvi tyrimų kryptis, istorijos vadovėlių tyrimas lyginamų-
jų istorijos studijų požiūriu. 

Paskaitų ir seminarų metu analizuojami istorijos vadovėlių analizės pagrindai, istori-
jos vadovėlių (spausdintų, kompiuterinių ir internetinių) tyrimai, jų metodika, šios kryp-
ties esminiai veikalai. Pristatoma georgo eckerto tarptautinio vadovėlių tyrimo instituto 
Vokietijoje veikla, kitos žinomos vadovėlių tyrimo institucijos pasaulyje, vadovėlių tyri-
mo žymiausių ekspertų darbai. analizuojamas vadovėliuose pateikiamas istorijos įvykių 
turinys, jo konceptualumas ir didaktinis pritaikymas amžiaus grupėms (kaip mokomoji 
priemonė). Dėmesio skiriama ir istorijos vadovėlių tyrimams lietuvoje atskleisti.

rekomenduojama literatūra: 1) Vyšniauskas A. komparatyvistinio vadovėlių tyrimo 
metodinės ir praktinės problemos // Mokykliniai istorijos vadovėliai ir europinės visuo-
menės ugdymas rytų ir Vidurio europos šalyse. konferencijos medžiaga. Vilnius, 2006, 
p. 134–150; 2) Pingel F. unesCo guidebook on textbook research and textbook re-
vision (2nd ed.). Paris, Braunschweig, 2010; 3) Mikk J. textbook: research and writing. 
frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, new York, oxford, Wien, 2000; 4) Nicholls J. 
The philosophical underpinnings of school textbook research // Paradigm. 2005, Vol. 3, 
no. 1, p. 24–35.

kontroliniai klausimai. 1) kodėl yra svarbu tirti istorijos vadovėlius? 2) kaip atsirado 
ir buvo plėtojami istorijos ir visuomenės mokslų vadovėlių tyrimai XX a.? 3) kokia yra 
dabartinė vadovėlių tyrimo padėtis lietuvoje ir užsienio šalyse? 4) kuo istorijos vadovė-
lių tyrimas skiriasi nuo įprasto istorijos tyrinėjimo? 5) kokios istorijos vadovėlių temos 
buvo tiriamos ir kokios yra aktualios dabar?

3. Konkrečių temų perteikimo istorijos vadovėliuose lyginamasis tyrimas.
3.1. Pasirinktos temos įvairiuose istorijos vadovėliuose palyginimas.
3.2. N šalies įvaizdis kitos šalies istorijos vadovėliuose.
3.3. Tarpvalstybinių konfliktų ir karų perteikimas istorijos vadovėliuose.
3.4. Kolizijos bei konfliktai dėl mokyklinių istorijos vadovėlių Lietuvoje ir užsienyje.
reikšminiai žodžiai: karai, antrasis pasaulinis karas, konfliktas, įvaizdis, vadovėliai, 

polemika.
sąvokos: vadovėlių karai (angl. textbook wars), šalies įvaizdis, istorijos politika, nara-

tyvų politizavimas, dvišalė vadovėlių komisija.
analizuojamos reikšmingos istorinės temos siekiant atkleisti jų perteikimą įvairių ša-

lių vadovėliuose: kryžiaus žygių vaizdavimas; Šaltojo karo vaizdavimas; istorinės asme-
nybės įvaizdis skirtinguose vadovėliuose; moterų vaizdavimas lietuviškuose ir užsienio 
šalių istorijos vadovėliuose ir t. t. Vienos šalies įvaizdis kitos šalies istorijos vadovėliuose. 
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rusijos įvaizdis lietuviškuose istorijos vadovėliuose, lenkų, vokiečių, britų ar postsovie-
tinių šalių mokomojoje literatūroje ir t. t. kitų šalių vadovėlinio vaizdavimo pavyzdžiai. 
tarpvalstybinių konfliktų ir karų perteikimas istorijos vadovėliuose: napoleono karai, 
konfliktas dėl Vilniaus lietuviškuose ir lenkiškuose istorijos vadovėliuose, 1962 m. karibų 
krizės vaizdavimas ir kt. analizuojamos ir vadovėlių rengimo bei istorijos įvykių pertei-
kimo juose aktualijos, kylantys konfliktai (arba labai rimti prieštaravimai) dėl mokykli-
nių istorijos vadovėlių lietuvoje ir užsienyje funkcionalumo, taip pat ir dėl atskirų atvejų 
(pvz., 2005 m. kilo aštri diskusija lietuvoje dėl antrojo pasaulinio karo pradžios vaizda-
vimo lietuviškuose istorijos vadovėliuose; vyksta nesutarimai tarp kinijos ir japonijos 
dėl antrojo pasaulinio karo vaizdavimo istorijos vadovėliuose; nesiliauja nesutarimai dėl 
žmogaus kilmės problemos pateikimo jaV istorijos ir biologijos vadovėliuose ir t. t.).

rekomenduojama literatūra: 1) Vyšniauskas A. lietuvos ir lenkijos konfliktas dėl 
Vilniaus: tarybinio laikotarpio istorijos vadovėlių analizė // istorija. lietuvos aukštųjų 
mokyklų mokslo darbai. 2004, t. lXii, p. 82–89, 101; 2) Vyšniauskas A. rusijos įvaizdis 
lietuviškuose istorijos vadovėliuose // Politologija. 2002, t. 2 (26), p. 36–63; 3) Nicholls J. 
are students expected to Critically engage with textbook Perspectives of the second 
World War? a Comparative and international study // research in Comparative and 
international education. 2006, Vol. 1, no. 1, p. 40–55; 4) Moreau J. schoolbook nation: 
Conflicts over american History textbooks from the Civil War to the Present. university 
of Michigan Press, 2004.

kontroliniai klausimai. 1) kodėl atskleidžiant tą pačią temą, įvykį, praeities faktą, 
procesą, istorinę asmenybę informacija skirtinguose istorijos vadovėliuose gali sutapti, 
bet gali ir skirtis? 2) kodėl yra svarbu tirti konkrečios šalies įvaizdį kitų šalių istorijos 
vadovėliuose? 3) kokios priežastys lemia tarpvalstybinius konfliktus dėl istorijos pateiki-
mo mokykliniuose vadovėliuose? 4) kodėl istorijos klausimų pateikimas mokykliniuose 
vadovėliuose kelia visuomenės susidomėjimą ir dėl to neretai kyla polemika? 5) koks 
yra ir turėtų būti santykis tarp akademinės istoriografijos lygio ir didaktiškai redukuoto 
istorijos pateikimo vadovėliuose?

4. Istorijos mokymo(si) praktinės problemos.
4.1. Istorijos mokymo aktualijos pasaulio šalių žiniasklaidoje.
4.2. Istorijos mokymo didaktinės problemos.
4.3. Istorijos mokymas(is) ir naujosios technologijos.
4.4. Istorijos šaltiniai ir jų panaudojimas istorijos mokymui.
reikšminiai žodžiai: žiniasklaida, didaktika, naujosios technologijos, istorijos šalti-

niai, istorijos mokymas(is).
sąvokos: mokymo programa (angl. curricula), mokymo priemonės, vadovėlių apro-

bacija, didaktika, instrukcijų dizainas, stebėsena, naujosiomis technologijomis pagrįsti 
mokymosi būdai (angl. e-learning, mobile learning, web based training etc.), informacinė 
visuomenė.
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analizuojamos praktinės istorijos mokymo problemos, jų ankstesnis traktavimas 
ir suvokimas XXi a. pradžioje, atsirandant ir plėtojantis naujoms medijoms, naujoms 
technologinėms galimybėms. aktualus yra ankstesnių didaktinių nuostatų persvarsty-
mas naujomis sąlygomis, kylant naujiems iššūkiams. studentai supažindinami su isto-
rijos mokymo aktualijomis, jų pateikimu pasaulio žiniasklaidoje, dėmesys sutelkiamas 
pirmiausia į pranešimus (tyrimus) apie vadovėlius ir jų funkcionavimą. studentams nu-
sakomos su vadovėlių tyrimais susijusios naujienos, kolizijos dėl istorijos mokymo, vado-
vėlių leidybos problemos įvairiose šalyse ir t. t. aptariamos istorijos mokymo problemos, 
kurias tiesiogiai veikia vadovėliuose pateikiama informacija. apžvelgiama nauja istorijos 
šaltinių ir mokymuisi skirtų išteklių prieinamumo situacija internete, kitos modernios 
galimybės. aptariamas tradicinis ir informacinėmis technologijomis paremtas naudo-
jimasis istorijos šaltiniais. apžvelgiamos informacinės visuomenės problemos, jų įtaka 
vadovėlių bei kitų mokymo priemonių turiniui ir formoms.

rekomenduojama literatūra: 1) Vyšniauskas A. Popierinis vadovėlis – istorinės są-
monės formavimo priemonė ir kultūros paminklas // kultūros barai. 2009, nr. 11,  
p. 2–9; 2) istorijos mokymas lietuvos mokykloje 1918–1940 metais / sud. B. Šetkus,  
s. grigaravičiūtė, r. Šetkuvienė. Vilnius, 2006; 3) Symcox L., Wilschut A. national Histo-
ry standards: the Problem of the Canon and the future of teaching History. Charlotte, 
2009; 4) What shall we tell the children?: international perspectives on school history 
textbooks / eds. s. j. foster, k. Crawford. Charlotte, 2006.

kontroliniai klausimai. 1) kodėl istorija yra viena iš pagrindinių disciplinų, kurios 
formuoja moksleivio pasaulėžiūrą? 2) kaip yra rengiami ir publikuojami istorijos moky-
mui skirti vadovėliai? 3) koks yra santykis tarp mokymo programos ir vadovėlio? 4) ką 
manote apie istorijos baigiamąjį egzaminą lietuvos mokyklose ir užsienyje? 5) ką mano-
te apie tradicinių spausdintų vadovėlių paskirtį ir naujųjų medijų bei interneto techno-
logines galimybes?

Seminarų temos 
1. Istorijos vadovėliai kaip tyrimų objektas ir tokių tyrimų istorija.
2. Komparatyvistinio vadovėlių tyrimo metodika ir jos taikymas konkrečiais atvejais.
3. Tų pačių temų (pvz., Šaltojo karo) vaizdavimo įvairiuose istorijos vadovėliuose 

palyginimas.
4. Konfliktų dėl mokyklinių istorijos vadovėlių atvejai Lietuvoje ir užsienyje.
5. Vadovėliai ir istorijos mokymo didaktinės problemos.
6. Modernių technologijų taikymas istorijos edukacijoje.
7. Studentų savarankiškai atliktų lyginamosios vadovėlių analizės tyrimų pristaty-

mas ir aptarimas (2–6 minikonferencijos).

Rekomenduojama literatūra: 
1) straipsniai georgo eckerto tarptautinio vadovėlių tyrimo instituto žurnale „inter-

nationale schulbuchforschung / international textbook research“; 2) straipsniai žurnale 
„journal of educational Media, Memory, and society“; 3) straipsniai tęstiniame leidinyje 
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„eckert. Die schriftenreihe / studien des georg-eckert-instituts zur internationalen Bil-
dungsmedienforschung“; 4) Marsden W. E. The school textbook: geography, History 
and social studies. london, 2001; 5) Fuchs E., Kahlert J. & Sandfuchs U. (Hrsg.) schul-
buch konkret: kontexte, Produktion, unterricht. Bad Heilbrunn, 2010; 6) Giordano G. 
twentieth-Century textbook Wars: a History of advocacy and opposition. new York, 
2003; 7) Foster S. Dominant traditions in international textbook research and revi-
sion // education inquiry. 2011, Vol. 2, no. 1, p. 5–20; 8) Bumblauskas A. akademinės 
istorijos ir istorijos didaktikos sankirta // istorinė sąmonė ir istorijos didaktika / sud. 
a. Poviliūnas. Vilnius, 1997, p. 56–65; 9) Vyšniauskas A. kaip juozą jurginį 1961 metais 
Maskva „šukavo“... // lietuvos istorijos studijos. 2010, t. 26, p. 112–147; 10) Pingel F. The 
european Home: representations of 20th Century europe in History textbooks. stras-
bourg, 2000.

taip pat rekomenduojama naudotis informaciniais-analitiniais interneto portalais, 
pavyzdžiui, edumeres.net <http://www.edumeres.net/> ir kt.; vadovėlių kolekcijomis, 
pavyzdžiui, „gei.digital“ <http://gei-digital.gei.de/cms/>; „19th Century schoolbooks“ 
<http://digital.library.pitt.edu/n/nietz/>, kitais ištekliais, naudojimąsi jais palengvina 
dėstytojo sukurta internetinė temos svetainė.

Nacistinės okupacijos lyginamoji analizė
lekt. dr. Dalia Bukelevičiūtė

Temos anotacija. temos tikslas yra palyginti okupuotas europos valstybes ir išdėstyti 
studentams nacių politikos principus, esminius nacistinės okupacijos etapus ir bruožus. 
okupacijos problematika analizuojama geopolitinėje europos erdvėje, atskleidžiama kin-
tanti valstybių geopolitinė situacija karo metais bei nacių geopolitiniai interesai europo-
je ir pasaulyje. okupacijos problematika analizuojama ir tarptautinės istorijos atžvilgiu. 
Dalykas apima antrojo pasaulinio karo laikotarpį, kai nacistinė Vokietija pradėjo karą ir 
okupavo europos valstybes. analizuojami nacizmo politikos principai ir jų įgyvendini-
mas okupuotose teritorijose, okupuotų teritorijų valdymas. nagrinėjami nacių politikos 
interesai rytuose ir Vakaruose, rytų ir Vakarų europos valstybių padėties skirtumai na-
cistinės okupacijos laikotarpiu. Vokietijos ir sovietų socialistinių respublikų sąjungos 
(ssrs) istorija ir karo veiksmai nenagrinėjami, bet analizuojama Danijos, norvegijos, 
Belgijos, graikijos, lenkijos, lietuvos, latvijos, estijos, austrijos, Vengrijos, rumunijos, 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Prancūzijos, italijos ir kt. okupacija ir nacių politika šiose ša-
lyse, nacių interesai, santykiai su vietos valdžia, nacių politika vietos gyventojų atžvilgiu. 
apžvelgiamas ir valstybių pasipriešinimas nacizmui, partizaninis karas slovakijoje, ju-
goslavijoje ir kt. analizuojami nacių okupacijos laikotarpiu patirti nuostoliai: gyventojų 
ir ūkio. svarbūs yra su šia problematika susiję istoriniai įvykiai: holokaustas ir vokiečių 
išvarymas iš lenkijos ir Čekoslovakijos po karo. Holokaustas analizuojamas kaip nacių 
politika žydų atžvilgiu, europos geopolitikos atžvilgiu ir kitų tautų atžvilgiu (romų, sla-
vų). svarbūs ir sprendimai, priimti siekiant sunaikinti nacizmą europoje.
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Baigęs šią temą studentas: 1) suvokia nacizmą kaip istorinį procesą europos kontekste, 
geba identifikuoti jo raišką atskirų valstybių istorijoje ir žino svarbiausius nacizmo raiš-
kos bruožus; 2) žino atskirų šalių nacistinės okupacijos bruožus, geba palyginti europos 
valstybes nacistinės okupacijos laikotarpiu; 3) suvokia nacių okupaciją Vakarų ir rytų 
europos valstybių atžvilgiu, žino pagrindinius šios politikos skirtumus; 4) žino nacistinės 
okupacijos padarinius, suvokia jų mastą ir gali daryti savarankišką analizę lygindamas 
įvairias europos šalis; 5) suvokia, kodėl europos politikai siekia kovoti su bet kokiomis 
neonacizmo idėjomis.

Temos programa
1. Austrijos anšliusas 1938 metais.
reikšminiai žodžiai: austrijos anšliusas, Hitlerio interesai, trečiasis reichas, prona-

cistinė politika.
sąvokos: nacistinė Vokietija, austrijos kancleris, austrijos anšliusas, ultimatumas, ka-

riuomenės įsiveržimas.
austrijos ir Vokietijos santykiai. Vokietijos interesai prisijungti austriją. austrijos 

gyventojų politinis nuolankumas Vokietijai. austrijos valstybės vadovai ir jų santykiai 
su didžiosiomis valstybėmis. 1938 m. kovą Hitlerio pateikti reikalavimai austrijos kanc-
leriui. nacistinės Vokietijos kariuomenės įsiveržimas į austriją. Hitlerio atvykimas ir 
asmeniniai interesai. Didžiųjų valstybių pozicija. Vokiečių valdžios įvedimas austrijos 
teritorijoje. nacių politika vietos gyventojų ir žydų atžvilgiu.

Pagrindinė literatūra: 1) Davies N. kariaujanti europa: 1939–1945: sunki pergalė. 
Vilnius, 2009. 654 p.; 2) Год кризиса, 1938–1939. Москва, 1990, т. 1, 555 p.; 3) Kinder-
mann G. K. austria – first target and adversary of national socialism, 1933–1938. Vienna, 
2002, 36 p.

rekomenduojama literatūra: Goldinger W. geschichte der republik Österreich, 
1918–1938. Wien, 1992, 333 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokie buvo Vokietijos interesai austrijos atžvilgiu? 2) kodėl 
didžiosios valstybės nepasipriešino Vokietijos kariuomenės įvedimui į austriją? 3) kokia 
buvo nacių okupacinio režimo politika šalies viduje, kuo ji išsiskyrė?

2. Miuncheno konferencija 1938 metais.
reikšminiai žodžiai: Miuncheno konferencija, Miuncheno sutartis, didžiosios valsty-

bės, teritoriniai reikalavimai.
sąvokos: nacistinė Vokietija, sudetų kraštas, vokiečių tautinė mažuma, pasienio konf-

liktas, teritoriniai reikalavimai, Miuncheno konferencija ir Miuncheno sutartis.
Vokietijos teritoriniai interesai Čekoslovakijoje. sudetų kraštas. Vokiečių tautinės 

mažumos klausimas. Vokiečių tautinė mažuma, gyvenanti Vokietijos pasienyje (Čeko-
slovakijoje, lenkijoje ir lietuvoje). Miuncheno susitarimas ir šios konferencijos dalyvės. 
Miuncheno susitarimo padariniai europos saugumui. sudetų krašto prijungimas prie 
Vokietijos. Vokietijos teritorijų plėtra. tarptautinė situacija ir nacių interesai. Čekijos-
slovakijos sudarymas.
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Pagrindinė literatūra: 1) Davies N. kariaujanti europa: 1939–1945: sunki pergalė. Vil-
nius, 2009. 654 p.; 2) Wandycz P. laisvės kaina. Vilnius, 1997; 3) Crampton R. J. eastern 
europe in the twentieth century. london-new York, 1995.

kontroliniai klausimai. 1) kodėl Vokietija buvo suinteresuota prisijungti sudetų kraš-
tą? 2) kokie sprendimai buvo priimti Miuncheno konferencijoje? 3) kas lėmė sudetų 
krašto okupaciją?

3. Trečiojo reicho teritorinių interesų plėtra 1939 m. pavasarį.
reikšminiai žodžiai: trečiasis reichas, teritoriniai reikalavimai, vokiečių tautinė ma-

žuma, nacių politika.
sąvokos: nacistinė Vokietija, sudetų kraštas, vokiečių tautinė mažuma, slovakija, Čeki-

ja-slovakija, Čekijos-Moravijos protektoratas, pronacistinė valstybė, klaipėdos kraštas.
Čekija-slovakija ir lietuva vienu metu pateko į nacių akiratį: šalyse jau veikė nacių 

partijos, šias valstybes naciai siekė paveikti iš vidaus ir iš išorės (t. y. darydami įtaką vi-
daus ir užsienio politikai), šalyse buvo manipuliuojama tautinėmis mažumomis ir vokie-
čių teisėmis, visoms valstybėms buvo taikomi ultimatyvūs reikalavimai.

3.1. Čekijos okupacija ir Čekijos-Moravijos protektorato paskelbimas.
Vokietijos pretenzijos ir diktatas Čekijai-slovakijai. nacistinės kariuomenės įžengimas 

į Prahą. Hitlerio triumfo laikmetis. Čekijos-Moravijos protektorato paskelbimas. Čekijos 
ir Moravijos žemių inkorporavimas į trečiąjį reichą. nacistinės savivaldos suformavimas 
protektorate. Protektorato valdytojai. r. Heidricho asmenybė ir jo valdymo laikmetis. 
Vietinių gyventojų padėtis, vykimas į darbo stovyklas. Protektorato ūkinė padėtis. Žydų 
persekiojimas. terezino getas. karo pabaiga čekų žemėse.

3.2. Slovakijos nepriklausomos valstybės paskelbimas.
Vokietijos reikalavimai slovakijai, hitlerininkų derybos su slovakijos atstovais. nepri-

klausomos slovakijos valstybės paskelbimas 1939 m. kovo mėn. j. tiso asmenybė, vals-
tybės vadovas. slovakija – satelitinė nacistinės Vokietijos valstybė. nacių įtaka slovakijos 
vidaus gyvenimui. Vietinių gyventojų padėtis. Žydų persekiojimas. Ūkio priklausomybė 
nuo Vokietijos rinkos, krizės požymiai nuo 1943 m. slovakų antinacistinis pasipriešini-
mas ir slovakų sukilimas 1944 m. slovakijos išvadavimas 1945 m.

3.3. Klaipėdos krašto okupacija.
nacių interesai klaipėdos krašte. nacių partijos ir reikalavimai. Vokiečių tautinė ma-

žuma. nacių santykiai su lietuvos vyriausybe. lietuvos vyriausybės žingsniai siekiant 
išsaugoti klaipėdos kraštą. klaipėdos krašto prijungimas prie Vokietijos.

Pagrindinė literatūra: 1) Davies N. kariaujanti europa: 1939–1945: sunki pergalė. Vil-
nius, 2009. 654 p.; 2) Carley M. J. 1939: the alliance that never was and the coming of 
World War ii. Chicago, 1999, 321 p.; 3) lietuvos užsienio reikalų ministrai 1918–1940. 
kaunas, 1999, 428 p.; 4) Год кризиса, 1938–1939. Москва, 1990, т. 1, 555 p.; 5) Arbušaus-
kaitė A. L. anšliusas ir klaipėdos krašto gyventojai (1939–1944). klaipėda, 2010, 311 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokius bendrus nacistinės Vokietijos interesus galima 
įžvelgti lyginant klaipėdos krašto okupaciją ir Čekijos-slovakijos okupaciją? 2) kokios 
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aplinkybės lėmė, kad slovakija nebuvo prijungta prie reicho, o buvo paskelbta kaip ne-
priklausoma valstybė? 3) kokie buvo esminiai Čekijos-Moravijos protektorato gyvavimo 
aspektai antrojo pasaulinio karo metu? 4) kokiais principais remiantis buvo sukurta slo-
vakija ir kokie jos savarankiško gyvavimo aspektai?

4. Antrojo pasaulinio karo pradžia ir Lenkijos okupacija.
reikšminiai žodžiai: antrasis pasaulinis karas, karo priežastys, lenkijos politika, len-

kijos okupacija, karo padariniai lenkijoje.
sąvokos: trečiasis reichas, vokiečių savivalda, karo padėtis, karinė apygarda, genera-

linė gubernija, kolonizacija, holokaustas, darbo stovyklos, getai, karo nuostoliai.
lenkijos strateginė reikšmė. ribentropo-Molotovo protokolas. gdansko uostas ir 

miestas, jo strateginė reikšmė. nacių antilenkiškos nuotaikos. antrojo pasaulinio karo 
pradžia ir nacistinės Vokietijos kariniai veiksmai lenkijos teritorijoje. lenkijos teritorijos 
padalijimas Vokietijai ir ssrs. Vietos gyventojų padėtis Vokietijos ir ssrs okupuotose 
teritorijose. karinio valdymo Vokietijos okupuotose žemėse įvedimas. generalinės gu-
bernijos įsteigimas ir valdymas. nacių vidaus valdymas lenkų žemėse. gyventojų perse-
kiojimas, iškeldinimas ir vokiečių kolonizacija. Žydų padėtis.

4.1. Nacių okupuota Lenkijos teritorija nuo 1941 m.
nacių politikos bruožai ir šios politikos įgyvendinimas lenkijos teritorijoje. lenki-

jos administracinis valdymas. kariuomenės judėjimas. Vietinių gyventojų persekiojimas, 
suėmimai. gyventojų dalyvavimas karo veiksmuose. nacių rasistinė politika. Darbo sto-
vyklos. Žydų klausimas ir holokaustas. lenkijos ūkio padėtis. 

4.2. Nacistinės okupacijos ir karo nuostoliai Lenkijai.
Žuvusių ir sužeistų gyventojų skaičius. Pakitusi gyventojų sudėtis. Vokiečių koloni-

zacijos pasekmės. Holokausto pasekmės. sugriauti miestai. Ūkio ir ekonominė situacija. 
Prarastos teritorijos.

Pagrindinė literatūra: 1) Davies N. kariaujanti europa: 1939–1945: sunki perga-
lė. Vilnius, 2009. 654 p.; 2) Мельтюхов М. И. 17 сентября 1939: советско–польские 
конфликты 1918–1939. Москва, 2009, 618 p.; 3) Polska i polacy w drugiej wojnie świa-
towej. Warszawa, 1993, 715 p.; 4) Lukas R. C. The forgotten Holocaust: the Poles un-
der german occupation, 1939–1944. new York, 1997, 358 p.; 5) it all began in Poland...: 
1939–1989. Warsaw, 2009, 236 p.; 6) Prażmowska A. J. eastern europe and the origins of 
the second World War. new York, 2000, 278 p.

rekomenduojama literatūra: 1) Polen unter deutscher und sowjetischer Besatzung 
1939–1945. göttingen, 2009, 544 p.; 2) sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wo-
jennych Polski w latach 1939–1945 [report on Poland’s wartime losses and damage in 
the years 1939–1945], [Bericht über Polens Verluste und kriegsschäden in den jahren 
1939–1945]. Warszawa, 2007,182 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokie buvo nacių politikos interesai lenkijoje? 2) kodėl 
karas prasidėjo okupuojant lenkiją? 3) kokie buvo vokiečių okupantų veiksmai lenkijos 
teritorijoje iki 1941 m.? 4) koks valdymas buvo įvestas generalinėje gubernijoje, kaip ji 
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buvo suskirstyta? 5) kokia buvo vietos gyventojų lenkų padėtis karo metais? 6) kokie 
nacių politikos bruožai pasireiškė lenkijoje po 1941 m.? 7) koks lenkijos okupacijos ir 
karo nuostolių mastas, skaičiai?

5. Skandinavijos šalių okupacija 1940 m.
reikšminiai žodžiai: skandinavija, Danijos okupacija, norvegijos okupacija, uostai, 

karo veiksmai jūroje.
sąvokos: reicho diplomatai vietininkai, reichkomisaras, narviko uostas, jutlandija, 

Zelandijos sala.
skandinavijos strateginė reikšmė. Didžiosios Britanijos ir Vokietijos interesai skandi-

navijoje. Šiaurės frontas.
5.1. Danijos nacistinė okupacija.
staigi Danijos okupacija. Vyriausybės pasidavimas. Vokiečiai okupantai užtikrina 

Danijos savarankiškumą ir teritorinį integralumą. okupacijos laikotarpiu šalyje lieka 
ir karalius kristianas X. reicho paskirti diplomatai vietininkai ir jų santykis su valdžia. 
Danų, kaip Šiaurės arijų, suvokimas nacistinėje rasistinėje ideologijoje. Danijos vyriausy-
bės atsisakymas persekioti žydus. Danijos patekimas į visišką Vokietijos priklausomybę 
nuo 1943 m. 

5.2. Norvegijos nacistinė okupacija.
Vokietijos sprendimas įsiveržti į norvegiją. norvegijos uostų strateginė reikšmė. nor-

vegijos nepasirengimas dalyvauti kare. norvegijos okupacija. karaliaus ir vyriausybės 
pasitraukimas į Didžiąją Britaniją. Vidaus valdymo pertvarkymas pagal nacių modelį. 
reichkomisaras j. terbovenas. norvegų padėtis šalyje. Žydų persekiojimas. Žydų pasi-
traukimas į Švediją. norvegija – viena iš mažiausius nuotolius per nacistinę okupaciją 
patyrusių šalių.

Pagrindinė literatūra: 1) Davies N. kariaujanti europa: 1939–1945: sunki pergalė. Vil-
nius, 2009, 654 p.; 2) Derry T. K. skandinavijos istorija. Vilnius, 1995, 518 p.; 3) Носков А. М. 
Скандинавский плацдарм во Второй мировой войне. Москва, 1977, 247 p.; 4) Jen-
sen B. Долгое освобождение острова Борнхольм, 1945–1946. Москва, 2001, 367 р.; 
5) Andenæs J. norway and the second World War. oslo, 1989, 173 p.

rekomenduojamoji literatūra: Riste O. norway, 1940–1945: the resistance movement. 
oslo, 1986, 92 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokie buvo nacių interesai skandinavijos šalyse? 2) kuo 
skandinavijos šalių okupacija iš esmės skyrėsi nuo kitų šalių okupacijos? 3) kokiais bruo-
žais pasižymėjo Danijos ir norvegijos vidaus šalies valdymas okupacijos laikotarpiu? 
4) kaip buvo elgiamasi su vietiniais gyventojais ir su žydais okupacijos laikotarpiu?

6. Nacių interesai Vakarų Europoje ir Vakarų šalių okupacija.
reikšminiai žodžiai: Vakarų frontas, olandijos ir Belgijos okupacija, Prancūzijos oku-

pacija, Viši režimas, kolaboracija.
sąvokos: roterdamas, Haga, sausumos kariuomenė, parašiutininkai, Vakarų frontas, 

arthuras seyss-inquardas, aleksandras fon folkenhausenas, f. Petenas, Viši režimas, ko-
laboravimas su naciais.
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Vokietijos santykiai su Vakarų šalimis ir Hitlerio kariniai interesai Vakarų europos 
šalyse. Vakarų frontas. jo specifika ir esminiai skirtumai nuo rytų fronto suvokimo nacių 
ideologijoje.

6.1. Olandijos ir Belgijos okupacija.
olandijos okupacija per 4 dienas, o Belgijos per 11 dienų. olandijos karaliaus ir vy-

riausybės ministrų pasitraukimas į londoną. roterdamas ir Haga. nacių vietinės valdžios 
įvedimas. Vietininkas arthuras seyss-inquardas, jo valdymo laikotarpis olandijoje. Hit-
lerio interesai užvaldyti olandijos kolonijas. Belgijos karaliaus pasilikimas šalyje karo 
metu. Belgijos administracinė padėtis ir dviejų Šiaurės Prancūzijos departamentų pri-
jungimas. nacių vietininkas Belgijoje aleksandras fon folkenhausenas ir jo pavaduotojas 
eggertas reederis. Vietos gyventojų padėtis olandijoje ir Belgijoje bei žydų klausimas.

6.2. Nacių įtaka Prancūzijai. 
kariniai veiksmai Prancūzijos teritorijoje. Didžiosios Britanijos pozicija. kariuome-

nės įžengimas į Paryžių. Maršalo f. Peteno vyriausybė. Prancūzijos teritorijos padalijimas. 
Vokietijos okupuota teritorija ir Viši režimo valdoma teritorija. Prancūzų kolaboravimas 
su naciais. Vokietijos vietininkai. Vidaus politikos bruožai. Žydų klausimas.

6.3. Didžiosios Britanijos įtaka Vokietijai įgyvendinant nacistinę politiką Europoje.
Didžiosios Britanijos strateginė reikšmė ir Vokietijos planai, kaip reikėtų valdyti Di-

džiąją Britaniją. Didžiosios Britanijos miestų bombardavimo etapai. Didžiosios Britani-
jos ir Vokietijos patirti nuostoliai. nacių karinės strategijos pokyčiai.

Pagrindinė literatūra: 1) Движение Сопротивления в Западной Европе, 1939–1945: 
общие проблемы. Москва, 1990, 235 p.; 2) Belgium and the Holocaust: jews, Belgians, 
germans. jerusalem, 2007, 592 p.; 3) Buchanan P. J. Churchill, Hitler, and “The unneces-
sary war”: how Britain lost its empire and the West lost the world. new York, 2008, 518 p.;  
4) Nossiter A. france and the nazis: memory, lies, and the second World War. london, 2003, 
305 p.; 5) Lagrou P. The legacy of nazi occupation: patriotic memory and national recovery 
in Western europe, 1945–1965. Cambridge, 2007, 327 p.; 6) Rousso H. The vichy syndrome: 
history and memory in france since 1944. Cambridge, 1991, 384 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokie buvo nacių interesai pradedant puolimą Vakaruose? 
2) kokie buvo esminiai nacių ideologijos skirtumai suvokiant Vakarų ir rytų pasaulį?  
3) kokia buvo olandijos ir Belgijos padėtis okupacijos laikotarpiu? 4) kokie buvo na-
cių interesai siekiant užimti Prancūziją? 5) kaip buvo padalinta Prancūzijos teritorija? 
6) kuo išsiskyrė Viši režimas? 7) kodėl Vokietija pradėjo Didžiosios Britanijos miestų 
bombardavimą? 8) kokius nuostolius patyrė Vakarų valstybės okupacijos laikotarpiu 
(palyginkite su kitomis šalimis)?

7. Baltijos šalių okupacija 1941 metais.
reikšminiai žodžiai: Baltijos valstybių okupacija, ostlandas, rytų frontas.
sąvokos: ostlandas, reichkomisarai Heinrichas lozė ir erichas kochas, generalinės 

sritys ir apygardos, generaliniai komisarai, savivalda, rezistencija, getai, žydų naikinimas, 
koncentracijos stovyklos, žydų naikinimo vietos.
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Vokietijos okupuotos teritorijos ir ostlando įkūrimas. reichkomisarai Heinrichas 
lozė ir erichas kochas. ostlando generalinės sritys ir apygardos. generalinių komisarų 
paskyrimas. lietuvių samprata nacių ideologijoje: skirtumai nuo latvių ir estų sampratos. 
nacių tikslai ir politika ostlande.

7.1. Lietuvos okupacija.
1941 m. birželio sukilimas. nacių valdymo ypatumai lietuvoje. generalinis komisa-

ras lietuvai a. von rentelnas. Draudimai ir represijos vietiniams gyventojams. siuntimas 
į darbo stovyklas Vokietijoje. lietuviškos įstaigos ir teismai. Žydų naikinimas: Vilniaus, 
Šiaulių ir kauno getai, naikinimo vietos lietuvos teritorijoje, skaičiai ir mastai.

7.2. Latvijos okupacija.
nacių valdžia latvijoje: administracija ir Drechsleris. latvių padėtis ir vežimas į dar-

bo stovyklas. latvių įsitraukimas į rezistencinę kovą ir pogrindinė spauda. Žydų naikini-
mas latvijoje, rygos getas, mastai. 

7.3. Estijos okupacija.
nacių valdžia estijoje ir litcmanas. estų gyventojų padėtis ir santykiai su nacių val-

džia. Žydų klausimas estijoje: mastai ir naikinimas.
Pagrindinė literatūra: 1) Bubnys A. Vokiečių okupuota lietuva (1941–1944). Vilnius, 

1998, 606 p.; 2) Gražiūnas A. lietuva dviejų okupacijų replėse: 1940–1944. Vilnius, 1996, 
399 p.; 3) The hidden and forbidden history of latvia under soviet and nazi occupations, 
1940–1991. riga, 2005, 383 p.; 4) Vaitkevičius B. antinacinis pasipriešinimo judėjimas lie-
tuvoje 1941–1944 metais. Vilnius, 2001, 157 p.; 5) History of estonia. tallinn, 2002, 335 p.; 
6) experiencing totalitarianism: the invasion and occupation of latvia by the ussr and 
nazi germany, 1939–1991: a documentary history. Bloomington, 2007, 386 p.

rekomenduojama literatūra: 1) Freidheimas P. lietuva antrajame pasauliniame kare, 
1939–1945: naujas požiūris į dramatišką istorijos tarpsnį. Vilnius, 2008, 702 p.; 2) lietuva 
antrajame pasauliniame kare. Vilnius, 2007, 637 p.

kontroliniai klausimai. 1) ko naciai siekė kurdami ostlandą? koks buvo jų požiūris 
į ostlandą kaip sudėtinę reicho dalį? 2) kokie buvo specifiniai lietuvos nacistinės oku-
pacijos bruožai? 3) kokie buvo specifiniai latvijos nacistinės okupacijos bruožai? 4) ko-
kie buvo specifiniai estijos nacistinės okupacijos bruožai? 5) kokie žymiausi getai buvo 
sukurti Baltijos šalyse, kaip buvo vykdomas žydų naikinimas (etapai) ir kokie naikinimo 
mastai (palyginkite su kitomis šalimis)? 

8. Nacistinės Vokietijos sąjungininkės Vengrija, Rumunija ir Bulgarija.
reikšminiai žodžiai: ašies valstybės, Balkanai, Vengrijos okupacija.
sąvokos: Berlyno paktas (ašies valstybės), Balkanai, teritoriniai interesai, kraštutiniai 

dešinieji, i. antonescu, autoritarinis valdymas, pronacistinė politika.
Berlyno paktas ir Vengrijos (1940 m. lapkričio 20 d.), rumunijos (1940 m. lapkričio 

23 d.) bei Bulgarijos (1041 m. kovo 1 d.) prisijungimas prie jo. nacistinės Vokietijos in-
teresai Balkanuose.
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8.1. Vengrijos bendradarbiavimas su Vokietija ir Vengrijos okupacija.
Vengrijos ir Vokietijos bendradarbiavimas, nukreiptas prieš rumuniją. Vengrijos da-

lyvavimas kare prieš jugoslaviją ir ssrs. Dešiniųjų įtaka šalies viduje. apribojimai žy-
dams iki 1944 m. Vengrijos okupacija 1944 m. kraštutinių dešiniųjų vyriausybė ir jos 
vadovas Šlojanas. nacių valdžios pertvarkymai: gyventojų persekiojimas, politinių par-
tijų uždarymas. Žydų ir romų naikinimas Vengrijoje. Žydų siuntimas į aušvico stovyklą. 
karo pabaiga ir Vengrijos patirti nuostoliai.

8.2. Rumunijos bendradarbiavimas su Vokietija.
rumunija tarp ssrs ir Vokietijos interesų (Besarabija ir Šiaurės Bukovina). rumu-

nijos teritoriniai interesai Vengrijoje ir Bulgarijoje. 1940 m. liepą sudaryta provokiška  
i. Džiugurtu vyriausybė ir antisemitinė politika. 1940 m. rugsėjį sudaryta Vokietijos re-
miama i. antonescu vyriausybė. karaliaus pasitraukimas iš šalies. autoritarinis valdy-
mas ir vidaus politika. karo pabaiga ir rumunijos patirti nuostoliai.

8.3. Bulgarijos bendradarbiavimas su Vokietija.
Hitlerio reikalavimai Bulgarijai. teritoriniai klausimai. strateginė Bulgarijos svarba 

Vokietijai puolant jugoslaviją ir graikiją 1941 m. Bulgarijos vyriausybės pozicija ir kara-
liaus Boriso įtaka bei vaidmuo. Bulgarija tarp kraštutinių dešiniųjų ir kairiųjų. karaliaus 
atsisakymas deportuoti ir persekioti žydus. karo veiksmai Bulgarijos teritorijoje.

Pagrindinė literatūra: 1) one thousand years: a concise history of Hungary. Buda-
pest, 1988, 278 p.; 2) Краткая история Румынии: с древнейших времен до наших 
дней. Москва, 1987, 542 p.; 3) The nazis in balkans: a case study of totalitarian politics. 
Pitsburgh, 1968, 235 p.; 4) Ioanid R. The holocaust in romania: the destruction of jews 
and gypsies under the antonescu regime, 1940–1944. Chicago, 2000, 352 p.

kontroliniai klausimai. 1) Dėl kokių priežasčių šios valstybės prisijungė prie Berlyno 
pakto? 2) kodėl šios šalys turėjo teritorinių interesų ir tikėjosi, kad Vokietija padės juos 
išspręsti? 3) kokie buvo Vengrijos bendradarbiavimo su Vokietija specifiniai bruožai ir 
kuo pasireiškė Vengrijos okupacija? 4) kokie buvo specifiniai rumunijos bendradarbia-
vimo su Vokietija bruožai? 5) kokie buvo specifiniai Bulgarijos bendradarbiavimo su 
Vokietija bruožai?

9. Graikijos okupacija.
reikšminiai žodžiai: graikijos okupacija, graikijos teritorijos padalijimas okupacijos 

laikotarpiu.
sąvokos: georgės tsoloekoglono vyriausybė, valstybės okupuotos teritorijos, pasi-

priešinimas naciams.
graikija – italijos ir Vokietijos interesų sritis. graikijos teritorijos okupacija. graikiją 

okupuoja Bulgarija, Vokietija ir italija. gen. georgės tsoloekoglono Vokietijos marione-
tinė vyriausybė. Šalies vidaus padėtis okupacijos laikotarpiu. Badas 1941–1942 m. žiemą. 
Žydų naikinimas ir žydų gyvenimo specifika graikijoje. Pasipriešinimas naciams ir re-
zistencija.
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Pagrindinė literatūra: 1) Woodhouse C. M. Modern greece: a short history. lon-
don, 1998, 379 p.; 2) an abridged history of the greek-italian and greek-german War 
1940–1941 (land operations). athens, 1997, 354 p.

kontroliniai klausimai. 1) kodėl Vokietija buvo suinteresuota okupuoti graikiją?  
2) kokia buvo graikijos žemių okupuotų trijų valstybių padėtis? 3) kaip buvo sprendžia-
mas bado panaikinimo šalyje klausimas?

10. Italijos priklausomybė nuo Vokietijos interesų.
reikšminiai žodžiai: italijos okupacija, partizaninis judėjimas, dučė.
sąvokos: dučė, B. Musolinis, fašizmas, partizaninis judėjimas, sąjungininkų kariuo-

menė.
Vokietijos ir italijos bendradarbiavimas. Dučės B. Musolinio asmenybė ir jo likimas. 

italijos okupacija 1943 m. nacių valdymo specifika italijoje. italų vežimas darbams į rei-
chą. Partizaninis judėjimas. nacių nusikaltimai italijoje. 

Pagrindinė literatūra: 1) Bosworth R. J. B. Mussolini’s italy: life under the dictatorship, 
1915–1945. london, 2006, 692 p.; 2) Di Scala S. M. italija. nuo revoliucijos iki respubli-
kos. nuo 1700-jų iki šių dienų. Vilnius, 1998, 363 p.; 3) Clark M. Modern italy, 1871–
1995. london, new York, 1996, 474 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokios aplinkybės lėmė, kad buvusi sąjungininkė Vokietija 
okupavo italiją? 2) kokia buvo italijos vidaus situacija okupacijos laikotarpiu? 3) kokios 
priežastys paskatino partizaninį karą italijoje?

11. Holokaustas ir žydų, romų genocidas nacių okupuotose Europos valstybėse.
reikšminiai žodžiai: genocidas, holokaustas, žydų naikinimas, antisemitizmas, rasės, 

romai.
sąvokos: žydai, holokaustas, žydų deportavimas, antižydiški įstatymai, getai, koncen-

tracijos stovyklos, dujų kameros.
Žydų samprata nacių rasistinėje teorijoje. nacių politikos planavimas siekiant sunai-

kinti žydus. rytų europos ir Vakarų europos žydai. getų įsteigimas. lenkijos getai ir 
koncentracijos stovyklos. Žydų deportavimas iš Vakarų ir Vidurio europos į rytų euro-
pą. Žydų naikinimas. antižydiški įstatymai įvairiose europos šalyse.

Pagrindinė literatūra: 1) Pringle H. The master plan: Himler’s scholars and the Holo-
caust. london, 2006, 463 p.; 2) Lewy G. The nazi persecution of the gypsies. oxford, 2000, 
306 p.; 3) Kaplan T. P. The language of nazi genocide: linguistic violence and the truggle 
of germans of jewish ncestry. Cambridge, 2009, 304 p.; 4) Browning C. R. The origins 
of the final solution: the evolution of nazi jewish policy, september 1939 – march 1942. 
london, 2004, 615 p.

rekomenduojama literatūra: 1) Curilla W. Die deutsche ordnungspolizei und der 
Holocaust im Baltikum und in Weissrussland, 1941–1944. Padeborn, 2006, 1041 p.;  
2) Lukas R. C. The forgotten Holocaust: the Poles under german occupation, 1939–1944. 
new York, 1997, 358 p.; 3) Levi P. survival in auschwitz: the nazi assault on humanity. 
new York, 1996, 187 p.
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kontroliniai klausimai. 1) kaip nacių ideologai planavo spręsti žydų klausimą euro-
poje? 2) kaip buvo vykdoma žydų deportacija: iš kokių šalių į kokias šalis buvo vežami 
žydai? 3) kokios buvo svarbiausios koncentracijos stovyklos ir didžiausi getai? 4) kuriose 
valstybėse buvo sunaikinta daugiausia žydų, kuriose mažiausiai ir kodėl?

12. Sprendimai prieš nacizmą ir nacistinę Vokietiją, priimti Teherane, Jaltoje ir 
Potsdame, ir Niurnbergo procesas.

reikšminiai žodžiai: teherano, jaltos ir Potsdamo konferencijos, niurnbergo procesas.
sąvokos: teherano, jaltos ir Potsdamo konferencijos, karo nusikaltimai, karo padari-

niai, karo nuostoliai, teritoriniai interesai, geopolitika, niurnbergo procesas, karo nusi-
kaltėlių teismas, nacizmo sunaikinimas.

Didžiųjų valstybių atstovų susitikimai trijose konferencijose. Vokietijos ir nacių nu-
sikaltimų svarstymas šiose konferencijose. Didžiosios Britanijos, ssrs, jaV interesai dėl 
Vokietijos ateities. svarstyti planai ir galimybės. niurnbergo proceso sušaukimo tikslas, 
dalyvaujančios šalys. karo nusikaltimų ir nusikaltėlių svarstymas ir gynyba. niurnbergo 
proceso metu priimti sprendimai.

Pagrindinė literatūra: 1) Roszkowski W. The shadow of Yalta: a report. Warsaw, 2006, 
109 p.; 2) Beschloss M. The conquerors: roosevelt, truman and their destruction of 
Hitller’s germany 1941–1945. new York, 2002, 377 p.; 3) Neave A. nuremberg: a per-
sonal record of the trial of the major nazi war criminals in 1945–1946. london, 1980, 
382 p.; 4) Benz W. Potsdam 1945: Besatzungsherrschaft und neuaufbau im Vier-Zonen-
Deutschland. München, 1994, 271 p.

kontroliniai klausimai. 1) kas paskatino didžiąsias valstybes priimti sprendimus dėl 
nacizmo nusikaltimų? 2) kokie esminiai nusikaltimai pasauliui buvo įvardinti priimtuo-
se nutarimuose? 3) kaip buvo vykdomas niurnbergo procesas ir kokie jo padariniai?

13. Vokiečių išvarymas iš Lenkijos ir Čekoslovakijos.
reikšminiai žodžiai: vokiečiai, vokiečių išvarymas iš lenkijos ir Čekoslovakijos, pa-

sienio zonos.
sąvokos: vokiečių tautinė mažuma, vokiečių išvarymas ir perkraustymas, vokiečių ap-

gyvendinimas, pokario socialiniai ir tautiniai klausimai.
sprendimo išvaryti vokiečius iš pasienio gyvenamųjų teritorijų priėmimas. tautinių 

mažumų klausimas po antrojo pasaulinio karo Vidurio europoje. Vokiečių išvarymas 
lenkijoje ir Čekoslovakijoje. Vokiečių padėtis šiose šalyse. socialiniai klausimai. išvarytų 
vokiečių skaičius, jų apsigyvenimas Vokietijos teritorijoje.

Pagrindinė literatūra: 1) Davies N. kariaujanti europa: 1939–1945: sunki pergalė. 
Vilnius, 2009, 654 p.; 2) Herf J. Divided memory: the nazi past in the two germanys. 
london, 1997, 527 p.

kontroliniai klausimai. 1) Dėl kokių priežasčių didžiosios valstybės priėmė sprendi-
mą išvaryti vokiečius? 2) kaip buvo vykdomas vokiečių išvarymas iš lenkijos ir Čekoslo-
vakijos? 3) kokios buvo šio proceso pasekmės?
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Seminarų ir pratybų temos
1. Lenkijos valstybės okupacija: teritorijos administracinis suskirstymas, nacių val-

dymas, karo veiksmai Lenkijos teritorijoje, nacių politika vietinių gyventojų atžvilgiu, 
žydų padėtis, holokaustas.

2. Lietuvos valstybė nacių okupacijos laikotarpiu.
3. Latvijos okupacija ir pasipriešinimas naciams. 
4. Estijos padėtis ir gyventojai okupacijos laikotarpiu.
5. Ostlando sukūrimas, jo valdymas ir politinės kryptys.
6. Nacistinės Vokietijos ir fašistinės Italijos santykiai, abiejų valstybių interesai karo 

metu.
7. Italijos padėtis ir okupacija 1944–1945 m.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Davies N. kariaujanti europa: 1939–1945: sunki pergalė. Vilnius, 2009, 654 p.; 

2) Bubnys A. Vokiečių okupuota lietuva (1941–1944). Vilnius, 1998, 606 p.; 3) Evans R. J. 
The Third reich at war, 1939–1945. london, 2008, 926 p.; 4) Grayling A. C. among the 
dead cities: was the allied bombing of civilians in WWii a necessity or a crime? lon-
don, 2006, 361 p.; 5) Evans R. J. The coming of the Third reich. london, 2003, 622 p.; 
6) Prażmowska A. J. eastern europe and the origins of the second World War. new 
York, 2000, 278 p.; 7) Buchanan P. J. Churchill, Hitler, and “The unnecessary war”: how 
Britain lost its empire and the West lost the world. new York, 2008, 518 p.; 8) Nossi-
ter A. france and the nazis: memory, lies, and the second World War. london, 2003, 
305 p.; 9) an abridged history of the greek-italian and greek-german War 1940–1941 
(land operations). athens, 1997, 354 p.; 10) Bosworth R. J. B. Mussolini’s italy: life un-
der the dictatorship, 1915–1945. london, 2006, 692 p.; 11) Browning C. R. The origins 
of the final solution: the evolution of nazi jewish policy, september 1939 – march 1942. 
london, 2004, 615 p.; 12) Beschloss M. The conquerors: roosevelt, truman and their des-
truction of Hitller’s germany 1941–1945. new York, 2002, 377 p.

XX a. Vidurio Europos istorijos pagrindinės problemos
lekt. dr. Dalia Bukelevičiūtė

Temos anotacija. temos tikslas – supažindinti studentus su Vidurio europos samprata 
ir pagrindinėmis problemomis nuo 1867 m. iki 1993 m. ir analizuoti Vidurio europos 
padėtį bei kaitą istorinių lūžio periodų bei įvykių akivaizdoje. Vidurio europos valstybių 
istorija yra analizuojama tarptautiniu ir geopolitiniu požiūriu, vertinant įvairias aplinky-
bes, formavusias valstybių politiką bei istoriją. erdviniu atžvilgiu analizuojama lenkijos, 
Čekoslovakijos (Čekijos ir slovakijos) ir Vengrijos istorija. Paskaitų metu taikomas proble-
minis lyginamasis metodas, todėl yra analizuojamos tam tikros politinės arba ekonominės 
problemos ir akcentuojama, kaip su šiomis problemomis susidūrė arba kaip jas sprendė 
kiekviena valstybė. Daugiausia dėmesio skiriama politinei šalių padėčiai apžvelgti ir po-
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litiniams įvykiams analizuoti. lyginama valstybių geopolitinė padėtis vykstant svarbiau-
siems istoriniams įvykiams: Pirmasis ir antrasis pasauliniai karai, Vidurio europos valsty-
bių įtraukimas į sovietų įtakos sritį, opozicijos sovietiniam režimui formavimasis, Vidurio 
europos išsivadavimas iš sovietų įtakos srities 1988–1990 m. geopolitiniu atžvilgiu svar-
bus ir slovakijos valstybės įsitraukimas į Vidurio europos šalių šeimą ir savarankiškas jos 
egzistavimas 1939–1945 m. ir nuo 1993 m. Politiniai valstybių egzistencijos procesai yra 
siejami ir su tautiniais klausimais, t. y. tautos, nacijos, valstybės egzistencija, daugumos 
ir mažumos klausimas, centro ir periferijos aspektas. Vidurio europai ypač svarbios yra 
žydų ir vokiečių tautos, kurios turėjo tiesioginę įtaką politinių procesų raidai. ekonomi-
niai procesai yra analizuojami kaip valstybių vidaus politikos dalis.

Baigęs šią temą studentas: 1) žino Vidurio europos problematiką, ją geba identifikuoti 
bendrame europos istorinių problemų kontekste; 2) žino lenkų, čekų, slovakų ir vengrų 
tautų istorines aktualijas, geba jas palyginti tarpusavyje atskirų istorinių problemų at-
žvilgiu; 3) žino lenkijos, Čekoslovakijos ir Vengrijos valstybių formavimosi principus, 
geba šių šalių vidaus ir užsienio politiką 1918–1939 m. palyginti tarpusavyje; 4) geba 
identifikuoti esminius Vidurio europos valstybių bruožus po antrojo pasaulinio karo, 
t. y. gali nusakyti sovietų veikiamų Vidurio europos šalių egzistencijos bruožus; 5) geba 
palyginti esminius Pirmojo ir antrojo pasaulinių karų padarinius (sienų kaitą, tautinius 
klausimus) Vidurio europai; 6) suvokia sovietinio bloko žlugimo principus ir geba at-
skirti bei palyginti lenkijos, Čekoslovakijos ir Vengrijos įvykius 1988–1990 m.; 7) pagal 
pasirinktus šaltinius ir literatūrą studentas kelia istorines hipotezes, klausimus ir juos 
taiko Vidurio europos problematikai.

Temos programa
1. Vidurio Europos geopolitinė padėtis ir problematika. Vidurio Europos suvoki-

mas. 
reikšminiai žodžiai: geopolitika, monarchija, centro ir periferijos santykis, mokslinės 

teorijos, tautinis identitetas, Vidurio europos samprata, tautinė tapatybė pagal religiją, 
kalbą, istorinį paveldą.

sąvokos: geopolitika, Vidurio europa, Vidurio rytų europa, rytų europa, tauta, naci-
ja, lenkų, čekų, slovakų ir vengrų tautos.

Vidurio europos samprata ir Vidurio rytų europos arba rytų ir Vidurio europos są-
vokos, jų vartojimas. išskirtinė lenkijos valstybės padėtis, jos priskyrimas Vidurio rytų 
europai arba Vidurio europai. svarbi lenkų, čekų, slovakų ir vengrų savivoka, identifi-
kavimas ir priskyrimas geopolitinei europos erdvei. tautinių interesų raiška ir politinės, 
filosofinės Vidurio europos interpretacijos. kultūriniai, religiniai istorinio paveldo as-
pektai, pagal kuriuos tautas ir valstybes priskiriame Vidurio europai. 

Pagrindinė literatūra: 1) Taylor A. Habsburgų monarchija: austrijos imperijos ir aus-
trijos-Vengrijos istorija. Vilnius, 1999, 363 p.; 2) Stone N. europe transformed 1878–1918. 
london, 1983; 3) a History of east Central europe. new York, 1995, t. 9, 12.
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kontroliniai klausimai. 1) kaip yra suvokiama ir traktuojama Vidurio europa? 2) kaip 
Vidurio europa siejama su geopolitiniu kontekstu laiko atžvilgiu, t. y. koks Vidurio eu-
ropos suvokimas tam tikrais istoriniais periodais? 3) kaip Vidurio europą ir save kaip 
Vidurio europos tautas suvokė lenkai, čekai, slovakai ir vengrai? 4) kokie bruožai (kultū-
riniai, kalbos, religiniai) atskleidžia šių tautų tapatybę?

2. XIX a. antroji pusė: trys imperijos (Rusijos, Austrijos-Vengrijos, Prūsijos), ketu-
rios tautos (lenkai, čekai, slovakai, vengrai).

reikšminiai žodžiai: lenkų tauta, slovakų tauta, vengrų tauta, čekų tauta, Habsburgų 
monarchija, dualistinė monarchija, uhrų dominavimas, tautinės mažumos, ūkio sanklo-
da ir vystymasis.

sąvokos: vengrai, uhrai, austrijos-Vengrijos imperija, Habsburgai, tautinis atgimi-
mas.

Vidurio europos padalijimas trims imperijoms. tautų priklausomybė imperijoms. 
išskirtinė lenkų padėtis: tauta, gyvenanti trijose imperijose. lenkų žemių netolygus vys-
tymasis ir tautinės savimonės formavimasis skirtingose imperijose. netolygi lenkų žemių 
ekonominė padėtis. 1867 m. įvykęs austrijos-Vengrijos padalijimas. Vengrų tautos sustip-
rėjimas ir dominavimas vengriškojoje Habsburgų monarchijos dalyje. Vengrų politika 
uhruose ir vengrų santykiai su tautinėmis mažumomis (taip pat ir slovakais). Vokiečių 
ir žydų kultūros sklaida ir visų keturių tautų santykiai su žydais bei vokiečiais. tautinis 
atgimimas. Šių tautų ūkio sankloda, ūkio išsivystymas, prekybos ir gamybos plėtojimas, 
žemės ūkio ir pramonės svarba. Ūkio priklausomybė nuo imperijos interesų. Visų ketu-
rių tautų politinė ir kultūrinė raiška (organizacijų, partijų kūrimas) XiX a. pabaigoje.

Pagrindinė literatūra: 1) Taylor A. Habsburgų monarchija: austrijos imperijos ir aus-
trijos-Vengrijos istorija. Vilnius, 1999, 363 p.; 2) Stone N. europe transformed 1878–1918. 
london, 1983; 3) Bideleux R., Jeffries I. a History of eastern europe. new York, 1998.

kontroliniai klausimai. 1) kokia buvo lenkų tautos ir lenkų žemių padėtis XiX a. an-
trosios pusės trijose imperijose? 2) kaip buvo įvykdytas Habsburgų monarchijos išlygi-
nimas, t. y. dėl kokių priežasčių buvo sukurta austrija-Vengrija? 3) kokie buvo vengrų 
santykiai su tautinėmis mažumomis? 4) kaip čekai save suvokė austrijos-Vengrijos im-
perijoje ir kaip kito čekų žemių ūkinė padėtis? 5) kaip šios tautos sugyveno su vokiečiais 
ir žydais?

3. Čekų ir slovakų tautinio identiteto susiformavimas, bendradarbiavimas Pirmojo 
pasaulinio karo išvakarėse ir per Pirmąjį pasaulinį karą. Čekoslovakijos valstybės idėja.

reikšminiai žodžiai: t. g. Masarykas, e. Benešas, M. Štefanikas, k. kramaras, kliv-
lendo taika, Pitsburgo taika, emigracija, pripažinimas, didžiosios valstybės, monarchijos 
žlugimas.

sąvokos: Čekoslovakijos valstybės idėja, emigracija, laikinoji vyriausybė, tautos tary-
ba, tautos susirinkimas.

Čekų tautinio identiteto formavimasis ir siekis sukurti savarankišką valstybę. Čekų 
tautinės ideologijos formavimasis čekų žemėse (austrijos dalyje) ir emigracijoje (jaV, 
anglijoje, Prancūzijoje). slovakų tautos atstovų veikla slovakų žemėse (Vengrijos daly-
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je) ir emigracijoje (jaV). Čekų ir slovakų atstovų ryšiai emigracijoje. t. g. Masaryko, 
e. Benešo ir M. Štefaniko bendradarbiavimas. Bendros čekų ir slovakų valstybės idėja. 
klivlendo taika 1915 m. Pitsburgo taika 1918 m. Čekoslovakijos interesams emigracijoje 
atstovaujančios tautos tarybos įkūrimas 1918 m., tarybą de jure pripažino Prancūzija. 
laikinosios vyriausybės sudarymas. tautos susirinkimo įkūrimas čekų žemėse (austrijos 
dalyje), k. kramaro ir a. Švehlos veikla. Čekoslovakijos nepriklausomybės paskelbimas 
1918 m. spalio 28 d.

Pagrindinė literatūra: 1) Wandycz P. laisvės kaina. Vilnius, 1997; 2) Stone N. europe 
transformed 1878–1918. london, 1983.

kontroliniai klausimai. 1) kaip čekai ir slovakai subrandino bendros Čekoslovakijos 
valstybės sukūrimo idėją? 2) kokia buvo čekų ir slovakų atstovų veikla emigracijoje (jaV, 
Prancūzijoje ir anglijoje)? 3) kokie buvo čekų ir slovakų atstovų veiksmai austrijos-Ven-
grijos teritorijoje siekiant nepriklausomybės, koks buvo jų santykis su emigracija? 4) ko-
kios politinės aplinkybės paveikė Čekoslovakijos sukūrimą Vidurio europoje?

4. Pirmojo pasaulinio karo pasekmės: Lenkijos ir Čekoslovakijos susikūrimas.
reikšminiai žodžiai: t. g. Masarykas, e. Benešas, k. kramaras, j. Pilsudskis, 

a. Dmovskis, Hradas, Belvederis.
sąvokos: Čekoslovakija, lenkija, sienų nustatymas, pasienio konfliktas, vyriausybė, 

konstitucija, parlamentas, Hradas, Belvederis.
lenkų žemių suvienijimas ir lenkijos valstybės sukūrimas. j. Pilsudskio ir a. Dmovs-

kio nuostatos dėl lenkijos sukūrimo. lenkijos sienų nustatymo klausimas. Čekų ir slo-
vakų žemių sujungimas į vieną valstybę. lenkijos ir Čekoslovakijos sienų nustatymo 
klausimas. Didžiųjų valstybių nuostatos dėl savarankiškos lenkijos ir savarankiškos 
Čekoslovakijos sukūrimo. naujai susikūrusios lenkijos ir Čekoslovakijos santykiai su 
kaimyninėmis valstybėmis, ypač Vokietija. Pirmųjų vyriausybių sudarymo aplinkybės, 
prezidento rinkimai, konstitucijų priėmimas ir valstybės valdymo formos apibrėžimas. 
Politinių partijų kūrimasis ir veiklos kryptys. iš žlugusių didžiųjų monarchijų paveldėta 
lenkijos ir Čekoslovakijos ūkio padėtis.

Pagrindinė literatūra: 1) Wandycz P. laisvės kaina. Vilnius, 1997; 2) Davies N. Dievo žais-
las: lenkijos istorija. Vilnius, 2002, t. 2; 3) Czechoslovakia: a country study. Washington, 1982; 
4) The Paris Peace Conference, 1919: peace without victory? new York, 2001, 197 p.

kontroliniai klausimai. 1) su kokiomis problemomis susidūrė lenkijos politikai, siek-
dami suvienyti lenkų žemes ir sukurti vieną lenkijos valstybę? 2) kokios buvo didžiųjų 
valstybių nuostatos dėl lenkijos ir Čekoslovakijos? 3) kaip buvo nustatytos lenkijos ir 
Čekoslovakijos sienos, kokios su tuo susijusios problemos ir konfliktai? 4) kokią vidaus 
politikos kryptį pasirinko lenkija ir Čekoslovakija?

5. Pirmojo pasaulinio karo pasekmės: Habsburgų monarchijos žlugimas ir Vengri-
jos susikūrimas.

reikšminiai žodžiai: sienų nustatymas, M. Hortis, valdymo forma, nepriklausomos 
Vengrijos susikūrimas.
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sąvokos: Habsburgų imperijos žlugimas, trianono taika, Bela kuno režimas.
austrijos-Vengrijos imperijos žlugimo aplinkybės ir pasekmės Vidurio europai. Vals-

tybės, kurios susikūrė buvusios austrijos-Vengrijos teritorijoje, ir jų paveldėtos proble-
mos. Politinės Vengrijos susikūrimo aplinkybės. Bela kuno komunistinio režimo įtvir-
tinimas ir žlugimas. Vengrijos karas su Čekoslovakija ir rumunija. Vengrijos politikų 
santykiai su Paryžiaus taikos konferencijos dalyviais. 1920 m. trianono taika ir nepri-
klausomos Vengrijos sukūrimas. Didžiųjų valstybių santykiai su Vengrija. Vengrijos sie-
nų nustatymas ir santykiai su kaimyninėmis valstybėmis. Vengrų tautinės mažumos kai-
myninėse valstybėse susiformavimo aplinkybės. specifinė Vengrijos valstybės valdymo 
forma, stabilios vyriausybės nuo 1920 m. sukūrimas ir M. Horčio vaidmuo.

Pagrindinė literatūra: 1) Wandycz P. laisvės kaina. Vilnius, 1997; 2) Seton-Watson H. 
eastern europe between the wars 1918–1941. new York, 1967; 3) The Paris Peace Confe-
rence, 1919: peace without victory? new York, 2001, 197 p.

rekomenduojama literatūra: Aviel R. ethnic nationalism and the fall of empires: Cent-
ral europe, russia and the Middle east, 1914–1923. london, new York, 2001, 273 p.

kontroliniai klausimai. 1) kaip vengrų politikai ir vengrų tauta suvokė pralaimėjimą 
kare ir austrijos-Vengrijos imperijos žlugimą? 2) kokios buvo Vengrijos savarankiškos 
valstybės kūrimo vizijos ir didžiųjų valstybių nuostatos? 3) kokias pasekmes Vengrijos su-
sikūrimui turėjo trianono taika? 4) kokiu vidaus politikos keliu pasuko Vengrija 1920 m.?

6. Lenkijos, Čekoslovakijos ir Vengrijos vidaus politikos 1918–1939 m. pagrindiniai 
bruožai.

reikšminiai žodžiai: vidaus politikos bruožai, politinis elitas, ekonominė krizė arba 
depresija, tautinės mažumos, socialiniai klausimai, žemės ūkio reformos, ekonominis pa-
kilimas, eksportas, importas, pramonės vystymasis, kultūrinio gyvenimo suklestėjimas.

sąvokos: vidaus politika, reformos, didžioji ekonominė krizė, nedarbas, socialinės 
problemos, valstybės išsivystymo lygis. 

Parlamentų ir prezidentų (vadovų) vaidmuo ir įtaka šioms trims valstybėms. Vyriau-
sybių kaita ir jų formavimo bruožai. Politinių partijų įtaka ir vaidmuo. Politinio (val-
dančiojo) elito susiformavimas. esminės finansų, švietimo ir kultūros sričių reformos. 
Žemės ūkio reformų įtaka valstybės ir visuomenės gyvavimui. lenkijos, Čekoslovakijos 
ir Vengrijos ekonominė ir ūkinė situacija. Didžiosios ekonominės krizės įtaka šių šalių 
ūkiui. socialinės problemos. kultūros ir mokslo raidos tendencijos. religijos įtaka šalyje. 
kariuomenės vaidmuo valstybių gyvenime. Valstybių santykis su tautinėmis mažumo-
mis. esminiai vidaus politikos vystymosi skirtumai 3-iajame ir 4-ajame dešimtmečiais.

Pagrindinė literatūra: 1) Wandycz P. laisvės kaina. Vilnius, 1997; 2) a History of east 
Central europe. new York 1995, t. 9, 12; 3) Seton-Watson H. eastern europe between the 
wars 1918–1941. new York, 1967; 4) Lossowki P. Polska w evrope i świecie 1918–1939. 
Warszawa, 1990.

rekomenduojama literatūra: 1) Garlicki A. Historia 1939–1997/98: Polska i świat. 
Warszawa, 1998; 2) Łossowki P. Polska w evrope i świecie 1918–1939. Warszawa, 1990.
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kontroliniai klausimai. 1) kokia lenkijos, Vengrijos ir Čekoslovakijos vidaus val-
dymo struktūra susiformavo, kokie esminiai šių šalių valdymo panašumai ir skirtumai?  
2) kaip vystėsi šių šalių ūkis ir kaip pasireiškė didžioji ekonominė krizė? 3) kokie esmi-
niai vidaus politikos pokyčiai įvyko 3–4 dešimtmečiais?

7. Lenkijos, Čekoslovakijos ir Vengrijos užsienio politikos 1918–1939 m. pagrindi-
niai bruožai.

reikšminiai žodžiai: politinis bendradarbiavimas, politinis susitarimas, politinis nepa-
sitikėjimas, politinė izoliacija, sutarties pasirašymas, sutarties nesilaikymas, jos sulaužymas, 
pasienio konfliktas, atstovavimas valstybės interesams, užsienio reikalų ministro vaidmuo, 
vyriausybės sprendimai, tautinių mažumų reikalavimai, diplomatų įtaka ir vaidmuo, pa-
siuntinybių, diplomatinių atstovybių ir konsulatų vaidmuo užsienio politikos formavime.

sąvokos: užsienio politika, dvišalės arba daugiašalės sutartys, politinė įtampa, politi-
nis nepasitikėjimas, dvišalis arba daugiašalis bendradarbiavimas, saugumo užtikrinimas, 
politiniai sąjungininkai, politiniai konfliktai, valstybės politinė izoliacija, politinis nepasi-
tikėjimas, Mažoji antantė, rytų paktas, tautų sąjunga, Paryžiaus taikos konferencija.

Priežastys, padariusios įtaką šių valstybių užsienio politikos orientacijai. Šių šalių san-
tykiai su Didžiąja Britanija ir Prancūzija. sutartys, kurios nulėmė užsienio politikos kryp-
tis. Vokietijos įtaka šių šalių užsienio politikai. 4-ajame dešimtmetyje aktyvėjantys ssrs 
interesai Vidurio europoje. lenkijos, Čekoslovakijos ir Vengrijos tarpusavio santykiai ir 
santykiai su kaimyninėmis valstybėmis. Vokiečių tautinės mažuma – užsienio politikos 
interesų sritis. Vengrijos izoliavimo politika sukuriant Mažąją antantę. siekis išsaugoti 
savarankišką užsienio politiką 4-ojo dešimtmečio antrojoje pusėje ir saugumo užtikrini-
mo politikos aspektai.

Pagrindinė literatūra: 1) Wandycz P. laisvės kaina. Vilnius, 1997; 2) a History of east 
Central europe. new York, 1995, t. 9, 12; 3) Czechoslovakia: a country study. Washing-
ton, 1982; 4) Davies N. Dievo žaislas: lenkijos istorija. Vilnius, 2002, t. 2.

rekomenduojama literatūra: 1) Nedeva I., Herman J. Minorities and foreign policy: 
minorities in east Central europe and their impact upon foreign policy. groningen, 1998, 
113 p.; 2) Henig R. Versailles and after, 1919–1933. london, 78 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokie buvo Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos interesai 
lenkijoje, Vengrijoje ir Čekoslovakijoje, kokie susiklostė dvišaliai tarpusavio santykiai? 
2) kokius tarpusavio santykius palaikė šios Vidurio europos valstybės ir kokią tai turėjo 
įtaką Vidurio europos stabilumui? 3) kokie buvo šių trijų valstybių santykiai su Vokietija, 
kokie Vokietijos interesai Vidurio europoje ir kokiais būdais juos siekė realizuoti? 4) ko-
kie esminiai šių šalių užsienio politikos formavimo bruožai 3-iąjį ir 4-ąjį dešimtmečiais? 
5) Dėl kokių priežasčių 4-ajame dešimtmetyje pasireiškė Vidurio europos valstybių inte-
resų ir politinės orientacijos skirtumai?

8. Lemtingieji: 1938 m. Miuncheno sutartis ir 1939 m. Čekoslovakijos ir Lenkijos 
okupacija, Antrojo pasaulinio karo pradžia.

reikšminiai žodžiai: teritoriniai reikalavimai, ultimatumo įteikimas, ultimatumo 
reikalavimų patenkinimas, nuolaidžiavimo politika, teritorijų prijungimas, daugiašaliai 
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susitarimai, politinė parama, politinio pasitikėjimo praradimas, taikos ir stabilumo euro-
poje išsaugojimas, kariuomenės įsiveržimas, okupuotos teritorijos, protektorato paskelbi-
mas reicho teritorijoje, užsienio valstybių interesai.

sąvokos: užsienio politika, ultimatumas, teritorinės pretenzijos, valstybės teritorinis 
vientisumas, Miuncheno konferencija, ultimatyvūs reikalavimai, sudetų kraštas, sudetų 
vokiečių partija, okupacija, karinis konfliktas, trečiasis reichas, Čekijos-Moravijos pro-
tektoratas.

tarptautinės politinės įtampos europoje aspektai, darę įtaką Vokietijos politikos 
Čekoslovakijos atžvilgiu raiškai. Čekoslovakijos vyriausybės veiksmai siekiant išvengti 
atviro konflikto. sudetų vokiečių partijos reikalavimai ir derybos su Čekoslovakijos vy-
riausybe. Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos interesai Čekoslovakijos atžvilgiu ir jų nuo-
laidžiavimas Vokietijos reikalavimams. Vokietijos ultimatumų Čekoslovakijai įteikimas. 
Vokietijos interesai užimti sudetų kraštą. lenkijos ir Vengrijos teritorinės pretenzijos 
Čekoslovakijai. Čekų ir slovakų nesutarimai Čekoslovakijoje. Miuncheno konferencijos 
sušaukimas 1938 m. Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, italijos ir Vokietijos susitarimai 
Miunchene ir šių susitarimų įtaka europos politikai bei Čekoslovakijai tiesiogiai. Čeko-
slovakija priima ultimatumą dėl sudetų krašto prijungimo prie Vokietijos. sudetų krašto 
prijungimo prie Vokietijos įtaka Čekoslovakijos stabilumui ir Vokietijos sustiprėjimui. 
Čekijos-slovakijos susikūrimas 1938 m. rudenį. Čekijos okupacija 1939 m. kovą ir nepri-
klausomos, bet pavaldžios Vokietijai slovakijos paskelbimas. Čekijos-Moravijos protek-
torato paskelbimas. nepriklausomos slovakijos gyvavimo problemos. ssrs ir Vokietijos 
interesai lenkijos atžvilgiu. lenkijos siekis išvengti atviro karinio konflikto. karo pradžia 
ir lenkijos okupacija. lenkijos teritorijos padalijimas ssrs ir Vokietijai.

Pagrindinė literatūra: 1) Wandycz P. laisvės kaina. Vilnius, 1997; 2) Crampton R. J. 
eastern europe in the twentieth century. london, new York, 1995; 3) Weisskopf K. The 
agony of Czechoslovakia ‘38/‘68. london, 1968; 4) Davies N. Dievo žaislas: lenkijos isto-
rija. Vilnius, 2002, t. 2.

kontroliniai klausimai. 1) Dėl kokių politinių aplinkybių sudetų kraštas tapo tarptau-
tinės politikos objektu 1938 m.? 2) kokie buvo Vokietijos interesai siekiant užimti sudetų 
kraštą? 3) kokie buvo sudetų vokiečių partijos reikalavimai ir kodėl šiai partijai nepa-
vyko susitarti su Čekoslovakijos vyriausybe? 4) kokie buvo Čekoslovakijos vyriausybės 
veiksmai siekiant išsaugoti savo valstybę? 5) kokie sprendimai buvo priimti Miuncheno 
konferencijoje ir kaip jie paveikė europos politiką ir Čekoslovakijos likimą? 6) kokie 
buvo lenkijos veiksmai siekiant išsaugoti valstybės vientisumą ir išvengti karinio konf-
likto? 7) kaip antrojo pasaulinio karo pradžia nulėmė Vidurio europos šalių likimą?

9. Vidurio Europa po 1945 m. Komunistų partijos įsitvirtinimas Lenkijoje, Čeko-
slovakijoje ir Vengrijoje.

reikšminiai žodžiai: ssrs įtakos sritis, pokarinis ūkio atkūrimas, Maskvos diktatas, 
komunistų partijos įtaka, vyriausybių sudarymas, prieškarinės santvarkos atkūrimas, at-
sisakymas įgyvendinti Maršalo planą, valdžios perėmimas.
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sąvokos: pokarinė Vidurio europa, karo padariniai, komunistų partija, Maršalo pla-
nas, ssrs politika.

antrojo pasaulinio karo pasekmės šioms valstybėms politiniu ir ekonominiu požiūriu. 
naujų vyriausybių sudarymas, prieškarinės santvarkos atkūrimas. naujų valstybių sienų 
nustatymas. Prarastos teritorijos ir pakitusi gyventojų sankloda. Vidurio europa – ssrs 
įtakos zonoje. srrs interesai. geopolitinės situacijos pasikeitimas Vidurio europoje. ko-
munistų partijos įtakos valstybių valdymui stiprinimas. Politinių jėgų (politinių partijų) 
persigrupavimas. Maršalo plano atsisakymas. komunistų kontroliuojamų vyriausybių 
sudarymas. 

Pagrindinė literatūra: 1) Fowkes B. The rise and fall of the communism in eastern 
europe. Baskingstoke, 1995, 232 p.; 2) soviet union and eastern europe. new York, 1986, 
637 p.; 3) Pipes R. Communism: a history. new York, 2001, 175 p.

rekomenduojama literatūra: Kornai J. evolution of the Hungarian economy 1848–
1998: Paying the bill for goulash-communism. Boulder, 2000, t. 2, 314 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokius karo nuostolius patyrė kiekviena iš valstybių, kaip 
tai paveikė šių šalių pokarinę situaciją? 2) kaip po karo pasikeitė lenkijos ir Čekoslova-
kijos sienos, kaip pasikeitė visų šalių gyventojų sudėtis? 3) kaip buvo sudarytos naujos 
vyriausybės ir kodėl jų sudarymas netenkino ssrs interesų? 4) kodėl Vidurio europa 
tapo ssrs įtakos zona? 5) kokiais būdais komunistai įsitvirtino vyriausybėse?

10. SSRS kariuomenės įsiveržimas: 1956 m. Vengrija, 1968 m. Čekoslovakija.
reikšminiai žodžiai: revoliucinės nuotaikos, opozicijos reikalavimai, opozicijos susi-

formavimas, sukilimas, visuomenės nuotaikos, visuomenės nepasitenkinimas, visuome-
ninės organizacijos, socializmo išlaikymas, partijos įtaka, pavaldumas Maskvai.

sąvokos: Vengrijos revoliucija, i. nagy, karinė intervencija, sukilimo numalšinimas, 
„socializmas su žmogiškuoju veidu“, Prahos pavasaris, a. Dubčekas, Varšuvos paktas.

Vengrijos ir Čekoslovakijos vadovybės bei komunistų partijos santykiai su Maskva. 
opozicijos esamam režimui Vengrijoje susiformavimas, opozicijos reikalavimai. Pozna-
nės įvykių įtaka Vengrijai. i. nagy asmenybė ir jo vaidmuo Vengrijos įvykiuose. ssrs ka-
riuomenės įvedimas. revoliucija Vengrijos miestų gatvėse. Čekoslovakijos nuostatos dėl 
Vengrijos įvykių. „socializmas su žmogiškuoju veidu“ Čekoslovakijoje 1968 m. ir Prahos 
pavasaris. Čekoslovakijos komunistų partijos santykiai su Maskva ir jos funkcionieriais. 
a. Dubčeko asmenybė ir vaidmuo. ssrs kariuomenės įvedimas. lenkijos ir Vengrijos 
požiūris į Čekoslovakijos įvykius.

Pagrindinė literatūra: 1) Méray T. imrės nadžio gyvenimas ir mirtis. Vilnius, 1990, 
237 p.; 2) Weisskopf K. The agony of Czechoslovakia ‘38/‘68. london, 1968; 3) Cramp-
ton R. J. eastern europe in the twentieth century. london, new York, 1995; 4) The Hun-
garian revolution of 1956: reform, revolt and repression, 1953–1963. london, new York, 
1996, 221 p.; 5) The ideas of the Hungarian revolution, suppressed and victorious 1956–
1999. Boulder, Colorado, 2002, 731 p.
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kontroliniai klausimai. 1) kodėl Vengrijoje ir Čekoslovakijoje susidarė sąlygos kilti 
revoliucinėms nuotaikoms ir visuomenės nepasitenkinimui esama padėtimi? 2) kokie 
buvo Vengrijos revoliucijos specifiniai bruožai? 3) kokie buvo Prahos pavasario specifi-
niai bruožai? 4) kokios buvo lenkijos nuostatos ir įvykių lenkijoje įtaka šioms revoliu-
cijoms?

11. Opozicijos sovietiniam režimui formavimasis: „Solidarumas“, „Chartija 77“.
reikšminiai žodžiai: opozicijos reikalavimai, susidorojimas su opozicija, politinės by-

los, įkalinimas už politinę veiklą, pilietinių ir visuomeninių teisių reikalavimai, cenzūra.
sąvokos: „solidarumas“, opozicijos veikla, žmogaus teisių užtikrinimo reikalavimai, 

l. Valensa, „Chartija 77“, V. Havelas.
Vidurio europos šalių visuomenės reakcija į socialistinio lagerio ir socialistinės vi-

suomenės formavimą. stalinizmo laikotarpio padariniai Vidurio europos visuomenei. 
Visuomeninių, kultūrinių, religinių organizacijų formavimasis ir veikla. opozicinių nuo-
taikų valdančiajam režimui formavimasis. 1975 m. Helsinkio konferencijos sprendimai 
ir jų svarba siekiant užtikrinti žmogaus teises. „solidarumo“ susikūrimas ir veikla. „so-
lidarumo“ santykiai su lenkijos vyriausybe ir Maskvos požiūris į šį judėjimą. l. Valen-
sos asmenybė ir autoritetas. „Chartijos 77“ susikūrimas, jos reikalavimai Čekoslovakijos 
vyriausybei. V. Havelo asmenybė. lenkijos ir Čekoslovakijos valdžios siekis nuslopinti 
opozicinius judėjimus ir jų lyderius.

Pagrindinė literatūra: 1) Fowkes B. The rise and fall of the communism in eastern 
europe. Baskingstoke, 1995, 232 p.; 2) Dissent and opposition in communist eastern eu-
rope: origins of civil society and democratic transition. aldershot, 2004, 275 p.; 3) Wałę-
sa L. Droga do wolności: 1985–1990 decydujące lata. Warszawa, 1991, 304 p.; 4) revolu-
tion and resistance in eastern europe: challenges to communist rule. oxford, new York, 
2006, 210 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokios sąlygos darė įtaką aktyviai opozicijos veiklai Vi-
durio europos šalyse? 2) kokie buvo „solidarumo“ veiksmai lenkijoje? 3) kokių tikslų 
ir kokiais būdais siekė „Chartijos 77“ lyderiai ir rėmėjai? 4) kokia buvo ssrs reakcija į 
opozicijos veiksmus Vidurio europoje?

12. Socializmo žlugimas Vidurio Europoje. Lenkijos, Čekoslovakijos ir Vengrijos iš-
sivadavimas 1988–1990 m.

reikšminiai žodžiai: rinkimų organizavimas, balsavimo teisė, visuomenės nuotaikų 
ir reikalavimų reiškimas, piliečių reikalavimai, visuomeniniai protestai, streikai, derybos, 
partijos pasitraukimas, valdančiojo elito susikompromitavimas, reformos.

sąvokos: solidarumas, opozicijos veikla, piliečių teisės, rinkimų laisvė, demokratija, 
nepriklausoma valstybė, savarankiškumas, apskritojo stalo derybos, revoliucija.

Valdantysis aparatas ir komunistų partijos įtaka bei autoritetas visuomenėje. Vi-
suomenės reakcija į kitose europos šalyse vykstančius procesus, geopolitinė situacija. 
opozicijos veikla. apskritojo stalo derybos lenkijoje ir Vengrijoje. kompromiso tarp 
opozicijos ir valdančiųjų komunistų siekis. srrs reakcija į Vidurio europos šalyse prasi-
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dėjusius įvykius. Demonstracijos miestų gatvėse ir atviri reformų reikalavimai. komunis-
tų partijos pašalinimas iš vienintelės ir valdančiosios partijos pozicijų. Politinių partijų 
kūrimasis. Pirmieji laisvi rinkimai ir visuomenės išsakyta pozicija. Pirmųjų vyriausybių 
sudarymas.

Pagrindinė literatūra: 1) Wheaton B., Kavan Z. The Velvet revolution: Czechoslova-
kia, 1988–1991. Boulder, 1992, 255 p.; 2) Stokes G. The walls came tumbling down: the 
collapse of communism in eastern europe. new York, 1993, 319 p.; 3) The end of Yalta: 
breakthrough in eastern europe 1989/90. Warszawa, 2003, 112 p.

rekomenduojama literatūra: 1) Cipkowski P. revolution in eastern europe: unders-
tanding the collapse of communism in Poland, Hungary, east germany, Czechoslovakia, 
romania, and the soviet union. new York, 1991, 184 p.; 2) The roundtable talks of 1989: 
the genesis of Hungarian democracy: analysis and documents. Budapest, 2002, 431 p.; 
3) faces of post-communism: Central and eastern europe’s social, political and cultural 
experiences. Warsaw, 2007, 268 p.

kontroliniai klausimai. 1) kokie esminiai lūžiai įvyko 1988–1989 m. Vidurio europo-
je? 2) koks buvo ssrs požiūris į procesus Vidurio europos šalyse? 3) kokį savarankišku-
mo kelią pasirinko lenkija, Vengrija ir Čekoslovakija, kuo jie panašūs ir kuo skiriasi?

Seminarų ir pratybų temos
1. Vidurio Europos valstybių susikūrimas po Pirmojo pasaulinio karo ir šio regiono 

geopolitinė situacija.
2. Vokietijos ir vokiečių veiksnys Vidurio Europos kontekste. Vokiečių interesų ir na-

cionalizmo veiksniai.
3. Antrojo pasaulinio karo padariniai Vidurio Europoje.
4. Socialistinės valstybės Vidurio Europoje ir jų santykiai su SSRS (vidaus ir užsie-

nio politikos aspektai).

Rekomenduojama literatūra: 
1) Wandycz P. laisvės kaina. Vilnius, 1997; 2) Laquer W. europa mūsų laikais. Vil-

nius, 1995; 3) Davies N. Dievo žaislas: lenkijos istorija. Vilnius, 2002, t. 2; 4) Taylor A. 
Habsburgų monarchija: austrijos imperijos ir austrijos-Vengrijos istorija. Vilnius, 1999, 
363 p.; 5) a History of east Central europe. new York, 1995, t. 9, 12; 6) faces of post-
communism: Central and eastern europe’s social, political and cultural experiences. 
Warsaw, 2007, 268 p.; 7) Bideleux R., Jeffries I. a History of eastern europe. new York, 
1998; 8) Cipkowski P. revolution in eastern europe: understanding the collapse of com-
munism in Poland, Hungary, east germany, Czechoslovakia, romania and the soviet 
union. new York, 1991, 184 p.; 9) Musil J. The end of Czechoslovakia. Budapest, london, 
new York, 1997; 10) Czechoslovakia: a country study. Washington, 1982; 11) Cramp-
ton R. J. eastern europe in the twentieth century. london, new York, 1995; 12) Fowkes B. 
The rise and fall of the communism in eastern europe. Baskingstoke, 1995, 232 p.
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materiaLinės kuLtūros skLaida  
LietuVos didžiojoje kunigaikštystėje

Modulio tikslas – supažindinti su svarbiausiais vėlyvųjų viduramžių ir ankstyvųjų 
naujųjų laikų materialinės kultūros raidos procesais europoje ir lietuvoje; suteikti in-
tegralių žinių apie europos ir lietuvos ūkio, architektūros bei meno kūrinių užsakymo 
raidos tendencijas.

Modulio temos:
• Materialinė civilizacija XV–XVIII a.;
• Europos ir Lietuvos architektūros istorijos bruožai;
• Mecenatystės reiškinys Lietuvoje iki XVIII a. pabaigos.

Materialinė civilizacija XV–XVIII a.
Doc. dr. eugenijus saviščevas

Temos anotacija. temos „Materialinė civilizacija XV–XViii a.“ tikslas yra supažindin-
ti studentus su esminėmis pasaulio materialinės kultūros ir ekonomikos raidos tenden-
cijomis, jų raiška ir plėtote atitinkamo laikotarpio lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. 
Paskaitų ir seminarų metu daugiausia dėmesio skiriama europos ekonominio pasaulio 
sanklodai ir raidai, jo poveikiui lietuvai. studentai supažindinami su klasikinėmis anks-
tyvųjų naujųjų amžių ekonomikos istorijos raidos teorijomis, išsamiai nagrinėjamomis 
fernando Braudelio teorijos kontekste. atskirai nagrinėjamos lietuvos ūkio ir visuome-
nės raidos ypatumai ilgos trukmės laike (t. y. atsižvelgiama į visą istorinį laikotarpį nuo 
Xiii a. iki šių dienų). sinchronizuojamos pasaulio, europos ir lietuvos materialinės civi-
lizacijos bendrosios raidos tendencijos. 

Paskaitų ir seminarų metu siekiama suteikti žinių: apie esmines XV–XViii a. pasau-
lio (ypač lietuvos) ekonomikos raidos tendencijas; pagrindinius XV–XViii a. pasaulio 
(ir ypač lietuvos) materialinės kultūros raidos bruožus; europos civilizacijos erdvinę ir 
visuomeninę struktūras; demografinio lygio ir atskirų ekonomikos sektorių (žemės ūkio, 
ikipramoninio, pramonės, transporto ir prekybos) lygių bendruosius svyravimus; minėtų 
ekonomikos sektorių istorines ypatybes; europos pinigų ūkio ir komercinių įmonių (nuo 
paprastų prekybos bendrovių iki stambių valstybės remiamų monopolijų) formavimosi 
pagrindines ypatybes; kapitalizmo prigimties ir raidos XV–XViii a. esminius bruožus.

kursą išklausę studentai geba kritiškai vertinti ekonomikos istorijos temomis parašy-
tus tekstus; gali teisingai vartoti pagrindines makroekonomikos sąvokas; geba sieti poli-
tinės ir kultūros istorijos faktus su ekonominiais procesais; moka savarankiškai planuoti 
mažos apimties lietuvos ūkio istorijos tyrimus.
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Temos programa
1. Įvadas. Fernandas Braudelis ir vakarietiškojo kapitalizmo kilmės klasikai.
reikšminiai žodžiai: f. Braudelis, kapitalizmas, kapitalizmo kilmės teorija.
sąvokos: ūkio istorija; lietuvos ūkio istorijos šaltiniai ir istoriografija.
1.1. F. Braudelis ir jo darbų reikšmė pasaulinėje istoriografijoje.
f. Braudelio biografija. santykiai su Annales mokykla; svarbiausi darbai ir jų metodi-

nės prielaidos.
1.2. F. Braudelis ir kapitalizmo klasikai.
f. Braudelio ankstyvųjų naujųjų laikų kapitalizmo paaiškinimas ir klasikinės XV–

XViii a. pasaulio ekonomikos raidos teorijos: karlas Marksas; Maxas Weberis, Werneris 
sombartas, josephas schumpeteris. f. Braudelis ir immanuelio Wallersteino šiuolaikinio 
pasaulio sistema bei giovanni arrighi ilgasis XX amžius. f. Braudelio europos kapitaliz-
mo raidos teorija. f. Braudelio istorijos koncepcija ir tyrimų metodologija. kiti f. Brau-
delio darbai.

1.3. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ūkio ir materialinės kultūros istoriografija 
ir šaltiniai. 

Šiuolaikinė lDk ūkio istorijos padėtis ir ateities tyrimų galimybės.
literatūra: 1) Harris O. Braudel: Historical time and Horror of Discontiniuty // His-

tory Workshop journal. 2004, issue 57, p. 161–174; 2) Wallerstein I. Braudel on Capi-
talism, or evrything upside Down // journal of Modern History. 1991, Vol. 63, no. 2, 
p. 354–361; 3) Kaplan S. Was Braudel a turning-Point? // review. a journal of the fer-
nand Braudel Centr for study of economies, Historical systems and Civilizations. 2001, 
Vol. 24, no. 1, p, 185–210.

kontroliniai klausimai. 1) koks santykis tarp „naujosios istorijos“ (Annales) moky-
klos ir f. Braudelio? 2) kokios svarbiausios f. Braudelio tyrimo prieigos ypatybės? 3) api-
būdinkite esminius k. Markso, M. Weberio, W. sombarto ir i. Wallersteino kapitalizmo 
kilmės teorijų bruožus.

2. Pasaulio demografijos bruožai ir biologinės sistemos ypatybės XV–XVIII a.
reikšminiai žodžiai: istorinė demografija, populiacija, badas, epidemijos, ligos.
sąvokos: mažasis ledynmetis, parapinės metrikų knygos; liustracijos; šauktinių ka-

riuomenės, padūmės ir gyventojų surašymai.
2.1. Istorinės demografijos šaltiniai.
nevienoda civilizacijų demografinės padėties šaltinotyros padėtis. Šaltinių grupės ir 

jų tyrimo metodai. 
2.2. Pasaulio demografinio lygio fliuktuacija.
europos, islamo pasaulio, kinijos, indijos ir amerikos gyventojų skaičiaus santykinis 

palyginimas. gyventojų prieaugis ir jo ritmai. lDk istorinės demografijos bruožai.
2.3. Civilizacija ir demografinis lygis.
Civilizacijų ir pasaulio demografinės padėties žemėlapiai. kultūra ir civilizacija. Mi-

gracija. Paskutinės didelės migracijos pasaulio istorijoje. Migracijos lDk.
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2.4. Biologinė sistema XV–XVIII a. pasaulyje.
klimatas. ligų, epidemijų ir bado cikliškumas. galimybės jį nugalėti. lDk biologinės 

sistemos ypatybės.
2.5. Lietuvos denografijos tyrimai.
literatūra: 1) Бродель Ф. [Braudel F.]. Материальная цивилизация, экономика и 

капитализм XV–XViii в. в. Структуры повседневности: возможное и невозможное. 
Москва, 1986, т. 1, p. 41–111; 2) Kasnauskienė G. Demografijos pagrindai. Vilnius, 2006; 
3) Kuklo C. Demografia rzeczpospolitej przedrozbiorowej. Warszawa, 2009.

kontroliniai klausimai. 1) nurodykite europos ir lietuvos demografinio lygio svy-
ravimų ciklus Xiii–XViii a. ir jų priežastis. 2) apibūdinkite lietuvos Didžiosios kuni-
gaikštystės demografijos šaltinius. 3) kas yra „Mažasis ledynmetis“? 

3. Mitybos tradicijos.
reikšminiai žodžiai: žmogaus racionas, duona, prabangos prekės, alkoholiniai gėri-

mai, tonizuojančios priemonės, etiketas.
sąvokos: žemdirbystė, gyvulininkystė, daržininkystė, sodininkystė, įvežtinės žemės 

ūkio kultūros, žvejyba ir žuvininkystė, karčema (smuklė).
3.1. Civilizacinės žemės ūkio kultūros: kviečiai, ryžiai, kukurūzai.
neolito revoliucijos poveikis žmonijos mitybos tradicijoms. Civilizacinių žemės ūkio 

kultūrų vieta žmonių racione. Civilizacinių ribų įveika ir XViii a. prekybos revoliucija 
(ryžių, kukurūzų ir bulvių išplitimas).

3.2. Būtinybė ir prabanga racione.
regioninių racionų variacijos (duona, druska, pieno produktai, daržovės, žuvis, kiau-

šiniai, vaisiai). Prieskoniai: tarp būtinybės ir prabangos. Cukrus. Prabangos fenomenas 
(maisto vartojimo kultūros raida). gėrimai ir tonizuojančios priemonės: vanduo, vynas, 
alus, kiti alkoholiniai gėrimai; šokoladas, arbata, kava, tabakas. Maisto vartojimo kultūra, 
etiketas.

3.4. Mitybos tradicijų raida Lietuvoje viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais 
laikais.

literatūra: 1) Бродель Ф. [Braudel F.]. Материальная цивилизация, экономика и 
капитализм XV–XViii в. в. Структуры повседневности: возможное и невозможное. 
Москва, 1986, т. 1, p.112–285; 2) Jučas M. Baudžiavos irimas lietuvoje. Vilnius, 1972; 
3) Kasperczak S. rozwój gospodarki folwarcznej na litwie i Białorusi do połowy XVi wie-
ku. Poznań, 1965.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite pasaulio gyventojų raciono regionus. 2) api-
būdinkite racionų raidos tendencijas XV–XViii a. europoje ir kitose civilizacijose. 3) api-
būdinkite racionų raidos tendencijas lietuvoje Xiii–XViii a. 4) apibūdinkite socialines 
mitybos raidos ypatybes: nevienodas produktų suvartojimas skirtinguose socialiniuose 
sluoksniuose; etiketo raida.

4. Civilizacijų būstai ir drabužiai.
reikšminiai žodžiai: būstas, gyvenamųjų patalpų išplanavimas, baldai, audiniai, kos-

tiumas, mada.
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sąvokos: troba, seklyčia, skrynia, kokliai, dvaro sąskaitų ir muitinių registrų knygos, 
inventoriai.

4.1. Būstas ir civilizacija.
statybos aparato įvairavimas civilizacijose. kaimo ir miesto būsto ypatybės. Vakarų 

civilizacijos išimtys: a) architektūrinių stilių kaita; b) miesto būsto žygis į kaimą. interje-
ro kūrimo tradicijos Vakarų civilizacijoje: baldų stiliai. XV–XViii a. neišspręstos būsto 
problemos: apšildymas (krosnis ar židinys), ventiliacija, vandentiekis, kanalizacija, ap-
švietimas.

4.2. Audiniai, kostiumas ir mada XV–XVIII a.
Vakarų civilizacijos išskirtinumas: nuolat besikeičiantis kostiumas ir XVii–XViii a. 

sandūros mados despotizmo fenomenas. Mada ir audiniai (linas, vilna, gelumbė, medvil-
nė, šilkas ir t. t.) ir jų gamybos geografija. 

4.3. Būsto ir aprangos raidos ypatybės Lietuvoje viduramžiais ir ankstyvaisiais 
naujaisiais laikais.

literatūra: 1) Бродель Ф. [Braudel F.]. Материальная цивилизация, экономика и 
капитализм XV–XViii в. в. Структуры повседневности: возможное и невозможное. 
Москва, 1986, т. 1, p. 286–356; 2) Matušakaitė M. apranga XVi–XViii a. lietuvoje. Vil-
nius, 2003; 3) Turnau I. ubiór narodowy w dawnej rzeczypospolitej. Warszawa, 1991.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite XV–XViii a. pasaulio civilizacijų būsto sta-
tybos ypatybes, jų santykį su ankstesnėmis statybos tradicijomis. 2) nurodykite pagrin-
dines būsto įrengimo problemas XV–XViii a. ir jų sprendimo būdus. 3) apibūdinkite 
XV–XViii a. pasaulio audinių geografijos ypatybes. 4) apibūdinkite pagrindines būsto 
raidos lietuvos tendencijas ir ypatybes Vakarų bei rusijos civilizacijų kontekste. 5) Paaiš-
kinkite sarmatiškojo aprangos stiliaus genezę, raidą ir socialinę motyvaciją.

5. Technikos ir technologijų raidos ypatybės.
reikšminiai žodžiai: ikiindustrinė energetika, technika, technologijos, metalurgija, 

angliakasyba, okeaninė laivyba, popierius, parakas, transportas.
sąvokos: būdos, malūnai, ginkluotės revoliucija, vieškeliai, pašto keliai, pastotės, sie-

liai, vytinės.
5.1. Energijos šaltiniai ir nevienodas jų panaudojimas.
Žmogaus jėga, gyvulių jėga (jos įvairovė civilizacijose), vandens ir vėjo varikliai, me-

diena ir akmens anglis. energetikos lDk klausimas: malūnų tinklas ir jo funkcinė dife-
renciacija.

5.2. Geležis ir metalurgijos raida XV–XVIII a. pasaulyje.
Metalurgijos centrų atsiradimo būtinosios aplinkybės (rūdynai, aukštakrosnės, malū-

nai, transportavimo galimybės). Metalurgijos lDk klausimas: balų rūda?
5.3. Trys didžiosios technikos pergalės ir civilizacijos.
Parakas ir ginkluotės raida. Popierius ir knygų spausdinimas. okeaninė laivyba: kara-

velė, atlanto srovės. lDk vieta europos techninių pergalių kontekste: atsilikimo slenks-
tis?
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5.4. Lėta komunikacija ir bandymai ją įveikti: sausumos keliai.
transporto priemonių tobulinimas (diližanas). Vandens ir sausumos kelių tinklo plė-

totė lDk.
literatūra: 1) Бродель Ф. [Braudel F.]. Материальная цивилизация, экономика и 

капитализм XV– XViii в. в. Структуры повседневности: возможное и невозможное. 
Москва, 1986, т. 1, p. 356–463; 2) Бакс K. Богатство земных недр. Москва, 1986; 
3) transporto raida lietuvoje / red. a. gulbinskas. Vilnius, 1983.

kontroliniai klausimai. 1) nurodykite esminius XV–XViii a. energijos šaltinius, jų 
paplitimo ypatybes ir santykinės vertės apskaičiavimo galimybes. 2) apibūdinkite gink-
luotės, knygų spausdinimo ir okeaninės laivybos pasiekimų reikšmę lietuvos Didžiajai 
kunigaikštystei. 3) apibūdinkite metalurgijos raidą europoje ir lietuvoje XV–XViii a. 
4) apibūdinkite europos ir lietuvos sausumos transporto priemonių ir infrastruktūros 
raidos ypatybes.

6. Pinigai ir miestas.
reikšminiai žodžiai: pinigai, miestai.
sąvokos: bimetalizmas, amalgamavimas, kainų revoliucija, greshamo dėsnis, Brau-

delio miestų raidos teorija, tezaurizacija, grašis, kapa, auksinis, vekseliai (skolaraščiai), 
banknotai.

6.1. Pinigai ir jų sistemos XV–XVIII a. civilizacijose.
Brangieji metalai ir jų santykinė vertė. amerikos brangiųjų metalų reikšmė Vakarų 

pasauliui (kainų revoliucija).
6.2. Kai kurios pinigų funkcionavimo taisyklės.
Pinigai ir tezaurizacija. greshamo dėsnis. Brangiųjų metalų atsargos. Pinigų apyvar-

tos greitis. Pinigai, kreditas, vekseliai, banknotai: popierinių pinigų kelias į rinkas.
6.3. LDK pinigai ir jų sistemos raidos ypatybės.
lietuvos lydiniai ir pirmosios monetos. Monetų nominalų kaita. kainos.
6.4. Miestai ir civilizacijos.
Miestų istorinės raidos tipologija: atviras, uždaras, teritorinės valstybės kontroliuoja-

mas miestas. Vakarų miestų savitumas, jų raidos ypatybės. Didžiųjų miestų fenomenas.
6.5. LDK miestai Vakarų miestų raidos kontekste.
Braudelio miestų teorijos pritaikymo lDk atvejui galimybės.
literatūra: 1) Бродель Ф. [Braudel F.]. Материальная цивилизация, экономика и 

капитализм XV– XViii в. в. Структуры повседневности: возможное и невозможное. 
Москва, 1986, т. 1, p. 464–592; 2) Žilėnas A. lietuvos Didžiosios kunigaikštystės finansų 
pagrindai. Vilnius, 1996–1999, t. 1–2, 9; 3) Gudavičius E. Miestų atsiradimas lietuvoje. 
Vilnius, 1991.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite brangiųjų metalų (aukso, sidabro) gavybos eu-
ropoje dinamiką. 2) Paaiškinkite sąvoką kainų revoliucija ir jos reikšmę lDk. 3) apibūdin-
kite miestų raidos europoje ir lDk dinamiką ir ypatybes. 4) Paaiškinkite f. Braudelio mies-
tų teoriją. 5) Pakomentuokite jos taikymo galimybes lietuvos miestų istorijos kontekste.
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7. Rinka ir mainų priemonės.
reikšminiai žodžiai: rinka, mainai.
sąvokos: turgus, prekymečiai, išnešiojamoji prekyba, kromas, halė, logistika, birža, 

laisvoji rinka, reguliuojama rinka, privati rinka.
7.1. Ikipramoninės rinkos modelis.
Paklausa ir pasiūla, prekybos kaštai. Pirklio judėjimo trajektorijos ir „negyvi pinigai“. 
7.2. Rinka ir visuomenė.
Darbo rinkos formavimasis Vakarų civilizacijoje: jos atsiradimo aplinkybės ir raida 

mieste bei kaime. Prekyba mieste: nuo išnešiojamosios prekybos iki nespecializuotos pre-
kybos urmu. urmininkai ir jų santykis su miesto bei teritorinės valstybės valdžia.

7.3. Rinkos geografija: pirklio, prekių, pinigų ir vekselių judėjimo ypatybės.
Pirklių tinklai: miestų ir tautinių mažumų pirklių organizacijos.
7.4. Mainų mechanizmai.
rinka, išauganti iš turgaus (miesto turgus, halių laikai). laisvosios ir privačiosios rin-

kos apraiškos. Mugės ir jų ekonominės reikšmės mažėjimas. Biržos Vakarų civilizacijoje 
ir pasaulyje (amsterdamas ir londonas).

7.5. Mainų mechanizmai už Europos ribų.
7.6. Mainų priemonės Lietuvoje. 
turgus ir mugės: tinklas, funkcionavimas ir raidos dinamika. Biržų klausimas.
literatūra: 1) Бродель Ф. [Braudel F.]. Материальная цивилизация, экономика и 

капитализм XV– XViii в. в. Игры обмена, Москва, 1988, т. 2, p. 9–193; 2) Alexan-
drowicz S. geneza i rozwój sieci miasteczek Białorusi i litwy do połowy XVii w. // acta 
Baltico-slavica. 1971, t. Vii; 3) Małowist M. The economic and social Development of 
Baltic Countries from the fifteenth to the seventeenth Centuries // The economic Histo-
ry review. 1959, t. 12, p. 177–189.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite rinkos formavimosi priežastis; rinkos plėtros 
erdvėje ypatybes ir rinkos istorijos tyrimo galimybes. 2) apibūdinkite mainų mechaniz-
mų raidos tendencijas europoje ir už jos ribų. 3) apibūdinkite turgaus ir mugių tinklo 
formavimąsi ir plėtotę lDk.

8. Nacionalinė rinka XV–XVIII a.?
reikšminiai žodžiai: rinka, valstybės ekonominė politika, ekonominė mintis.
sąvokos: nacionalinė rinka, regioninė rinka, muitinės, mokesčiai, monetų emisija, 

merkantilizmas, fiziokratai, politinė ekonomija.
8.1. Nacionalinę rinką apibūdinančios sąvokos.
nacionalinis turtas, bendrasis nacionalinis produktas, nacionalinės pajamos, pajamos 

vienam gyventojui. galimybės šiuos dydžius apskaičiuoti priešindustrinės epochos šalims.
8.2. Nacionalinės rinkos genezė.
iš pradžių nacionalinė valstybė, o tik tada nacionalinė rinka. erdvinės rinkos struk-

tūros: lokalinė, provincijos-regiono rinkos. Miesto ir valstybės ūkių istorinė dichotomija. 
Miestų vyravimas rinkos erdvėje.
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8.3. Nacionalinė ekonomika ir prekybos balansas.
XV–XViii a. europos valstybės ir jų ekonominė politika: merkantilizmo klausimas. 

ekonominės minties plėtotė nuo XV a. iki adamo smitho (katalikų ir protestantų autori-
tetai, kameralistai, merkantizmo šalininkai, fiziokratai ir ankstyvieji politinės ekonomijos 
atstovai). Merkantilizmas ir absoliutizmas.

8.4. LDK nacionalinė rinka ar regioninių rinkų mozaika? 
literatūra: 1) Бродель Ф. [Braudel F.]. Материальная цивилизация, экономика 

и капитализм XV–XViii в. в. // Игры обмена. Москва, 1988, т. 2, p. 193–213; 
2) Бродель Ф. [Braudel F.]. Материальная цивилизация, экономика и капитализм 
XV–XViii в. в. Время мира. Москва, 1992, т. 3, p. 280–395; 3) Murray N. R. econo-
mic Thought Before adam smith: an austrian Perspective, on the History of econo-
mic Thouht. auburn, 2006, t. 1; 4) Довнар-Запольский M. Государственное хозяйство 
Великого Княжества Литовского при Ягелонах. Киев, 1901; 5) Laumenskaitė E. eko-
nominė mintis ir jos kūrėjai lietuvoje (XVi–XVii a.): studija ir tekstai. Vilnius, 1995.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite erdvinę rinkos augimo dinamiką ir istorines 
formas europoje, paaiškinkite sąvokas miesto (regiono-provincijos) rinka ir (teritorinės) 
valstybės rinka. 2) apibūdinkite nacionalinės rinkos formavimosi požymius ankstyvai-
siais naujaisiais laikais. 3)    apibūdinkite pagrindines ekonominės minties raidos ten-
dencijas XV–XViii a. europoje. 4) nurodykite esminius nacionalinę rinką lDk teritori-
joje formavusius veiksnius.

9. Gamyba ir kapitalizmas (priešpramoninis kapitalizmas).
reikšminiai žodžiai: kapitalizmas, kapitalas.
sąvokos: kapitalizmas, kapitalas, kapitalistas, darbo rinka, baudžiava, vergovė, cechas, 

namudininkystė, manufaktūra, bodmerėja.
9.1. Esminės sąvokos.
kapitalas (pagrindinis, apyvartinis), kapitalistas ir kapitalizmas.
9.2. Kapitalizmas žemės ūkyje.
kapitalizmo egzistavimo žemės ūkyje pagrindinės sąlygos. Darbo rinka. kapitalizmo 

apraiškos Vakarų europos kaime. Vakarų kapitalizmo „šalutiniai produktai“: baudžiava 
Vidurio rytų europoje, vergovė amerikos plantacijose.

9.3. Kapitalizmas ir miesto pramonė (priešpramonė).
Cechai, namudininkystė, manufaktūros, fabrikai, gamyklos. kalnakasybos įmonės. 

Manufaktūrų veikimo ypatybės, santykis su valstybe ir bendra įtaka ūkiui.
9.4. Transportas ir kapitalizmas.
Pervežimai sausuma, upėmis ir jūromis. Bodmerėja.
9.5. Ar galima rasti kapitalizmo apraiškų XV–XVIII a. Lietuvoje?
literatūra: 1) Бродель Ф. [Braudel F.]. Материальная цивилизация, экономика и 

капитализм XV– XViii в. в. // Игры обмена. Москва, 1988, т. 2, p. 221–369; 2) Ful-
cher J. kapitalizmas. Vilnius, 2007; 3) Pamerneckis S. agrarinių santykių raida ir dinami-
ka lietuvoje. XViii a. pabaiga – XiX a. pirmoji pusė. Vilnius, 2004.
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kontroliniai klausimai. 1) Įvardinkite ir apibūdinkite būtinąsias kapitalizmo for-
mavimosi prielaidas kapitalizmo kilmės teorijų kontekste. 2) apibūdinkite kapitalizmo 
formavimosi galimybes XV–XViii a. europos šalių žemės ūkio, pramonės ir transporto 
sektoriuose. 3) apibūdinkite Vidurio ir rytų europos baudžiavos regiono santykį su Va-
karų europos kapitalizmu. 4) apibūdinkite kapitalizmo apraiškas lDk ekonominiame 
gyvenime.

10. Prekybinis kapitalizmas.
reikšminiai žodžiai: prekyba, kapitalizmas, kreditas.
sąvokos: kapitalistinė dvasia, palūkanavimas, komenda, komercinės bendrovės, kompa-

nijos, komanditinės bendrovės, akcinės bendrovės, bankai, stambios prekybos bendrovės.
10.1. Kapitalisto veiklos specifika.
individuali iniciatyva (kapitalizmo dvasia), visuomenė, valstybė, Bažnyčia ir užjūrių 

prekyba.
10.2. Kapitalistinės organizacijos.
Paprastos bendrovės ir kompanijos. komanditinės bendrovės. akcinės bendrovės.
10.3. Vakarų Europos bankų veiklos pakilimai.
florencija. genuja. amsterdamas.
10.4. Kapitalistinės organizacijos ir valstybės.
stambių prekybos kompanijų, turinčių valstybės garantuotą monopolio teisę, genezė, 

sėkmės (jungtinės Provincijos, anglija) ir nesėkmės (Prancūzija). Šiaurės italijos miestų-
valstybių ir ispanijos specifika.

10.5. Socialinis mobilumas – jėga, keičianti socialines-ekonomines struktūras.
kapitalizmas už europos ribų.
10.6. Prekyba LDK: neįvertintos istorijos puslapiai.
Prekybos istorijos istoriografija, šaltiniai ir tyrimų perspektyvos.
literatūra: 1) Бродель Ф. [Braudel F.]. Материальная цивилизация, экономика и 

капитализм XV– XViii в. в. // Игры обмена. Москва, 1988, т. 2, p. 370–610; 2) Boguc-
ka M. Handel bałtycki a bilans handlowy Polski w pierwszej połowie XVii wieku // Prze-
gląd Historyczny. 1968, t. 59, sąs. 2, p. 245–252; 3) Труска Л., Ясас Р. Внешняя торговля 
Великого Княжества Литовского в последие годы его существования (1785–1792) // 
ltsr Mokslų akademijos darbai, a serija. 1970, t. 1, nr. 32, p. 23–53.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite kapitalistinės veiklos galimybių dinamiką 
XV–XViii a. europoje: kapitalizmo dvasia ir jos santykis su visuomene, valstybe bei Baž-
nyčia. 2) apibūdinkite X–XViii a. europos kapitalistinių įmonių formų raidą, sąrangos ir 
veiklos ypatybes, geografinį paplitimą. 3) apibūdinkite bankų ir kredito raidos ypatybes 
XiV–XViii a. europoje. 4) apibūdinkite prekybos reikšmės didėjimą europos visuome-
nės struktūroms ir socialinio mobilumo reikšmę ekonomikai. 5) apibūdinkite prekybos 
raidos ir socialinio mobilumo ypatybes lDk. 

11. Pasauliai-ekonomikos ir pasaulio ekonomika.
reikšminiai žodžiai: kapitalistinė pasaulio sistema.
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sąvokos: pasaulinė ekonomika, pasaulis-ekonomika, ekonominių konjunktūrų rit-
mai.

11.1. F. Braudelio ekonominių pasaulių teorija.
Centras – antrinė konkurencinga zona – periferija: pasaulio-ekonomikos erdvinis 

modelis. Pasaulio-ekonomikos laiko modelis: konjunktūros ritmai, ekonominiai ciklai ir 
amžiaus tendencijos.

11.2. Vakarų ekonominio pasaulio centrų kaita.
Pirmojo europos pasaulio-ekonomikos paieškos. Šampanė. Venecija – pirmasis eu-

ropos pasaulio-ekonomikos centras? Portugalijos veiksnys. antverpenas. genuja. ams-
terdamas. londonas.

11.3. Pasauliai-ekonomikos už Europos ribų.
11.4. LDK Europos pasaulyje-ekonomikoje.
literatūra: 1) Бродель Ф. [Braudel F.]. Материальная цивилизация, экономика 

и капитализм XV–XViii в. в. Время мира. Москва, 1992, т. 3, p. 13–279, 396–551; 
2) Žiemelis D. immanuelio Wallersteino kapitalistinė pasaulio sistemos teorija // lietuvos 
istorijos studijos. 2005, t. 16, p. 65–81.

kontroliniai klausimai. 1) apžvelkite f. Braudelio ekonominio pasaulio teorijos pa-
grindinius elementus. 2) nusakykite XV–XViii a. europos ekonominio pasaulio centrų 
kaitą ir raidos schemą. 3) apibūdinkite kitų, ne europos, pasaulio ekonomikų padėtį 
XV–XViii a. ir svarbiausias raidos tendencijas. 4) apibūdinkite lDk ekonomikos padėtį 
Vakarų ir rusijos ekonominių pasaulių raidos kontekste.

12. Pramonės revoliucija.
reikšminiai žodžiai: pramonės revoliucija.
sąvokos: pramoninis atotrūkis (take off).
12.1. Ekonominis augimas ir pramonės revoliucija (sąvokos).
anglijos pramonės revoliucijos fenomenas
12.2. Anglijos ūkio raida.
Demografija. Žemės ūkis. Pirmosios anglijos pramonės revoliucijos klausimas. tech-

ninių naujovių strigimas. Medvilnės pramonės revoliucija. Prekyba ir transportas. Mone-
tarinės politikos stabilumas ir kreditavimo sistemos.

12.3. Pramonės revoliucija Lietuvoje.
lietuvos pramonės raidos ypatybės XiX a.
literatūra: 1) Бродель Ф. [Braudel F.]. Материальная цивилизация, экономика и 

капитализм XV–XViii в. в. Время мира. Москва, 1992, т. 3, p. 552–638; 2) Меркис В. 
Развитие промышленности и формирование пролетариата Литвы в XiX в. Вильнюс, 
1969; 3) Мулявичюс Л., Ючас М. Некоторые вопросы генеза капитализма в Литве. 
Vilnius, 1968; 4) Mulevičius L. kaimas ir dvaras lietuvoje XiX a. Vilnius, 2003.

kontroliniai klausimai. 1) nusakykite anglijos pramonės revoliucijos (perversmo 
arba ekonominio atotrūkio – take off) svarbiausias ypatybes. 2) apibūdinkite mašinų 
reikšmės augimą europos pramonės sektoriuje XViii a. antrojoje pusėje. 3) apibūdinkite 
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XViii a. europos kapitalizmo ir pramonės pakilimo įtaką lDk. 4) kada kapitalistiniais 
pagrindais persitvarkė lietuvos kaimas? 5) kada lietuvoje įvyko pramonės revoliucija?

Seminarų ir pratybų temos
1. Agrarinio ūkio raidos ritmai Europoje ir Lietuvoje XV–XVIII a.
2. Prekybos raidos XV–XVIII a. Lietuvoje ypatybės: lokalinės ir regiono rinkos.
3. Miestų raidos Lietuvoje ypatybės F. Braudelio miestų raidos teorijos kontekste.
4. Lietuvos pinigų ūkio raidos ypatybės XV–XVIII a.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Braudel F. a history of civilizations. Penguin Books, 1993; 2) Braudel F. kapita-

lizmo dinamika. Vilnius, 1994; 3) Шоню П. [Chaunu P.]. Цивилизация классической 
Европы. Екатеринбург, 2005; 4) Шоню П. [Chaunu P.]. Цивилизация Просвещения. 
Екатеринбург, Москва, 2008; 5) Elias N. The Civilizing process: sociogenetic and Psycho-
genetic investigations. Blckwell Publishers, 2000; 6) Kirby D. Šiaurės europa ankstyvaisiais 
naujaisiais laikais: Baltijos šalys 1492–1772 m. Vilnius, 2000; 7) Kula W. kształtowanie 
się kapitalizmu w Polsce. Warszawa, 1955; 8) Kula W. szkice o manufakturach w Polsce 
XViii wieku. Warszawa, 1956, t. 1 [1720–1764]; t. 2 [1764–1780]; 9) Кулишер И. История 
экономического быта Западной Европы, „Социум“, t. 1–2, 2004; 10) Norkus Z. kokia 
demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė transformacija lietuvoje lyginamosios 
istorinės sociologijos požiūriu. Vilnius, 2008; 11) Зомбарт В. [Sombart W.]. Собрание 
сочинений в 3 томах. Москва, 2005–2008, t. 1–3; 12) Šalčius P. raštai. lietuvos žemės 
ūkio istorija. Vilnius, 1998; 13) Šalčius P. raštai. lietuvos prekybos istorija. Vilnius, 1998; 
14) Wallerstein I. The Modern World-system i: Capitalist agriculture and the origins of 
european World-economy in the sixteenth Century. new York, san francisco, london, 
1976; 15) Wallerstein I. The Modern World-system ii: Mercantilism and the Consolidation 
of european World-economy 1600–1750. new York, 1980; 16) Wallerstein I. The Modern 
World-system iii: The second great expansion of Capitalist World-economy. ney York, 
1989; 17) Weber M. Ūkio istorija. kaunas, 1929.
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Modulio tikslas – supažindinti studentus su diplomatika, istorine onomastika, isto-
rine metrologija, istorine chronologija bei lietuvos sfragistika, heraldika ir genealogija, 
jų tyrimo objektais, metodais bei reikšme istorijos šaltinių ir bendrojo istorinio tyrimo 
kontekste, įtraukiant teorinius ir praktinius / taikomuosius aspektus.

Modulio temos:
•  Diplomatikos, istorinės onomastikos, istorinės metrologijos ir istorinės chronologijos 

pagrindai;
• Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Europos heraldikos ir sfragistikos įvadas;
• Europos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilmingųjų genealogijos įvadas.

Diplomatikos, istorinės onomastikos, istorinės  
metrologijos ir istorinės chronologijos pagrindai

Doc. dr. stanislovas Pamerneckis

Temos anotacija. Pateikiamas trumpas bendras šiuolaikinis pagalbinių istorijos 
mokslų apibrėžimas. Diplomatika nusakoma kaip vienas iš svarbiausių mokslų, glau-
džiai susijusių su istorijos šaltinių mokslu, su istorijos šaltinių supratimu, jų klasifikacija 
(tipų išskyrimu) ir rašytinių šaltinių grupavimu. Pabrėžiama terminijos specifika istorijos 
moksle: akto samprata atskiriama nuo dokumento sampratos. Dokumentų klasifikaci-
ja pateikiama chronologijos, šalies ir rūšinio grupavimo pagrindu. Daugiausia dėmesio 
diplomatikoje skiriama lotyniškojo ir rusėniškojo akto klauzulinei analizei, kuri yra dip-
lomatikos mokslo esmė. Įvardijamos svarbiausios lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 
(lDk) dokumentų ir aktų grupės XV–XViii a., jų paskirtis, klauzulinė specifika ir reikš-
mė, apžvelgiama ir kaimyninių šalių diplomatika: rusijos, lenkijos, Vokietijos, įvardija-
mos svarbiausios popiežiaus kanceliarijos dokumentų rūšys.

onomastikos požiūriu apžvelgiama lietuvių vardų ir pavardžių formavimosi tradicija, 
ypatybės, jų funkcionavimas istorijos šaltiniuose įvairiomis kalbomis. atkreipiamas dė-
mesys į pavardžių formavimosi ryšį su kilme, socialine priklausomybe ir aplinka, kitais 
istoriniais veiksniais, būdingais ir kitų šalių antroponimijai. apžvelgiamas kaimyninių 
tautų – rusų ir lenkų – pavardžių formavimasis.

istorinės metrologijos dalies pagrindą sudaro lDk matų sistemų apžvalga: vietiniai 
matai, jų kaita, matų ryšys su praktiniais žmonių veiklos poreikiais, kitų šalių matų įtaka. 
išskiriami svarbiausi ilgio, ploto, masės, tūrio, biralų istoriniai vienetai, jų dydžių įvairo-
vė laike ir erdvėje, veiksniai, lėmę vienų matų sunykimą, naujų įvedimą. kursas aprėpia 
istoriją iki metrinės sistemos atsiradimo.

istorinės chronologijos dėstymas susietas su laiko skaičiavimo praktikos istorine kai-
ta, istorinių kalendorių atsiradimu ir jų tobulinimu.
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Temos programa
Įvadas.
specializuoto istorijos šaltinių tyrimo atsiradimas ir raida XVii–XiX a. skatino visos 

istoriografijos ir atskirų jos sričių, tarp jų šaltinotyros, formavimąsi ir tapsmą istorijos 
mokslu, taip pat padėjo išskirti savarankiškus jo darinius, vadinamus pagrindiniais isto-
rijos mokslais ir pagalbiniais istorijos mokslais. Šaltinių kritikos, pirminių šaltinių panau-
dojimo istorijos tyrimuose, jų publikavimo reikšmės didėjimas tapo svarbiausia moksli-
nio istorijos pažinimo prielaida, jo principų, metodų ir metodikos mokslinio pagrindimo 
sąlyga. taigi XiX a. susiformavo šaltinotyra arba istorijos šaltinių kritikos mokslas, ti-
riantis rašytinius, daiktinius, kalbinius, tautosakinius, meninius vaizduojamuosius ir kitų 
tipų istorijos šaltinius. todėl remiantis šaltinotyros mokslu galima kalbėti ir apie pagal-
binių istorijos mokslų susiformavimą, ir naujų mokslų, tiriančių tam tikrus šaltinius, at-
siradimą. XVii a. jeanas Mabillonas veikale „De re diplomatica libri sex“ (1681) pateikė 
mokslinės diplomatikos ir lotyniškosios paleografijos pagrindus, o XViii a. j. gatererio 
tyrimais ir pedagogine veikla paremta diplomatika, genealogija ir heraldika pirmą kar-
tą tapo universitetinėmis disciplinomis. XiX a. imperatoriškajame Vilniaus universitete 
joakimas lelevelis parašė pirmąjį darbą apie pagalbinius istorijos mokslus. Šaltinių gru-
pių tyrimai padėjo susiformuoti ir kitiems pagalbiniams istorijos mokslams: sfragistikai, 
numizmatikai, metrologijai, chronologijai, istorinei geografijai, epigrafikai, istorinei kar-
tografijai, emblematikai, kodikologijai, XX a. universitetinėmis disciplinomis tapo fale-
ristika ir veksilologija. esminis pagalbinių istorijos mokslų bruožas yra specifinė istorijos 
šaltinių rūšis, reikalaujanti savitų tyrimo būdų ir atskiros tyrimo metodikos, bet tyrimai 
atliekami laikantis bendrųjų istorijos pažinimo principų bei metodų.

Pagalbinių istorijos mokslų reikšmė istorijos tyrimams dvejopa: kiekvienas iš jų anali-
zuoja specifinę šaltinių rūšį, antra, kiekvieno mokslo užduotis yra nustatyti naujus istori-
jos faktus, gauti naujos istorinės informacijos. kaip universitetinės disciplinos įvardijamos 
diplomatika, kodikologija, genealogija, istorinė onomastika, istorinė metrologija, istorinė 
chronologija, paleografija, epigrafika, archyvistika, sfragistika, heraldika, numizmatika, 
istorinė geografija ir kartografija, veksilologija, faleristika, genealogija, archeografija, in-
signologija ir regalistika, kitos. tyrinėtojams ypač svarbus šių mokslų tarpusavio ryšys, 
istorijos šaltinių kritikos bendrieji (metodologiniai) principai, metodai ir gautos tyrimų 
informacijos naudojimas. Prie tų principų priskiriama bendroji (tipologinė) istorijos šal-
tinių klasifikacija, dalykinė rašytinių šaltinių klasifikacija, istorinė euristika ir istorinis 
šaltinių bei jų duomenų vertinimas. kiekvienos pagalbinės istorijos disciplinos esmę su-
daro jų tyrimų istorija, pvz., diplomatikos – dokumentų istorinė kritika, istorinės ono-
mastikos – asmenvardžių formavimosi istorinė analizė ir t. t. todėl praktinė jų dėstymo 
nauda neabejotina, ypač rekomenduotina studentų savarankiška veikla.
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1. Diplomatika.
reikšminiai žodžiai: šaltinotyra, dokumentas, aktas, istorijos šaltinis.
sąvokos: pagalbiniai istorijos mokslai, šaltinis, j. Mobillonas, diplomatika, paleogra-

fija, veksilologija, istorinė geografija, kodikologija, numizmatika, sfragistika, heraldika, 
genealogija, aktas, diplomas, dokumentas, klauzulės ir kt.

Diplomatika kaip normatyvinių (dalykinių) šaltinių tyrimo sritis. Diplomatikos užda-
viniai ir tikslai. Diplomatikos ryšys su kitais pagalbiniais istorijos mokslais.

Dokumento, diplomo ir akto sąvokos ir jų turinys. Praktinės dokumentų kritikos at-
siradimas ir raida europoje. Praktinė diplomatika XVii–XViii a. Mokslinės diplomati-
kos susiformavimas. Dokumento skirtumas nuo įstatymų ir raštvedybos aktų naujaisiais 
laikais. Dokumentų ir aktų atsiradimas lietuvoje. aktų rūšys funkciniu pagrindu: origi-
nalai, klastotės ir falsifikatai, juodraščiai, kopijos ir nuorašai. Viešieji ir privatūs aktai, jų 
klasifikacija. Dokumentų aktikavimas ir aktų knygų sudarymas, teismų aktai, jų grupės. 
lietuvos metrika. aktų kodifikavimas. lietuvos statutai. 

išorinė dokumentų ir aktų kritika. 
Vidinė dokumentų ir aktų kritika. lotyniškųjų ir rusėniškųjų dokumentų ir aktų spe-

cifika lietuvoje ir jų raida. aktų formuliarų tipai. abstraktusis formuliaras ir tipinės klau-
zulės. akto turinys, jo reikšmė formuliarinei akto analizei, jo autentiškumo, sudarymo, 
laiko ir vietos nustatymui. statistinė aktų analizė tarp kitų istorijos šaltinių. Dokumento 
skaitymas ir komentavimas. Vartojamosios kalbos ir jų terminologinė specifika. Doku-
mentų ir aktų chronologija. Metų skaičiavimo ypatumai Dlk valdovo raštinėje. Datų 
perskaičiavimas. 

Diplomatikos tyrinėjimai lietuvoje. Pagrindinės dokumentų saugyklos lietuvoje: bib-
liotekos, muziejai, archyvai.

Dokumentų publikavimas, jų specifika ir istorija, svarbiausi leidiniai.
rusijos diplomatika. Pagrindinės dokumentų ir aktų rūšys Xi–XVi a. rusijos diplo-

matikos kaita XViii–XX a. pr. lenkijos diplomatika. seniausių aktų specifika. formulia-
ro formavimasis lenkijos dokumentuose. Valdovo kanceliarijos dokumentai ir jų rūšys. 
karūnos Metrika.

Popiežiaus kanceliarijos diplomatika. kanceliarijos raida ir pagrindinės dokumentų 
grupės. autentiškumo legitimacijos formos. kanoniniai laiškų rinkiniai. Liber diurnus. 
kanceliarijos dokumentų klasifikacija. Vokietijos diplomatika. seniausi germanų teisės 
paminklai. Dokumentų ir aktų grupės, jų kritika ir publikavimas.

literatūra: 1) Jablonskis K. lietuvos rusiškųjų aktų diplomatika // k. jablonskis. is-
torija ir jos šaltiniai. Vilnius, 1979, p. 219–296; 2) Kaštanov S.M. ruskaja diplomatika. 
Moskva, 1988, p. 3–52; 3) Szymanski J. nauki pomocnicze historii // Wyd. nowe i popr. 
Warszawa, 2001, p. 440–484; 4) lietuvos Metrika (1528–1547). Vilnius, 1995, kn. 6, 
p. Xii–XVi [Įvadas]; 5) lietuvos Metrika (1522–1530). Vilnius, 1997, 4-oji teismų bylų 
knyga, p. X–XViii [Įvadas]; 6) Brandt V. A. Werkzeug des Historikers, 14. aufl. stuttgart, 
Berlin, köln, 1996, p. 48–64, 81–118.
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klausimai ir užduotys. 1) nurodykite pagrindinius principus (kriterijus), skiriančius 
pagalbinius istorijos mokslus vieną nuo kito ir nuo pagrindinių istorijos mokslų. 2) api-
būdinkite pagalbinių istorijos mokslų tiriamųjų šaltinių ir tyrimo metodikos specifiką.  
3) apibrėžkite diplomo, dokumento, akto terminų vartojimo kontekstą, jų prasmę. nuro-
dykite dokumento abstraktaus formuliaro klauzules, apibūdinkite lDk viešųjų ir privačių 
aktų formuliaro specifiką. 4) Įvardinkite normatyvinių lDk šaltinių grupes iki liublino 
unijos ir po jos, jų specifiką. 5) nurodykite svarbiausias Viduramžių dokumentų ir aktų 
kategorijas rusijos, lenkijos, Vokietijos valdovų ir popiežiaus kanceliarijose.

2. Istorinė onomastika.
reikšminiai žodžiai: kalbotyra, istorinė lingvistika, onomastika.
sąvokos: istorinė onomastika, antroponimika, toponimika, oikonimai, oronimai, dri-

monimai, urbanonimai, hidronimai.
onomastikos dalykas ir uždaviniai. onomastika kaip kalbotyros šaka, tirianti tikrinių 

vardų ir pavadinimų etiologiją ir etimologiją, tikrinių vardų sandarą ir jų kaitą.
istorinė onomastika kaip istorinė lingvistinė disciplina, tirianti tikrinio vardo atsira-

dimo istorines sąlygas, jo plitimo ir raidos socialinę reikšmę, tarpusavio ryšį, užrašymo 
įvairovę skirtinguose istorijos šaltiniuose, adekvatų tikrinio vardo naudojimą istoriniuo-
se tyrimuose. lietuvos kalbininkų indėlis į onomastikos tyrinėjimus.

Pagrindinės onomastikos šakos arba sritys. antroponimika ir toponimika, jų tarpu-
savio ryšys. 

lietuvos Metrikos, lDk teismų aktų knygos, dvarų inventoriai, bažnytinės metrikos 
knygos kaip istorinės onomastikos šaltinis. asmenvardžių, vietovardžių, vandenvardžių 
užrašymo specifika ir mokslinė identifikavimo reikšmė.

antroponimika tiria vardų, pavardžių, slapyvardžių ir pravardžių atsiradimą, jų isto-
rinę kaitą, paplitimą, pavardžių susiformavimą ir formavimosi specifiką. komparatyviz-
mo svarba istorinėje onomasiologijoje. antroponimų tipologija. lietuvių vardai, prievar-
džiai ir pravardės, jų asmenvardėjimas, pavardžių atsiradimas. Vyrų ir moterų įvardijimo 
specifika šaltiniuose. krikščioniško vardyno paplitimas. svetimų kultūrų įtaka lietuvių 
antroponimikai. Dlk gyventojų įvardijimo dabartinė transkripcija.

Vietovardžių klasifikacija. toponimai, oikonimai, hidronimai, oronimai, drimonimai, 
urbanonimai ir kiti tikriniai vardai, jų užrašymo tradicija istorijos šaltiniuose. istorinių 
vietovardžių tyrinėjimai lietuvoje. 

istorinė onomastika ir šiuolaikiniai tyrimo metodai, jų taikymo galimybės ir kryptys.
literatūra: 1) Maciejauskienė V. lietuvių pavardžių susidarymas. Vilnius, 1991,  

p. 7–300; 2) Vanagas A. Mūsų vardai ir pavardės. Vilnius, 1982, p. 4–107; 3) Zinkevi-
čius Z. lietuvių asmenvardžiai. Vilnius, 2008, p. 15–72; 4) Leontjeva G. A., Šorin P. A., 
Kobrin V. B. Vspomogatelnyje istoričeskyje discipliny. učebnik dlia vuzov. Moskva, 2009, 
p. 303–327.

klausimai ir užduotys. 1) Įvardinkite istorinės onomastikos tyrimų sritį ir specifiką, 
tyrimo šaltinius ir metodus. 2) nurodykite tautinių vardų vartojimo chronologiją, šal-
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tinius ir specifiką. apžvelkite pavardžių formavimosi istorines prielaidas ir aplinkybes 
lDk, istorijos šaltinius ir pavardžių vartojimo požymius. 3) nusakykite pavardžių (vyrų ir 
moterų) formavimosi specifiką skirtinguose lDk socialiniuose sluoksniuose XV–XVii a.  
5) Įvardinkite pavardžių susiformavimo kriterijus lietuvoje ir kaimyninėse šalyse.

3. Istorinė metrologija.
reikšminiai žodžiai: matas, uolektis, sieksnis, valakas, margas.
sąvokos: metrologija, nesisteminiai matai, antropologinės kilmės matai, metrinė sis-

tema.
Metrologijos objektas ir uždaviniai. 
Metrologija kaip pagalbinis istorijos mokslas, tiriantis matus ir jų sistemas vietiniu ir 

valstybiniu mastu, jų nomenklatūros ir tikslumo istorinę kaitą.
Pagrindiniai matai ir jų tarpusavio ryšys. ilgio, ploto, tūrio, biriųjų kūnų ir skysčių 

matai, masės vienetai, apmokestinimo vienetai. Vietiniai ir atneštiniai matai. 
seniausi antropologinės kilmės matai. nesisteminiai matai ir norminės matų siste-

mos formavimasis. Matų tikslinimas ir unifikacija lietuvoje ir abiejų tautų respublikoje 
(atr) bei kaimyninėse šalyse.

Metrologija ir kiti pagalbiniai mokslai. Pagrindiniai metrologijos šaltiniai: daiktiniai ir 
rašytiniai. Matų standartai ir jų išlikimas. Pagrindiniai matai lietuvoje Xiii–XV a. Matų 
ryšys su ekonomine valstybės raida. kaimyninių kraštų matai Xi–XV a. ir jų plitimas 
lDk. santykis su vietiniais matais.

Matų sistemos kaita lietuvoje XVi a., kaitos sąlygos ir priežastys. Pagrindiniai matai 
ir jų reikšmės: ilgio, ploto, tūrio ir masės vienetai, biralų matai, kiekiniai matai. Matų 
sistemos vystymasis XVi–XViii a. Matų tikslinimas ir unifikacija. gretimų kraštų matų 
plitimas lietuvoje XVi–XViii a. Matų taikymas praktikoje. Matų įvardijimo ir naudoji-
mo specifika istorijos šaltiniuose. Matų standartai. Valstybiniai ir vietiniai matai. 

Pagrindinės matų sistemos lietuvoje XiX–XX a. pradžioje. rusijos matai ir jų naudo-
jimas lietuvoje. kitų šalių matai (rygos, lenkijos ir Prūsijos).

Perėjimas prie metrinės sistemos. Metrinė sistema ir senųjų matų tradicija tarpukario 
lietuvoje.

literatūra: 1) Martinkėnas V. Matai senovės lietuvoje // kraštotyra. Vilnius, 1966, 
p. 124–127; 2) Szymanski J. nauki pomocnicze historii // Wyd. nowe i popr. Warszawa, 
2001, p. 154–193; 3) Leontjeva G. A., Šorin P. A., Kobrin V. B. Vspomogatelnyje istori-
českyje discipliny. učebnik dlia vuzov. Moskva, 2009, p. 247–278.

klausimai ir užduotys. 1) apibūdinkite matų atsiradimo istorines aplinkybes ir svar-
biausius šaltinius, nurodykite seniausius matus lietuvoje Xi–XV a. 2) Įvardinkite lDk 
matų sistemą XVi–XViii a. 3) Pateikite lietuvos matų charakteristiką XiX–XX pr. (iki 
metrinės sistemos įvedimo).

4. Istorinė chronologija.
reikšminiai žodžiai: matai, kalendoriai, laiko skaičiavimas, kalendorinės reformos.
sąvokos: metrologija, istoriniai matai, chronologija, saulės kalendorius, julijaus ka-

lendorius, grigaliaus kalendorius, indikcijos.
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Matematinė astronominė ir istorinė chronologija. istorinės chronologijos objektas ir 
uždaviniai. Chronologija kaip pagalbinis istorijos mokslas, tiriantis kalendorines laiko 
sistemas, jų istorinį kitimą, taikymą, reformas, kalendorinio laiko tikslinimą.

laiko skaičiavimo atsiradimas ir svarba senosiose civilizacijose. laiko skaičiavimo 
būdai pagal meto ir sezono ciklus.

laiko skaičiavimo sistemos istorijos šaltiniuose.
Datų perskaičiavimo pagal dabartinę laiko skaičiavimo sistemą svarba. Chronologijos 

šaltiniai. Chronologijos ryšys su kitais pagalbiniais istorijos mokslais. 
astronominiai laiko metai. Para, mėnuo, metai. Žemės sukimasis apie saulę, sideri-

niai ir atogrąžiniai saulės metai. atogrąžinių saulės metų naudojimas sudarant saulės 
kalendorių. Mėnulio fazės. siderinis ir sinodinis mėnuo, sinodinio mėnesio naudojimas 
saulės ir Mėnulio kalendoriams sudaryti. saulės ir Mėnulio ciklai. kalendoriai ir jų rūšys. 
senovės rytų kalendoriai. egipto kalendorius. graikijos ir romos kalendoriai. julijaus 
kalendorius ir jo naujovės, ilgainiui susidarantis atsilikimas nuo astronominio laiko. ka-
lendorinės reformos bandymai Bažnyčioje. Popiežiaus grigaliaus Xiii kalendorius. Šio 
kalendoriaus išplitimas europoje ir pasaulyje. Prancūzijos Didžiosios revoliucijos meto 
kalendorius, jo ypatumai ir trūkumai. Prancūzijos grįžimas prie grigaliaus kalendoriaus. 
julijaus ir grigaliaus kalendoriai rusijoje.

laiko sampratos skirtumai antikoje, Viduramžiais ir naujaisiais laikais. laiko skaičia-
vimas ikikrikščioniškoje ir krikščioniškoje lietuvoje. savaitės, dienos, mėnesiai ir metai. 
julijaus ir grigaliaus kalendoriai lietuvoje. Bažnytinio kalendoriaus specifika. kanoninis 
laikas. Velykinis ciklas. kalendorinio laiko žymėjimas istorijos šaltiniuose. Mechaninių 
laikrodžių išradimas ir jų paplitimo reikšmė.

svarbiausios istorinės metų skaičiavimo eros. kalendorinis stilius (metų pradžios 
skaičiavimai). indikcija. Datų perskaičiavimas – perkėlimas iš vienos kalendorinės sis-
temos į kitą. Chronologinių datų lentelės. Datavimo tikslinimo būdai. Pirmųjų lietuviš-
kų (ivinskio) kalendorių išleidimas lietuvoje, jų svarba. kalendorių leidyba lietuvoje 
XiX–XX a. Pagrindiniai jų tipai ir reikšmė. 

literatūra: 1) Cybulskis V. Pasaulio šalių kalendoriai ir chronologija. Vilnius, 1988,  
p. 3–85; 2) Leontjeva G. A., Šorin P. A., Kobrin V. B. Vspomogatelnyje istoričeskyje disci-
pliny. učebnik dlia vuzov. Moskva, 2009, p. 279–302; 3) Harper D. a Brief History of the 
Calendar. Cambridge, 2000, p. 1–16.

klausimai ir užduotys. 1) apibūdinkite laiko suvokimo ir jo taikymo praktikos spe-
cifiką antikoje ir Viduramžiais. 2) Įvardinkite seniausių kalendorių (Mėnulio ir saulės) 
sistemas tarpupio, egipto ir antikos civilizacijose. 3) apibūdinkite julijaus Cezario ka-
lendorių, jo pranašumus ir trūkumus, jo taikymą lDk šaltiniuose. 4) Įvertinkite griga-
liaus kalendorių, jo specifiką, praktinį taikymą lDk ir kt. šalyse. 5) nurodykite žymesnes 
europos kalendorines eras ir kalendoriaus stilius (naujų metų pradžios). 6) nustatykite 
metų indikciją, perskaičiuokite metus – perkelkite iš vienos kalendorinės metų skaičiavi-
mo sistemos į kitą, remdamiesi lDk šaltiniais.
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Seminarų ir pratybų temos
1. Pagalbinių istorijos mokslų specifika, jų tarpusavio ryšys (atskiros disciplinos šal-

tinių ir tyrimų aptarimo pagrindu).
2. Rusėniškojo akto formuliaro kaita.
3. Pavieniai matai istorijos šaltiniuose.
4. Laiko samprata ir istorinis laiko matavimas.

Rekomenduojama literatūra:
1) Jablonskis K. lietuvos rusiškųjų aktų diplomatika // k. jablonskis. istorija ir jos 

šaltiniai. Vilnius, 1979, p. 219–296; 2) Kaštanov S. M. ruskaja diplomatika. Moskva, 
1988; 3) Maciejauskienė V. lietuvių pavardžių susidarymas. Vilnius, 1991; 4) Vanagas A. 
Mūsų vardai ir pavardės. Vilnius, 1982; 5) Zinkevičius Z. lietuvių asmenvardžiai. Vilnius, 
2008; 6) Martinkėnas V. Matai senovės lietuvoje // kraštotyra. Vilnius, 1966, p. 124–127;  
7) Cybulskis V. Pasaulio šalių kalendoriai ir chronologija. Vilnius, 1988; 8) Szymanski J. 
nauki pomocnicze historii // Wyd. nowe i popr. Warszawa, 2001; 9) lietuvos Metrika 
(1528– 547). Vilnius, 1995, 6 kn., [Įvadas]; 10) lietuvos Metrika (1522–1530). Vilnius, 
1997, 4-oji teismų bylų knyga, [Įvadas]; 11) Leontjeva G. A., Šorin P. A., Kobrin V. B. Vspo-
mogatelnyje istoričeskyje discipliny. učebnik dlia vuzov. Moskva, 2009; 12) Brandt V. A. 
Werkzeug des Historikers, 14. aufl. stuttgart, Berlin, köln, 1996; 13) Mulevičius L. Že-
mės ploto matai: valakas, margas // lietuvos istorijos metraštis. 1982. 1983, p. 73–87; 
14) Klimka L. istorijos ir gamtos mokslų žinių sklaida „Politiniuose“ XViii a. Vilniaus 
kalendoriuose // florilegium lithuanum. Vilnius, 2010, p. 268–280; 15) Kasparavičienė J. 
lietuvos Metrikos 6-oji teismų bylų knyga kaip istorinės metrologijos šaltinis // lietuvos 
metrikos studijos. Vilnius, 1998, p. 54–69.
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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir  
Europos heraldikos ir sfragistikos įvadas

lekt. dr. loreta skurvydaitė

Temos anotacija. Šioje temoje nagrinėjami dviejų artimų pagalbinių istorijos moks-
lų, heraldikos ir sfragistikos, formavimosi ir funkcionavimo aspektai Vakarų europoje 
ir lietuvoje. aptariama ir analizuojama šių mokslų genezė ir jų visuomeninės reikšmės 
kaita. studentai supažindinami su pagrindiniais moksliniais tyrimais ir šių mokslų vieta 
istorinių tyrimų erdvėje. 

Heraldikos potemėje nagrinėjami pagrindiniai teoriniai heraldikos aspektai (herbo 
atsiradimo ir funkcionavimo aplinkybės, herbo sudarymo ir įteisinimo principai). stu-
dentai susipažįsta su pagrindinėmis heraldikos taisyklėmis. seminarų metu studentai 
savarankiškai nagrinėja lietuvos heraldikos formavimosi ypatumus ir eigą, mokosi iden-
tifikuoti ir aprašyti pagrindinius lDk kilmingųjų herbus. aptariant sfragistikos potemę, 
studentai nagrinėja antspaudo atsiradimo, funkcionavimo, naudojimo aspektus. susipa-
žįsta su antspaudų tipais, antspaudo sudedamosiomis dalimis, antspaudų medžiaga, ant-
paudavimo būdais ir t. t. nagrinėjami Vakarų europos ir lietuvos valdoviškieji ir pasau-
lietiniai antspaudai. aptariama lDk valstybinė sfragistika ir heraldika, kreipiant dėmesį 
į antspaudo ir herbo kaip politinės valstybės ir valdovo reprezentacijos aspektus.

išklausę šią temą studentai: 1) žino pagrindinius heraldikos ir sfragistikos tyrimo 
objektus, literatūrą, sąvokas, geba jas apibrėžti ir tinkamai vartoti; 2) žino ir suvokia esmi-
nes heraldikos taisykles, antspaudo funkciją, geba identifikuoti pagrindinius antspaudų 
tipus, išmano lDk heraldikos ir sfragistikos raidą; 3) geba įgytas heraldikos ir sfragisti-
kos žinias taikyti atlikdami platesnius tyrimus.

Temos programa
1. Heraldikos įvadas.
Heraldika – tai mokslas ne vien tik apie herbus, daugiaprasmį ir turbūt vieną iš vizua-

liausių viduramžių kultūros simbolių, jų sudarymo, įteisinimo taisykles, heraldika aprė-
pia ir viduramžių karinės galios pasididžiavimą – riteriją, riterių tunyrus, kurie, pasak 
daugelio heraldikos tyrinėtojų, buvo viena iš pagrindinių herbų demonstravimo vietų 
ir išplitimo priežasčių, taip pat heroldus – herbų „skaitytojus“ ir sudarytojus, kurie puo-
selėjo verbalinę herbų pristatymo tradiciją riterių turnyruose ir paliko mums rašytinius 
tos epochos liudininkus – herbynus. Heraldika – tai ir viduramžių visuomenės genealo-
ginės savimonės apraiška, politinių pretenzijų demonstravimo būdas, tai simbolių visu-
ma, vertikaliai persmelkusi beveik visą to meto visuomenę: pasauliečius ir dvasininkus, 
kilminguosius ir miestiečius, vyrus ir moteris, tai – ženklai, kurių galima rasti daug kur: 
dokumentuose, antspauduose, monetose, pastatuose, vitražuose, ginkluotėje, miniatiū-
rose, rūbų, indų, baldų ornamentikoje ir įvairiuose kituose artefaktuose.



280

PasirenkaMieji MoDuliai ir jų teMos

1.1. Heraldika: atsiradimas, genezė, funkcijos. Herbas – viduramžių kultūros sim-
bolis.

reikšminiai žodžiai: viduramžiai, Byaeux gobelenas, normanų užkariavimas.
sąvokos: heraldika, heroldas, riterių turnyrai, kryžiaus žygiai.
Heraldika – pagalbinis istorijos mokslas, tyrinėjantis herbus, jų atsiradimą, vystymąsi, 

struktūrą ir simbolinę reikšmę. Heraldikos dalijimas į heraldikos mokslą arba teorinę he-
raldiką, heraldikos meną arba praktinę heraldiką ir heraldikos teisę arba herbų įsigijimo 
bei naudojimo teisines normas.

simbolinių ženklų naudojimas. ikiheraldinė simbolika. senovės egiptas, romos im-
perija, t. t.

Vesekso drakono vėliava. normanų užkariavimas ir Bayeux gobelenas: dekoratyvinio 
pobūdžio ženklai, ankstyvoji ornamentika. simboliai ir spalvos – saviraiškos ir asmeni-
nės manifestacijos forma. Plantagenetai ir auksiniai liūtai skyde.

kryžiaus žygiai ir riterių turnyrai – asmeninių ženklų simbolika ir heraldikos sukles-
tėjimas. Heraldikos atsiradimo galimos priežastys: simboliai vėliavose, riterių turnyrai, 
karinės ginkluotės sklaida. asmeninių ženklų virsmas į paveldimus herbus: kilmingumo 
dimensija. Heroldai – herbų žinovai, aiškintojai ir herbynų sudarytojai. Heraldikos insti-
tucionalizavimas, herbų patvirtinimo privilegijos, heroldų „vizitacijos“. Heroldų apranga. 
Heroldai: geldrijos grafo – gelre, Šventosios romos imperijos – romreichas, austri-
jos – Peteris suchenwirtas, anglijos – garteris, Škotijos – lyonas, Vokiečių ordino di-
džiojo magistro – Vygandas Marbugietis, jogailos – svieška, Vytauto – Mikalojus lučkė 
ir jonas.

Herbas – viduramžių simbolių visuma. Herbo apibrėžimas. Herbo įteisinimas. nuo 
asmeninės identifikacijos mūšyje ar turnyre iki paveldimo kilmingumo įrodymo, šeimos 
istorijos ženkluose.

Herbas – riterių epochos liudininkas. riterystės idėja, riterių turnyrai ir ginkluotės 
kaita. Įšventinimas į riterius ir viduramžių kurtuazija. Heraldinių ženklų išplitimas kil-
mingųjų kasdienybėje: ginkluotė, antspaudai, dokumentai, architektūra, rūbai ir t. t.

Heraldikos sklaida visuomenės vertikalėje. anglijos, ispanijos, Prancūzijos, Vokieti-
jos, lenkijos heraldikos ypatumai. Heraldikos raida istorinėse epochose nuo vėlyvųjų 
viduramžių iki naujųjų laikų. Heraldika dabar arba naujoji heraldika.

Pagrindinė literatūra: 1) Rimša E. Heraldika. iš praeities į dabartį. Vilnius: Versus au-
reus, 2004; 2) Szymański J. nauki pomocnicze historii. Warszawa, 2001.

kontroliniai klausimai. 1) Pagrindinės heraldikos atsiradimo priežastys. 2) Pagrindi-
niai heraldikos šaltiniai – herbynai.

1.2. Heraldikos taisyklės. Herbo suvokimas.
reikšminiai žodžiai: viduramžiai, riteriai, heraldika, jungtiniai herbai.
sąvokos: riteris, herbas, herbo skydas, herbo figūra, heraldinis skydas, heroldinės fi-

gūros, jungtiniai herbai.
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Herbas – žodžio etimologija (arma, armorum insignia, armoires ir armes, Waffen ir 
Wappen, arms, arma, Erbe, erb, herb, herbas). Heraldikos tyrimai.

Pagrindinės herbo sudedamosios dalys. Heraldinis skydas. skydo formos kaita ir pras-
mė: nuo normaniškųjų (romaniškų) link klasicistinių skydų, nuo karinės reikšmės prie 
ornamentikos. skydo laukas ir herbo figūros. Herbo sudedamosios dalys: herbo figūra, 
šalmas, šalmo papuošalas, karūnėlė (vainikas), skraistė, skydas, (moto).

skydo dalijimas: per cross, per pale, per fess, per saltire, per bend, t. t.
skydo laukai (skydo galva, širdis, papėdė, galvos dešinė, galvos kairė, širdies deši-

nė, papėdės kairė ir t. t., skydo priekis ir skydo užpakalis). ankstyvoji heraldika – vieno 
lauko skydai. laukų eiliškumas ir jų reikšmingumas. laukų daugėjimas – kilmingumo, 
giminystės ryšių, valdomų žemių, pareigybių vizualizacija.

spalvos: tikrosios spalvos ir metalai. Pagrindinės spalvos: raudona, mėlyna, žalia, juo-
da. Žodžių, nusakančių spalvas, supratimo problema. reikšmių standartizavimas (Xiii a. 
vid.). spalvos simbolizmas ir jo įvairiaprasmiai atspindžiai heraldikoje.

spalvos grafiškai. Metalai: auksas, sidabras. Vyraujančios spalvos atskirose šalyse. 
spalvų ir metalų derinimo taisyklės (išimtys, pvz., charge proper). Vėlyvoji heraldika ir 
spalvų bei atspalvių gausėjimas. kailiai ir jų sutartiniai ženklai (ermine, vair). Herbų da-
maskavimas. Herbų blazonavimas ir herbo aprašymo ypatumai.

Moterų herbų skydai. rombas, ovalas. Moteriški herbai be papuošimų ir šalmų.
Herbo figūra – heroldinės, mobiliosios figūros. ankstyvoji heraldika – heroldinės fi-

gūros: geometrinis skydo dalijimas taisyklingomis linijomis. skydo dalijimo linijų for-
mos ir jų reikšmė. garbingosios ir paprastosios figūros. 

Mobiliosios figūros ir jų įvairovė: fauna, flora, dangaus kūnai, žmogaus kūryba, mito-
logija, ginklai, kt. kalbančios mobiliosios figūros ir kalbantieji herbai. Mobiliųjų figūrų 
judėjimo kryptis.

jungtiniai herbai ir jų prasmė bei sudarymo taisyklės. Herbų sujungimas dalijant sky-
dą, uždedant vieną skydą ant kito. svarbiausių herbų vieta.

Įvairūs herbų tipai: adopcijos herbas, bendruomenės herbas, tarnybinis herbas, pre-
tenzijų herbas, „laukimo“ herbas.

Herbų paveldėjimas, moteris herbo paveldėtoja. Herbų paveldėtojų eiliškumo ženklai 
herbuose (anglija, ispanija).

nesantuokiniai vaikai ir herbų paveldėjimas. Bastardų žymėjimas heraldikoje. kairy-
sis kaspinas.

Šalmas heraldikoje: šalmų formos ir jų istorinė kaita. Herbiniai šalmai. Šalmo vieta 
herbe, jungtiniuose herbuose, jo proporcijos. Šalmo papuošimas, jo proporcijos, tvirti-
nimas. skraistė.

skydininkai, devizai heraldikoje. jų vieta, paveldimumas ir naudojimo taisyklės.
karūnėlės, vainikai. karūnos heraldikoje. rangų karūnos ir jų vieta herbe. karūnų 

formos ir jų naudojimo reglamentavimas.
riterių ordinai ir jų heraldika: aukso vilnos ordinas, keliaraiščio ordinas.
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Heraldinės laidotuvės. Memorialinės heraldinės lentos.
Heraldikos klaidos ir nesusipratimai.
Pagrindinė literatūra: 1) Neubecker O. Heraldry: sources, symbols and meaning / 

With contrib. by j. P. Prooke-little. london: Macdonald and jane‘s, 1997 [yra ir vokiečių 
kalba]; 2) Friar s., Ferguson J. Basic Heraldry. The Herbert Press, 1993; 3) Polaczków-
na H. stemata Polonica: rękopis nr. 1114 klejnotów Długosza w Bibliotece arsenału 
w Paryżu // Prace sekcyi historyi sztuki i kultury towarzystwa naukowego we lwowie. 
lwów, 1929, t. 1, p. 161–250; 4) Szymański J. nauki pomocnicze historii. Warszawa, 2001, 
p. 638–679.

kontroliniai klausimai. 1) Pagrindinės herbo sudedamosios dalys. 2) spalvos ir meta-
lai bei jų derinimas. 3) Herbų paveldėjimas. jungtiniai herbai.

1.3. Katalikų bažnyčios heraldika viduramžiais.
reikšminiai žodžiai: popiežius, vyskupas, kardinolas.
sąvokos: mitra, tiara, viduramžių bažnyčia, bažnyčios heraldika.
Herbo – riterio atributo – atėjimas į bažnytinę aplinką. Dvasininkas – ganytojas ir 

valdytojai. Pasaulietinė ir dvasinė heradika Xii a.
katedrų, bažnyčių, abatijų, kitų religinių organizacijų herbai antspauduose. Heraldika 

į bažnyčią „ateina“ per antspaudą. ekleziastiniai ovaliniai antspaudai. kalavijas ir gany-
tojiška lazda. nekarinis atributas – ovalinis heraldinis skydas. religiniai motyvai ir jų 
perėjimas iš antspaudų į heraldiką. Bažnytinės heraldikos ypatumai. asmeninių herbų 
įtraukimas į bažnytinius herbus.

Mitros reikšmė ir kilmė. skirtingos mitros: mitra simplex ir mitra pretosia. katalikų 
tradicija – vyskupų ir arkivyskupų mitra pretosia. Heraldiniai ženklai. Bažnytinės heral-
dikos norminimas XVii a. (Pierre Palliot) ir 1905 m. (Popiežiaus Pijaus X „Inter Multipli-
ces“). kiti ženklai: pastoralas, kryžius, dvigubas kryžius, kepurės. spalvų ir kutų skaičiaus 
simbolika. Bendros bažnytinės heraldikos žlugimas po reformacijos.

raudona kardinolo skrybėlė, įteisinta popiežiaus inocento iV. kutų skaičius (1832 m.).
1644 m. bulė „Militantes ecclesiae“ – popiežiaus inocento X draudimai.
romos popiežiaus herbas. Pagrindiniai heraldiniai simboliai: šv. Petro raktai ir tiara. 

Popiežiaus triguba karūna – jos kilmė ir reikšmė. Palijus. Popiežių herbų simboliai. Be-
nedikto XVi herbo prasminė žinia.

religiniai riterių ordinai ir jų ženklai. kryžiaus ženklas ir jo spalvos: tamplieriai, 
šv. lozoriaus ordinas, Maltos riterių ordinas. 

Pagrindinė literatūra: 1) Rimša E. Heraldika. iš praeities į dabartį. Vilnius: Versus au-
reus, 2004, p. 45-49 2) Neubecker O. Heraldry: sources, symbols and meaning / With con-
trib. by j. P. Prooke-little. london: Macdonald and jane‘s, 1997 [yra ir vokiečių kalba]; 
3) Friar s., Ferguson J. Basic Heraldry. The Herbert Press, 1993.

kontroliniai klausimai. 1) Bažnytinės heraldikos formavimasis ir santykis su pasau-
lietine heraldika. 2) Pagrindiniai bažnytinės heraldikos ženklai. 3) romos Popiežiaus 
herbas.
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1.4. Lietuvos heraldika: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės herbo susiformavi-
mas.

reikšminiai žodžiai: lietuvos Didžioji kunigaikštystė, Horodlės aktas, Vytautas, lie-
tuvos herbas.

sąvokos: lietuvos herbas, gediminaičių stulpai, dvigubas kryžius, vytis, kunigaikštiš-
koji mitra, kunigaikštiškoji karūna. 

Vėlyvas heraldikos atėjimas į lietuvą. Herbas – vienas iš lietuvos valstybės simbolių. 
aplinkinių kraštų įtaka lietuviškajai heraldikai.

Herbų atsiradimas iš asmens žymenų. Didžiųjų kunigaikščių žymenys ir jų atsiradi-
mas herbuose.

lietuvos valstybės herbas. jo kilmė – portretiniai didžiųjų kunigaikščių antspaudai. 
jogailos tapimas lenkijos karaliumi ir lietuvos valstybės herbo klausimas. raitelio įrė-
minimas heraldiniame skyde – valstybės herbo susiformavimas. raito valdovo simbolis, 
heraldinių ženklų atsiradimas raitelio skyde. gediminaičių stulpai ir jogailaičių dvigubas 
kryžius – dinastinių ženklų susiformavimas ir vieta valstybės herbe. ietis ir kalavijas rai-
telio rankose – valdančiosios dinastijos ženklai. raitelio jojimo kryptis.

lietuvos herbo istorinės spalvos ir jų kompozicija.
lietuvos herbo pavadinimas: pogonia, waikitoias, waykimas, vytis. Vardo suteikimo 

istorija: nuo jano Dlugošo iki edmundo rimšos.
lietuvos herbo projektai pirmosios nepriklausomybės laikotarpiu ir lietuvos valsty-

bės herbo kompozicijos patvirtinimas 1990 m.
kunigaikštiškosios karūnos (mitros) lietuvos valdovų heraldikoje. Didžioji mitra ir 

mažoji mitra. kunigaikštiškoji kepurė.
Šalmai ir jų papuošimai lietuvos ir lenkijos kilmingųjų heraldikoje.
skydininkai, devizai lietuvos heraldikoje.
lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemių herbai. Pirmieji herbiniai didžiųjų kuni-

gaikščių antspaudai. Vilniaus, trakų, Voluinės, smolensko ir kt. heraldiniai ženklai.
lietuvos kilmingųjų ženklai. Horodlės aktas: vietinių ženklų suheraldinimas ir lenki-

jos heraldikos įtaka. lietuvos herbų grafinis savitumas ir būdingiausi elementai. lenkiš-
kieji herbai, totoriškosios tamgos.

 lietuvos ženklai europoje: lietuviško heraldinio raitelio vyčio pėdsakai. rusijos kuni-
gaikščių ir bajorų giminės, kildinančios save iš gediminaičių (trubeckojai, Mstislavskiai, 
golicinai, Zaslavskiai, iljinskiai, kt.). nuo stepono Batoro iki stanislovo augusto Ponia-
tovskio: kiek toli nukeliavo lietuviškas vytis į Vakarus? Vytis europos herbynuose.

Pagrindinė literatūra: 1) Galkus J. lietuvos Vytis. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 
2009; 2) Rimša E. Heraldika. iš praeities į dabartį. Vilnius: Versus aureus, 2004; 3) lietu-
vos heraldika / sud. e. rimša. Vilnius: Baltos lankos, 1998, t. 1, p. 9–24; 4) Rimša E. alek-
sandro antspaudai – naujas etapas valstybės sragistikoje // lietuvos didysis kunigaikštis 
aleksandras ir jo epocha. Vilnius: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direk-
cija, 2007, p. 166–176; 5) Piech Z. Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy 
jagiellonów. Warszawa, 2003, p. 23–25, 196–287.
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kontroliniai klausimai. 1) lietuvos valstybės herbo susiformavimas. 2) Dinastiniai 
ženklai lietuvos didžiųjų kunigaikščių herbuose. 3) lietuvos kilmingųjų ženklai.

2. Sfragistikos įvadas.
„ir taip tam, kad šis rašytinis mūsų dovanojimo liudijimas turėtų nuolatinę vertę, ir tam, 

kad jis nebūtų jokiu būdu niekieno niekaip pakeistas ateityje, mes įsakėme, kad jis būtų 
surašytas mūsų notaro nn ranka ir kad jis būtų patvirtintas anspaudu, įspaustu matricoje“ 
(The gold seals of the Vatical secret archives by aldo Martini, 1984 Milano, p. 185). Šie 
sicilijos karalystės kanceliarijos vartoti žodžiai tiksliai nusako antspaudo funkciją. 

antspaudas gali būti suvoktas ir tiriamas ne tik kaip dokumento autentifikavimo prie-
monė, tai yra jo funkcija par excellance, bet ir kaip valdžios simbolis su visa tam tarnau-
jančių ženklų sistema, tai yra ir meninės kūrybos raiška, gyvai atspindinti tam tikro lai-
kotarpio kasdienybę, jos elementus ir dėl neįtikėtino spaudų meistrų tikslumo tampantis 
tikra „laiko kapsule“. sfragistika yra neatsiejamai susijusi ne tik su heraldika, su kuria 
dalijasi vaizdus ir ženklus, bet ir su architektūros, meno istorija, ikonografija. Būdami 
rašytiniai ir vaizdiniai viduramžių šaltiniai, antspaudai praturtina ne tik tiesioginės savo 
dominijos – viduramžių – paveikslą, bet fiksuoja ir vėlesnių epochų ženklus.

2.1. Sfragistika: kilmė, reikšmė, raida. Antspaudas: nuo simbolinės prie teisinės ir 
praktinės reikšmės.

reikšminiai žodžiai: sfragistika, sigiliografija, antspaudas, sigillum authenticum.
sąvokos: sfragistika, sigiliografija, antspaudas, signetai, cilindriniai antspaudai.
sfragistikos / sigiliografijos terminas (sfragos-sigillum-signum). Sigillum – tai mažas 

ženklas. sfragistikos ryšiai su diplomatika, heraldika.
sfragistikos objektas – antspaudas kaip istorijos šaltinis. antspaudai ir pirmoji diplo-

matikos, paleografijos tyrimams skirta jeano Mabillono knyga („De re diplomatica libri 
sex“). sfragistikos mokslas ir viduramžių epocha. antspaudo reikšmės kaita moderniai-
siais laikais.

anspaudų minėjimas Biblijoje. antspaudų naudojimas juridiniams reikalams ir pri-
vatiems dokumentams Mesopotamijos ir egipto civilizacijose. Babiloniečių, šumerų, 
egiptiečių, etruskų, persų cilindriniai antspaudai, spaudų antspaudai, antspaudai amule-
tai, antspaudai signetai.

antspaudas – nuosavybės tvirtinimo priemonė rytuose. antspaudas patvirtina ir 
uždaro kapavietes, lobynus ir t. t. anspaudo funkcijų daugėjimas graikijoje ir romos 
imperijoje. korespondencijos saugumas ir valios liudijimas.

antspaudo funkcijos: užbaigia dokumentą, garantuoja jo integralumą ir turinio slap-
tumą, patvirtina nuosavybę, liudija autentišką dokumento autorystę, nurodydamas, kad 
dokumentas atitinka ir buvo sudarytas pagal jo autoriaus norus. anspaudo svarbos su-
klestėjimas viduramžiais. kitos dokumento tvirtinimo priemonės: chierochrafas, liudi-
ninkai, parašai.
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antspaudo naudojimo universalumas. antspaudų turėtojai: pasaulietinė ir dvasinė 
valdžia, popiežiai ir imperatoriai, kilmingieji ir miestiečiai, moterys, gildijos, miestai, 
pirkliai, amatininkai, klierikai ir kt. Mažesnis antspaudų populiarumas Pietų europo-
je. antspaudų gradacijos atsiradimas ir sunorminimas. tikrojo ir netikrojo antspaudo 
sampratos. kanonų teisė ir antspaudo funkcijų patvirtinimas. Popiežiaus aleksandro ii 
1166 m. dekretas (sigillum authenticum).

antspaudų juridinės funkcijos ir reikšmės kaita naujaisiais laikais: didysis konkuren-
tas parašas. 

antspaudo reikšmė viduramžių visuomenės istorijos tyrimuose.
Pagrindinė literatūra: 1) Szymański J. nauki pomocnicze historii. Warszawa, 2001, 

p. 609–638; 2) Rimša E. lietuvos Didžiosios kunigaikšystės miestų antspaudai. Vilnius: 
Žara, 1999, p. 15–23.

kontroliniai klausimai. 1) sfragistikos mokslo objektas, šaltiniai ir santykis su kitais is-
torijos šaltinių tyrimais. 2) antspaudo funkcijų istorinė raida ir juridinės funkcijos kaita.

2.2. Antspaudas – vidinė anatomija ir prasminiai akcentai.
reikšminiai žodžiai: vidurmažiai, annulus piscatoris, antspaudas, bulė.
sąvokos: antspaudas, spaudas, antspaudinis vaškas, lakas, pergamentas, antspaudo 

vaizdulys, antspaudo legenda, kustodija, aversas, reversas, bulė.
antspaudas – fizinio arba juridinio asmens skiriamasis ženklas. Žodžio kilmė (sigil-

lum, seal, segl, sigillo, zegel, das Siegel, t. t.).
antspaudų sudėtinės dalys: spaudas (matrica), kurio pagalba jis yra įspaudžiamas, ir 

antspaudas. spaudo svarba ir reikšmė viduramžiais – laužymas po savininko mirties.
spaudų medžiaga yra įvairaus kietumo, parenkama atsižvelgiant į paviršių, į kurį turi 

būti spaudžiama. Švininės bulės, metaliniai antspaudai – metalo, geležies spaudai. Vaški-
niai antspaudai – bronzos, žalvario, aukso, pusbrangio akmens, dramblio kaulo, sidabro 
ar tvirto medžio spaudai. spaudo formos ir funkcijos santykis. Bulės spaudžiamos žnyp-
lių pavidalo, vėliau sraigtiniais presais, signetiniai antspaudai spaudžiami žiedo pavidalo 
signetais. klimato salygų įtaka antspaudinei medžiagai: Pietų europoje dažnesnis alavas, 
į šiaurę nuo alpių – vaškas. Vaško gamyba ir spalvų reikšmė. Metaliniai antspaudai: nuo 
alavo iki aukso. auksiniai popiežių, imperatorių, Venecijos dožų antspaudai. auksinių 
antspaudų gamybos būdas. antspaudinis lakas (ispaniškas vaškas) XVi a. tušas – nau-
jausia antspaudinė medžiaga, atsiradusi XViii a.

termino „bulė“ reikšmė: specialus metalinio antspaudo spaudimo metodas, bet koks, 
bet kokios formos metalinis antspaudas. 

antspaudo forma ir jos santykis su antspaudo turėtojo statusu.
antspaudo dydis. simbolinė reikšmė: imperatorių, karalių didieji antspaudai. Dalinė 

priklausomybė nuo antspaudo dėjimo būdo ir rišamosios medžiagos.
Vienpusiai ir dvipusiai antspaudai. antspaudo aversas ir reversas. aversas: aukščiau-

sias titulas, simbolis, reprezentacinis vaizdas. reversas: mažiau reikšmingas titulas ar že-
mesio rango simbolinė figūra.
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antspaudo tvirtinimas: spaudžiami dokumente arba kabinami. spaudžiami antspau-
dai – seniausias antspaudavimo būdas. spaudimas pergamente ir popieriuje. Popierinės 
antspaudo apsaugos – kustodijos

kabinami antspaudai. kabinimo būdas, pergamento paruošimas (plica, plicatura), 
raiščiai, antspaudo kiautas ir pats įspaudas. siūlai, virvutės, pergamentinės juostelės. 
tvirtinimo būdai.

kabinamo antspaudo apsauga – metalinės, medinės dėžutės, drobiniai, šilkiniai, siu-
vinėti maišeliai.

antspaudo sudėtinės dalys: vaizdulys ir legenda. f. k. Hohenlohe-Waldenburgo vaiz-
dulių klasifikacija.

antspaudo legenda ir joje esanti informacija. legendos rašymo būdai ir vieta. kalba, 
rašto stiliai, trumpinimai, skyrybos ženklai, dekoratyviniai elementai. Datavimo įrašai 
legendose.

antspaudų tipai: pasaulietinių valdovų (imperatorius, karalius, kunigaikštis), bažny-
čios hierarchų, kilmingųjų, miestiečių, įvairių institucijų (miestų, universitetų ir t. t.). 

Popiežiaus antspaudai ir jų ikonografija. Bulė (antspaudinė medžiaga, tvirtinimo bū-
dai ir reikšmė), littera cum filio serico, littera cum filo canapis. Annulus piscatoris.

antspaudavimo formulės koroboracinėje dokumento dalyje.
antspaudų klastojimas ir bausmės už tai.
Pagrindinė literatūra: 1) Piech Z. Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy 

jagiellonów. Warszawa, 2003, p. 14–18; 2) Rimša E. lietuvos Didžiosios kunigaikšystės 
miestų antspaudai. Vilnius: Žara, 1999, p. 76–108.

kontroliniai klausimai. 1) antspaudo sudėtinės dalys ir jų prasminiai akcentai. 
2) antspaudų medžiaga ir jos kaita. 3) antspaudo kabinimo būdai ir antspaudavimo for-
mulės. 4) antspaudų tipai.

2.3. Lietuvos sfragistika: politinės konotacijos ir valdžios simbolika.
reikšminiai žodžiai: lietuvos didysis kunigaikštis, lietuvos Didžioji kunigaikštystė, 

gediminas, Vytautas, jogaila, krėvos aktas. 
sąvokos: Mindaugo antspaudas, gedimino antspaudas, Vytauto majestotinis antspau-

das, lietuvos valstybės antspaudai.
lietuvos valdovų ir kilmingųjų antspaudai. Pirmųjų lietuvos valdovų antspaudai: 

Mindaugo (?), gedimino, algirdo, kęstučio, Vytauto, jogailos. antspaudų autentiškumo 
ir išlikimo klausimai. lietuvos sfragistinė tradicija. lietuvos sfragistikos šaltiniai.

lotyniškoji ir bizantiškoji įtaka. Portretiniai lietuvos valdovų antspaudai. lietuvos 
valdovų vaizdavimas antspauduose. Majestotiniai ir portretiniai antspaudai. Pėsčias ka-
rys ir raitelis ankstyvųjų lietuvos kunigaikščių antspauduose. kodėl pėsčias karys sėdo 
ant žirgo? simbolio hierarchija ir jos atspindžiai sfragistikoje. raitelio atributai: nuo ieties 
prie kalavijo. raitelio populiarumas lietuviškoje sfragistikoje.

lietuvos valstybės antspaudo insignijos susiformavimas ir jo etapai. lietuvos valdovų 
titulatūros santykis su antspaudų vaizduliais ir legendomis. lietuvos valdovų politinės 
programos kaita ir jos atspindžiai valdovų sfragistikoje.
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lietuvos kunigaikščio, lietuvos didžiojo kunigaikščio, lietuvos aukščiausiojo kuni-
gaikščio antspaudai. lietuvos valdovų sfragistika po krėvos akto – lenkijos karalius ir 
lietuvos aukščiausiasis valdovas. lietuvos valdovų insignijos majestotiniuose antspau-
duose (mitra, skeptras, karūna, kalavijas).

Herbinio antspaudo atsiradimas ir jo santykis su majestotiniu antpaudu.
lietuvos valdovo „įvaizdis“ portretiniuose antspauduose.
antspaudų spaudinės medžiagos spalva, kabinimo būdai.
Pagrindinė literatūra: 1) gedimino laiškai / Par. s. C. rowell. Vilnius, 2003; 2) Gal-

kus J. lietuvos Vytis. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2009; 3) Rimša E. lietuvos di-
džiojo kunigaikščio algirdo antspaudai: istoriografijos klystkeliai ir tikrovė // konstan-
tinas jablonskis ir lietuvos istorija / sud. e. rimša. Vilnius: lietuvos istorijos institutas, 
2005, p. 123–143; 4) Piech Z. Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy jagiel-
lonów. Warszawa, 2003, p. 89–108; 5) Rimša E. aleksandro antspaudai – naujas etapas 
valstybės sfragistikoje // lietuvos didysis kunigaikštis aleksandras ir jo epocha. Vilnius: 
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, 2007, p. 152–166; 6) Rimša E. 
1385 m. krėvos akto antspaudai // 1385 m. rugpjūčio 14 d. krėvos aktas / red. j. kiaupie-
nė. Vilnius: Žara, 2002, p. 79–98.

kontroliniai klausimai. 1) lietuviškosios sfragistikos susiformavimas ir pagrindiniai 
šaltiniai. 2) lietuvos valdovų antspaudai, valstybės ir politinės programos atspindžiai 
juose. 3) Valdovų insignijos ir jų simbolinė reikšmė.

Seminarų ir pratybų temos
1. Riterystės samprata ir riterių turnyrai.
2. Lietuvos valstybės simbolių susiformavimas ir raida.
3. LDK kilmingųjų heraldika.
4. LDK miestų antspaudai: tipai, naudojimo laukas.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Heymowski A. Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammar // studia Źór-

dłoznawcze. 1967, t. 3, p. 73–111; 2) konstantinas jablonskis ir istorija / sud. e. rimša. 
Vilnius: lietuvos istorijos institutas, 2005; 3) Kuczynski St. Herby w twórczości histo-
rycznej jana Długosza // stuka i ideologia XV w. Warszawa, 1978; 4) Rimša E. Heraldika. 
iš praeities į dabartį. Vilnius: Versus aureus, 2004; 5) Piekosińksi F. goście Polscy na so-
borze konstancyjskim // kwartalnik Historyczny. 1896, zeszyt 4, p. 130–158; 6) lietuvos 
heraldika / sud. e. rimša. Vilnius: Baltos lankos, 1998, t. 1, 2. 7) Pieczęcie w dawnej rzec-
zypospolitej. stan i perspetywy badań / Pod red. Z. Piecha, j. Pakulskiego, j. Wroniczews-
kiego. Warszawa, 2006; 8) Szymańśki J. Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. 
Warszawa, 1993; 9) ks. Wojciecha Wijuka kojałowicza s. j. Herbarz ryzerstwa W. X. li-
tewskeigo tak zwany Compendium czyli o klejnotach albo herbach których familie stanu 
rycerskiego w prowincyach Wielkiego Xięstwa litewskiego Zažywają. kraków, 1897.
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Europos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  
kilmingųjų genealogijos įvadas

Dokt. agnė railaitė

Temos anotacija. Šio kurso dėstymo metu siekiama supažindinti su viena iš pagal-
binių istorijos mokslų disciplinų – genealogija, jos teoriniu ir praktiniu / taikomuoju as-
pektais. kurso metu gilinami studentų analitinio darbo įgūdžiai, ugdoma genealogijos 
objekto, metodikos ir funkcijų išmanymo kompetencija. siekiama išugdyti kilmingųjų 
genealoginės savimonės supratimo, jos interpretavimo lietuvos Didžiojoje kunigaikštys-
tėje (lDk) ir europoje įgūdžius. 

genealogija, kaip ir daugelis disciplinų, susiformavo XiX a., bet jos užuomazgų ga-
lima rasti antikoje. kurso metu dėmesys sutelkiamas į genealogijos tėkmę: nuo antiki-
niuose veikaluose randamos genealoginės informacijos, biblinės genealogijos genezės, 
renesanso idėjų įkvėpto geros ir senos kilmės kulto iki genealogijos teoretizavimo ir 
rezultatų naudingumo archeologijai, sociologijai, psichologijai, paskutiniais dešimtme-
čiais – ir genetikai. 

genealogijos, kaip ir kitų mokslų, tyrimams labai svarbi šaltinių bazė ir mokslinė li-
teratūra. studentai supažindinami su naratyviniais ir vizualiniais genealogijos šaltiniais, 
parankine lietuvos ir užsienio literatūra.

lietuvių kilmės iš romėnų (palemoniškoji) kilmės versija, užfiksuota lietuvos metraš-
čiuose, įaugo į lDk kilmingųjų savivoką. Ši legendinė kilmė ir bendros europinės genea-
logijos manifestacijos idėjos ženkliai paveikė lDk kilmingųjų genealoginę savimonę ir 
jos atspindžius heraldikoje. kurso metu nagrinėjama ne tik diduomenės genealogija ir jos 
manifestacija. Daug dėmesio skiriama žemesnio rango kilmingųjų genealoginės savimo-
nės analizei, atkreipiamas dėmesys į kilmingųjų dvasininkų ir pasauliečių genealogijos 
manifestacijos skirtumus. 

išklausęs šią temą, studentas turi: 1) žinoti ir mokėti rasti genealoginius šaltinius ir 
parankinę literatūrą; 2) žinoti europos ir lDk kilmingųjų genealoginės manifestacijos 
genezę istoriniame, politiniame, kultūriniame kontekste; 3) suvokti kilmingųjų genealo-
ginės manifestacijos būdus, formas ir funkcijas, adekvačiai vartoti genealogijos sąvokas; 
4) gebėti šaltiniuose atpažinti ir skirti lDk kilmingųjų genealoginės savimonės aspektus; 
5) mokėti sudaryti genealoginį medį; 6) gebėti kompetentingai parengti rašto darbą arba 
prezentaciją (pasirinktinai) genealogijos tematika.

Temos programa
1. Įvadas.
1.1. Genealogijos mokslo susiformavimas.
reikšminiai žodžiai: genealogija, kronika, Viduramžiai.
sąvokos: genealogija, kronika, genealoginiai medžiai.
genealogija laikoma vienu iš pagalbinių istorijos mokslų. nors visuomenė domėjosi 

genealogija nuo seno (išvystyta antikinė mitologija, Viduramžiais ir vėliau buvo kuriami 
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žymiausių valdovų ir kitų kilmingųjų sąvadai, kronikos, genealoginių medžių albumai ir 
pan.), kelias iki genealogijos, kaip mokslo susiformavimo, buvo gana ilgas. XVii a. pasi-
rodė darbų genealogijos tematika, kuriuose jau bandoma kritiškai vertinti genealoginius 
šaltinius. XViii a. bandoma genealogiją teoretizuoti, tačiau tik XiX a. (kaip ir daugelis 
kitų disciplinų) genealogija išsivystė kaip savarankiška disciplina, turinti savus metodus. 

1.2. Genealogijos taikomasis aspektas.
genealogijos, kaip vieno iš pagalbinių istorijos mokslų, metodika ir tyrimų rezultatai 

gali būti naudingi ne tik istorijai, bet ir archeologijai, sociologijai, psichologijai, genetikai. 
literatūra: 1) Szymański J. nauki pomocnicze historii. Warszawa, 1983, p. 73–111;  

2) Asadauskienė N. lDk diduomenės genealoginės sampratos atsiradimas // istorija. 
1997, t. 35, p. 78–88.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kada genealogija susiformavo kaip savarankiš-
ka disciplina? kokie jos metodai? 2) kuriose mokslo srityse galima pritaikyti genealogijos 
metodus ir tyrimų rezultatus?

2. Genealogijos šaltiniai Lietuvoje ir užsienyje. Parankinė literatūra.
reikšminiai žodžiai: lDk, kilmingasis, genealogija, šaltinis, herbynas.
sąvokos: naratyviniai genealogijos šaltiniai, vizualiniai genealogijos šaltiniai.
Žymiausi genealogijos veikalai ir jų kūrėjai. Valdovų ir kitų kilmingųjų sąvadai, kroni-

kos, metraščiai, genealoginių medžių albumai Viduramžiais ir vėliau.
išlikę lDk kilmingųjų vizualiniai genealogijos šaltiniai. jų analogai europoje. kil-

mingųjų genealoginiai medžiai, genealoginės schemos, genealoginės iliustracijos, jung-
tiniai herbai. 

lDk kilmingųjų naratyviniai genealogijos šaltiniai. lietuvos metraščiai ir kronikos, 
herbynai, kilmingumo patvirtinimo dokumentai, genealoginiai užrašai, testamentai. Pro-
giniai leidiniai: panegirikos, vestuvių epitalamijai, laidotuvių pamokslai ir pan. 

Vizualinės ir naratyvinės genealoginės informacijos sąveika šaltiniuose. 
lDk kilmingųjų genealogijos ir genealoginės savimonės šaltiniai pagal kilmingųjų 

rangą ir visuomeninį statusą: valdovų, didikų ir žemesnio rango kilmingųjų. turimų 
lDk kilmingųjų genealogijos šaltinių turinys, funkcijos, pranašumai ir trūkumai. 

senieji herbynai – kilmingųjų herbų, genealogijos ir prozopografijos sąvadai. Šiuolai-
kinė istoriografija. internetiniai ištekliai. 

literatūra: 1) Dworzaczek W. genealogia. Warszawa, 1959; 2) Szymański J. nauki po-
mocnicze historii. Warszawa, 1983, p. 73–111; 3) Boniecki A. Poczet rodów w Wielkiem 
księstwie litewskiem w XV i XVi wieku. Warszawa, 1885.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokia yra genealogijos šaltinių lietuvoje ir 
užsienyje bazė? 2) Pateikite vizualinių ir naratyvinių genealoginių šaltinių pavyzdžių.  
3) Žinokite parankinę genealoginę literatūrą. 

3. Kilmingųjų genealoginis mitas.
reikšminiai žodžiai: genealogija, mitas, raštas, Viduramžiai, lokys, Brutas, Heraklis / 

Herkulis, augustas, Palemonas, Dausprungas, atila, krikščionybė. 
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sąvokos: genealoginė savimonė, genealoginis mitas, kilmės mitas, „rašto sprogimas“, 
genealoginė manifestacija, kolektyvinė genealogija.

genealogija ir genealoginė savimonė. genealogija kaip giminystės ryšiai. genealogija 
kaip kultūrinis, mentalinis ir etninis palikimas. genealoginio mito sukūrimo aplinkybės 
ir tikslai. Mito auditorija ir tikslas. Politiniai, kultūriniai, konfesiniai ir socialiniai veiks-
niai. Savas – svetimas dichotomija. genealoginės savimonės susiformavimo chronologija 
ir geografija. „rašto sprogimo“ įtaka genealoginės savimonės formavimuisi. antikinės 
kultūros rašytinio paveldo vertimas į lotynų kalbą Viduramžiais. Herodotas. antikinė 
mitologija. genealogija kaip instrumentas, grindžiantis valdymo teisę, Vergilijaus ir au-
gustino retorikoje. Populiariausi europos kilmingųjų kilmės mitai: lokio kilmės mitas. 
trojos mitas. svarbiausi legendiniai europos kilmingųjų antikiniai / pagoniškieji pro-
tėviai: Brutas, Heraklis / Herkulis, augustas, Palemonas, Dausprungas, atila. Dvejopos 
kilmės – svetimos ir vietinės – svarba Viduramžiais. skandinavijos, Vakarų, Vidurio ir 
rytų europos kilmingųjų genealoginės savimonės pavyzdžiai, panašumai ir skirtumai. 
genealoginės savimonės išraiškos priemonės. Valdovų genealoginė manifestacija: vals-
tybinė, politinė, kultūrinė programa. krikščionybės ir mitinės praeities reikšmė europos 
kilmingųjų kolektyvinei genealogijai ir socialinės kultūrinės tapatybės paieškų išraiškai.

literatūra: 1) Petrauskas R. socialiniai ir istoriografiniai lietuvių kilmės iš romėnų 
teorijos aspektai // senoji lietuvos literatūra. 2004, kn. 17, p. 270–284; 2) Beaune C. The 
Birth of an ideology: Myths and symbols of nation in late-Medieval france. Berkeley: 
university of California Press, 1991, p. 70–125, 197–244; 3) Vasiliauskas A. antika ir sar-
matizmas // lietuvos Didžiosios kunigaikštijos kultūra. Vilnius, 2001, p. 13–31. 

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kuo skiriasi genealogija nuo genealoginės sa-
vimonės? 2) kas lėmė antikinio kilmingųjų kilmės mito suklestėjimą? 3) kokie antikinio 
kilmingųjų kilmės mito propagavimo pranašumai giminėms? 4) kokie yra kilmingųjų 
kilmės mito panašumai ir skirtumai europoje ir lDk?

4. Biblinė genealogijos genezė. Kilmingųjų genealoginių medžių genezė ir funkcijos. 
reikšminiai žodžiai: Šventasis raštas, Vakarų europa, genealogija, jesės medis, lDk, 

kilmingasis, jogailaičiai.
sąvokos: biblinė genealogija, genealoginiai medžiai.
4.1. Biblinė genealogijos genezė.
genealogija Šventajame rašte. kilmingųjų genealoginio medžio biblinė genezė. jesės 

medis – kristaus kilmė iš jesės per jo sūnų karalių Dovydą ir Švč. Mergelę Mariją. Pir-
mieji pilni genealoginiai jesės medžiai sen Deni ir Šartro katedrose Prancūzijoje. jesės 
medžio kompozicija ir jo paplitimas. 

4.2. Kilmingųjų genealoginių medžių genezė ir funkcijos. 
Pirmieji kilmingųjų genealoginiai medžiai karalių ir imperatorių aplinkoje. jų papli-

timas didikų, kitų kilmingųjų ir miestiečių aplinkoje. genealoginio medžio vyraujančios 
ikonografinės formos susiformavimas XV a. pabaigoje. 
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4.3. LDK kilmingųjų genealoginiai medžiai. 
Vėlyvo krikšto ir lėto rašto plitimo reikšmė vėlyvam kilmingųjų genealoginių me-

džių atsiradimui. Pirmieji kilmingųjų genealoginiai medžiai lDk. 1506 m. kazimiero 
jogailaičio šeimos ir 1521 m. jogailaičių dinastijos genealoginiai medžiai: ne tik šeimos / 
giminės genealogijos atspindys, bet ir europinių tradicijų, stilistikos pavyzdys. 

kilmingųjų genealoginių medžių teisinė ir reprezentacinė funkcijos. 
literatūra: 1) Alexander T. D. from adam to judah: the significance of the family 

tree in genesis // The evangelical Quarterly. 1989, Vol. 61, no. 1, p. 5–19; 2) Klapisch-
Zuber C. The genesis of the family tree // i tatti studies: essays in the renaissance. 1991, 
Vol. 4, p. 105–129.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokie yra antikinės ir biblinės genealogijos pa-
našumai ir skirtumai? 2) kokia yra kilmingųjų genealoginių medžių genezė ir funkcijos? 
3) kada ir kam sudaryti pirmieji genealoginiai medžiai europoje ir lDk?

5. LDK kilmingųjų vertikalios giminystės vizualinis vaizdavimas.
reikšminiai žodžiai: genealogija, kilmingasis, frontispisas.
sąvokos: genealoginiai medžiai, genealoginės schemos, genealoginės iliustracijos.
5.1. Terminų problema.
istoriografijoje neretai visų vizualinių kilmingųjų vertikalios giminystės pavyzdžių 

pavadinimai suniveliuojami ir įvardijami vieninteliu pavadinimu, t. y. genealoginiu me-
džiu, nekreipiant dėmesio į šių šaltinių vaizdavimo formos, principo ir reikšmės skir-
tumus. reikėtų atskirti genealoginius medžius, genealogines schemas ir modifikuotus 
genealoginius medžius (genealogines iliustracijas).

5.2. Genealoginiai medžiai.
genealoginiais medžiais derėtų vadinti būtent medžio silueto vertikalią genealogiją.
5.3. Genealoginės schemos.
genealoginės schemos sudarymo principai yra beveik tapatūs genealoginių medžių 

sudarymo principams, bet jų kompozicijoje nėra medžio silueto. genealogija yra išreikš-
ta linijomis sujungtomis geometrinėmis figūromis, kuriose įrašyti giminės narių vardai, 
neretai ir kita su jais susijusi informacija.

5.4. Modifikuoti genealoginiai medžiai arba genealoginės iliustracijos.
Dalyje įvairiomis progomis išleistų spaudinių galima rasti žymiausių to meto raižyto-

jų sukurtų frontispisų, kuriuose kartais būdavo šlovinama kurio nors kilmingojo genea-
logija. tai nėra tikrieji vyraujančios ikonografinės formos genealoginiai medžiai. jų kom-
pozicija nėra griežta, dažniausia tai yra kūrėjo fantazijos vaisius: genealoginio medžio 
forma iš esmės pakeičiama, o kartais ir visai išnyksta. Vis dėlto tokiuose frontispisuose 
atskleidžiama kilmingųjų genealogija turi tam tikrą kai kurių genealoginių medžių ypa-
tybę, t. y. svarbiausiųjų giminės atstovų vaizdavimą siekiant per genealogiją išreikšti jos 
šlovę ir aspiracijas išlaikyti arba pakelti savo statusą visuomenėje.

5.5. Genealoginių medžių sudarymo principai. 
genealoginių medžių sudarymo principai nuo jų atsiradimo iki ypatingo paplitimo 

tarp kilmingųjų ne kartą keitėsi. Vis dėlto visada buvo išlaikomas vertikalus giminystės 
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ryšių vaizdavimo principas. ilgainiui nusistovėjo tradicija giminės pirmtaką vaizduoti 
garbingiausioje vietoje, t. y. genealoginio medžio apačioje: prie šaknų ar kamieno. Vė-
liausios giminės kartos atstovai vaizduoti genealoginio medžio viršuje. iš esmės tokio 
genealogijos vaizdavimo principo buvo laikomasi ir sudarant genealogines schemas. 

literatūra: 1) Bouquet M. family trees and Their affinities: the Visual imperative of 
the genealogical Diagram // The journal of the royal anthropological institute. 1996, 
Vol. 2, no. 1, p. 43–66; 2) Klapisch-Zuber C. The genesis of the family tree // i tatti 
studies: essays in the renaissance. 1991, Vol. 4, p. 105–129; 3) Ladner G. B. Medieval and 
Modern understanding of symbolism: a Comparison // speculum. 1979, Vol. 54, no. 2, 
p. 223–256.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokie yra genealoginių medžių, genealoginių 
schemų ir genealoginių iliustracijų panašumai ir skirtumai? 2) kokie yra genealoginių 
medžių sudarymo principai? 3) sudarykite savo genealoginį medį.

6. LDK kilmingųjų genealogija Lietuvos metraščiuose.
reikšminiai žodžiai: kronika, metraštis, kunigaikštis, didikas, kilmė, lDk.
sąvoka: romėniškoji / palemoniškoji kilmės teorija.
legendinė lietuvos kunigaikščių kilmė iš romėnų lietuvos metraščiuose. lietuvos 

kunigaikščių genealogijos Didžiosios lietuvos ir Žemaičių kunigaikštijos metraštyje ir 
Bychovco kronikoje panašumai ir skirtumai. romėniškoji (palemoniškoji) lietuvos ku-
nigaikščių kilmės teorija. jos atsiradimo aplinkybės, funkcijos ir įtaka lDk kilmingųjų 
genealoginei savimonei. 

literatūra: 1) Jučas M. lietuvos metraščiai ir kronikos. Vilnius, 2002; 2) Полное 
собрание Русских летописей. Летописи Белорусско-Литовские. Летопись 
Рачинского / Сост. и ред. Н. Н. Улащик. Москва, 1980, t. 35.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kuriame šaltinyje pirmą kartą užfiksuota lDk 
kilmingųjų legendinė genealogija? 2) kokie yra lDk kilmingųjų legendinės genealogijos 
interpretacijos skirtumai lietuvos metraščiuose ir kronikose? 3) kokia yra lietuvos met-
raščių legendinėje dalyje užfiksuotų giminių genealogijų įtaka kilmingųjų genealoginei 
savimonei?

7. Kentauras, Stulpai, Rožė ir Meška LDK kilmingųjų genealoginėje savimonėje ir 
heraldinėje tradicijoje.

reikšminiai žodžiai: lDk, Palemonas, legenda, kilmingasis, heraldika, stulpai, ken-
tauras.

sąvokos: genealoginė savimonė, heraldinė tradicija. 
Palemono ir kartu su juo į lietuvą atvykusių bendražygių herbai lietuvos metraš-

čiuose: stulpai, kentauras, rožė ir Meška. stulpų ir kentauro ypatinga reikšmė lietuvos 
istorijoje, valstybės ir kilmingųjų heraldikoje. 

stulpai – valdančiosios dinastijos ženklas. gyvenamosios epochos europinio mentali-
teto nulemta kai kurių lDk giminių kilmės iš legendinių į lietuvą atvykusių romėnų, t. y. 
Palemono, Prospero Cezarinio, kurie naudojo stulpų herbą, paieška. 
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legendinis Palemono bendražygis Dausprungas, naudojęs kentauro herbą, – ne vie-
nos didikų giminės pirmtakas. krikščionybės ir ryšių su Vakarų kultūra stiprėjimas lėmė 
kentauro virsmą Hipocentauru XV a. antrajame ketvirtyje. Hipocentauro herbas – pres-
tižo matas, rodantis jo turėtojų giminės senumą ir garbingumą. 

Herbai rožė ir Meška lDk nesulaukė populiarumo ir neįgijo valstybinės reikšmės. 
Herbai rožė ir Meška lDk kilmingųjų genealoginėje savimonėje liko stulpų ir Hipocen-
tauro šešėlyje. 

literatūra: 1) Gudmantas K. Vėlyvųjų lietuvos metraščių veikėjai ir jų prototipai: „ro-
mėnai“ // senoji lietuvos literatūra. 2004, kn. 18, p. 113–138; 2) Jurkiewicz J. Palemon, 
kolumny i Centaury. kilka uwag o bohaterach legendy o rzymskim pochodzeniu li-
twinów // studia z historii społecznej. Białystok, 2004; 3) Railaitė A. Hipocentauro atsi-
radimas lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kilmingųjų heraldikoje // lietuvos istorijos 
metraštis, 2010 / 1. Vilnius, 2011.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokie legendinių romėnų į lietuvą „atnešti“ 
herbai? 2) kokia stulpų reikšmė valstybinėje heraldikoje? 3) kas lėmė Hipocentauro kaip 
garbingos ir senos kilmės, prestižo išraiškos susiformavimą lDk visuomenėje?

8. Kilmingųjų genealoginė manifestacija proginiuose leidiniuose: ikonografinė ir 
teksto analizė. 

reikšminiai žodžiai: lDk, kilmingasis, genealogija, proginis leidinys, panegirika.
sąvokos: genealoginė savimonė, genealoginė manifestacija, vestuvių epitalamijas.
Proginių leidinių rūšys ir jų teikiama genealoginė informacija. 
Vestuvių epitalamijai, t. y. kilmingųjų vedybų proga parašytos kalbos, yra vieni iš 

puikiausių naratyvinių, o kartais ir vizualinių genealoginės savimonės šaltinių. Vestuvių 
epitalamijai antikoje. Vestuvių epitalamijų atgaivinimas italijoje renesanso laikotarpiu. 
Vestuvių epitalamijų vaidmuo D’esčių, aragonų ir sforcų dvaruose. genealogija kaip 
propaganda. Vestuvių epitalamijų atsiradimas lDk. jų kūrėjai, turinys ir funkcijos.

Proginių leidinių ikonografija, atspindinti lDk kilmingųjų genealoginę savimonę.
literatūra: 1) D’Elia A. F. The renaissance of marriage in fifteenth-century italy. Cam-

bridge, 2004; 2) Šarkauskienė S. lotyniškasis XVi–XVii amžiaus lDk epitalamijas. kau-
nas, 2003; 3) Railaitė A. jonas skarulskis ir jo ryšiai su kantakuzenais: kauno maršalaičio 
vestuvių epitalamijo tyrimas // istorijos šaltinių tyrimai. 2011, t. 3, p. 153–166.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) koks epitalamijų „kelias“ nuo antikos iki rene-
sanso europoje ir Baroko bei apšvietos lDk? 2) kam buvo kuriami epitalamijai lDk?  
3) kokia epitalamijų, jų teikiamos ikonografinės ir naratyvinės informacijos reikšmė 
lDk kilmingųjų genealoginės savimonės tyrimams?

9. Aukštesnio ir žemesnio rango kilmingųjų genealoginė savimonė. Jos atspindžiai 
heraldikoje.

reikšminiai žodžiai: lDk, kilmingasis, rangas, genealogija, heraldika, šaltinis.
sąvokos: genealoginė savimonė, genealoginė manifestacija, jungtinis herbas.
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9.1. Aukštesnio ir žemesnio rango kilmingųjų genealoginės savimonės analizė.
Žemesnio rango kilmingųjų giminės genealoginė savimonė, paremta itin artimo gi-

minės rato – šeimos – kelių kartų pagal tiesioginę liniją giminystės atmintimi. aukšto 
rango giminės genealoginė savimonė, išreikšta labai plataus rato giminystės ryšių ma-
nifestavimu. giminės protėvio kaip pradininko pasirinkimo svarba. Šį pasirinkimą le-
miančios aplinkybės, giminėje egzistuojančios tradicijos ar kilmingųjų naujos politinės ir 
visuomeninės aspiracijos. lDk kilmingųjų genealoginės savimonės aspektai. komplek-
sinė genealoginė savimonė. tam tikro rango lDk kilmingųjų giminėms būdingiausi ge-
nealoginės savimonės aspektai.

9.2. Kilmingųjų genealoginės savimonės atspindžiai heraldikoje.
lDk kilmingųjų heraldika – visuomenėje vyravusių kultūrinių ir politinių realijų ats-

pindys. Herbas. Herbo puošyba – viena iš kilmingųjų genealoginės savimonės šaltinių. 
kilmingųjų jungtiniai herbai. Herbų jungimo taisyklės skirtingais laikotarpiais – kilmin-
gųjų genealoginės savimonės pokyčio rezultatas. kilmingųjų nusižengimas jų gyvena-
muoju laikotarpiu egzistavusioms herbų jungimo taisyklėms – puikus giminės tam tikros 
genealoginės savimonės atspindys, „prioritetinių“ giminių atstovų iškėlimas. konkrečių 
lDk kilmingųjų giminių heraldikos pavyzdžių analizė, jų panašumai ir skirtumai. kil-
mingųjų dvasininkų ir pasauliečių genealoginė savimonė. 

literatūra: 1) Railaitė A. jonas skarulskis ir jo ryšiai su kantakuzenais: kauno mar-
šalaičio vestuvių epitalamijo tyrimas // istorijos šaltinių tyrimai. 2011, t. 3, 2011, p. 153–
166; 2) Baniulytė A. Pacai ar Pazzi? nauja Palemono legendos versija lDk raštijoje // 
senoji lietuvos literatūra. 2004, kn. 18, p. 140–166; 3) Antoniewicz M. Manifestacja ge-
nealogiczna w herbie złożonym biskupa Pawła olgimunta księcia Hołszańskiego // Zes-
zyt Historyczny. 1997, z. 4, s. 387–434; 4) Rimša E. lietuvos privačių miestų herbai // 
lietuvos miestų istorijos šaltiniai. 1992, kn. 2, p. 118–119; 5) Railaitė A. kodėl alberto 
goštauto jungtiniame herbe nėra dvigalvio erelio? // jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, 
nr. 3 (14), p. 13–17.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokie yra aukštesnio ir žemesnio rango kil-
mingųjų genealoginės savimonės esminiai skirtumai? 2) kokie yra lDk kilmingųjų 
genealoginės savimonės aspektai? 3) kokie genealoginės savimonės aspektų komplek-
sai būdingiausi tam tikro rango lDk kilmingųjų giminėms? 4) kokia jungtinių herbų 
reikšmė lDk kilmingųjų genealoginės savimonės tyrimams? 5) kokią lDk kilmingųjų 
genealoginę savimonę jungtiniai herbai atspindi dažniausiai? 6) kokie yra dvasininkų ir 
pasauliečių genealoginės savimonės skirtumai (sprendžiant iš jų heraldikos)?

Seminarų ir pratybų temos
1. Genealoginė savimonė. Teoriniai ir praktiniai pavyzdžiai.
2. Genealogija kaip kilmingųjų propaganda.
3. Genealogija istorinių epochų tėkmėje. Pokyčiai, funkcijos, simbolika.
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Rekomenduojama literatūra: 
1) Alexander T. D. from adam to judah: The significance of the family tree in gene-

sis // The evangelical Quarterly. 1989, Vol. 61, no. 1, p. 5–19; 2) Beaune C. The Birth of an 
ideology: Myths and symbols of nation in late-Medieval france. Berkeley: university of 
California Press, 1991; 3) Bouquet M. family trees and Their affinities: the Visual impe-
rative of the genealogical Diagram // The journal of the royal anthropological institute. 
1996, Vol. 2, no. 1, p. 43–66; 4) Dworzaczek W. genealogia. Warszawa, 1959; 5) Klapisch-
Zuber C. The genesis of the family tree // i tatti studies: essays in the renaissance. 1991, 
Vol. 4, p. 105–129; 6) Ladner G. B. Medieval and Modern understanding of symbolism: 
a Comparison // speculum. 1979, Vol. 54, no. 2, p. 223–256; 7) Levi-Strauss C., Duby G. 
a History of the family. Cambridge, 1996; 8) Prinke R. T. Poradnik genealoga – amato-
ra. Warszawa, 1992; 9) Stahuljak Z. Bloodless genealogies of the french Middle ages. 
translatio, kinship, and Metaphor. university Press of florida, 2005; 10) Szymański J. 
nauki pomocnicze historii. Warszawa, 1983.

Pastaba: kai kurių panašios tematikos straipsnių yra rusų, vokiečių, lenkų ir prancūzų 
kalbomis.



296

soVietoLogija ir soVietika

Modulio tikslas – suteikti pamatinių žinių apie sovietų socialistinių respublikų są-
jungos (ssrs) ir sovietinės sistemos istorinę raidą, supažindinti su svarbiausiais ssrs is-
torijos ir sovietologijos tekstais, išugdyti gebėjimus analizuoti sovietinius sociopolitinius 
procesus, suvokiant jų sąsajas su dabartimi.

Modulio temos:
• Sovietų Sąjungos istorijos problemos;
• Sovietologijos teorijos;
•  Sovietinės visuomenės kontrolės mechanizmai Lietuvoje 1953–1990 m. Sovietinė cen-

zūra.

Sovietų Sąjungos istorijos problemos
Doc. dr. algirdas jakubčionis

Temos anotacija. temos siekiniai: 1) išstudijuoti sovietų sąjungos istoriją nuo 
1917 m. iki sovietų sąjungos suirimo 1991 m.; 2) išskirti šios šalies esminius politinės 
raidos momentus: 1917–1920 m., 1921–1928 m., 1928–1938 m., 1939–1945 m., 1945–
1953 m., 1953–1964 m., 1964–1985 m., 1985–1991 m., mokėti juos pagrįsti ir nusakyti 
esminius jų ekonominės, socialinės raidos bruožus; 3) nusakyti sovietų sąjungos kaip 
ypatingos civilizacijos ypatumus.

išsiugdomos kompetencijos: baigęs šią temą studentas išmano ssrs istoriją, sovietų 
sąjungos ir dabartinės rusijos istoriografines koncepcijas, jų skirtumus ir suderinamumo 
perspektyvas.

studentas geba: 1) surasti, profesionaliai atrinkti, apdoroti, sisteminti ir vertinti so-
vietų sąjungos istorinius šaltinius, moksliškai rekonstruoti istorinį procesą, kurti logiš-
kus istorinio tyrimo tekstus; 2) studentas išsiugdo kritinį sugebėjimą įvertinti sovietų 
sąjungos istoriją, jos agresyvų charakterį, sovietinio laikotarpio pasekmes dabartiniams 
procesams.

Temos programa
1. Bolševikų perversmas Rusijoje 1917 m. lapkritis–1918 m. sausis.
reikšminiai žodžiai: bolševikų perversmas, rusija, sovietizavimas.
sąvokos: Vasario revoliucija, dvivaldystė, bolševikai, tarybų suvažiavimas, kornilovo 

maištas, kursas į bolševikų perversmą, liaudies komisarų taryba, taikos derybos.
rusijos vidaus politinė padėtis 1917 m. vasarą. Bolševikų kursas į ginkluotą perversmą. 

V. lenino vieta rengiant perversmą. Bolševikų perversmas ir jo eiga. antrasis tarybų su-
važiavimas. liaudies komisarų tarybų sudarymas. sovietinės valdžios įsitvirtinimas šalyje. 
rinkimai į steigiamąjį susirinkimą ir jo išvaikymas. sovietinės valdžios ir valdymo bei re-
presinių struktūrų kūrimas. ekonomikos nacionalizavimo ir konfiskavimo politika. 
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separatinės taikos siekis. Brest litovsko taikos derybos ir taikos sutartis. Pagrindiniai 
kultūrinės ir religinės sovietinės valdžios politikos bruožai.

literatūra: 1) Милюков П. Н. История второй Русской революции. Российская 
политическая энциклопедия, 2001; 2) История России ХХ – начала ХХi века / Под. 
ред. Л. В. Милова. Москва, 2006; 3) Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. Политическая 
история России: от становления самодержавия до падения советской власти. Мос-
ква, 1999; 4) Rabinowich A. The Bolsheviks come to power: the revolution of 1917 in 
Petrograd. london, 2004; 5) Кузнецов В. Тайна Октябрьского переворота: Ленин и 
немецко-большевистский заговор. Санкт-Петербург, 2001.

klausimai. 1) kokios priežastys nulėmė dvivaldystės susidarymą rusijoje? 2) kokios 
buvo esminės laikinosios vyriausybės klaidos? 3) kuo vadovavosi bolševikai siekdami 
įvykdyti perversmą šalyje? 4) kokios priežastys nulėmė bolševikų perversmą?

2. Karinis komunizmas Sovietų Rusijoje (vidaus politika).
reikšminiai žodžiai: sovietų rusija, komunizmas 1919–1921 m.
sąvokos: karinis komunizmas, konfiskavimas, nacionalizavimas, diktatūra, repre-

sijos.
karinio komunizmo politikos esminiai bruožai. jo periodizacija. ekonomikos valdymo 

centralizavimas; stambiosios, vidutinės ir smulkiosios pramonės nacionalizavimas; 
ribotas gyventojų aprūpinimas prekėmis. Prekybos uždraudimas, piniginės sistemos 
supaprastinimas ir perėjimas prie natūrinių mainų. karinio komunizmo pasekmės. 
socialinės aplinkos blogėjimas, visuomenės nepasitenkinimo augimas, ekonominė 
krizė. nesutarimai partijos viduje (dėl šalies valdymo metodų ir valdžios). kronštato 
sukilimas.

literatūra: 1) История России ХХ – начала ХХi века / Под. ред. Л. В. Милова. 
Москва, 2006; 2) Arend H. totalitarizmo ištakos. Vilnius, 2010; 3) Haimson L. H. The 
russian Marxists and the origins of Bolshevism. Boston, 1966; 4) Верт Н. История 
советсцкого государства. 1900–1991. Москва, 1992.

klausimai. 1) kokios buvo karinio komunizmo įvedimo priežastys? 2) kaip atrodė 
pramonės valdymas karinio komunizmo metais? 3) kokie buvo neigiami karinio 
komunizmo bruožai?

3. Pilietinis karas.
reikšminiai žodžiai: sovietų rusija pilietiniame kare, raudonoji armija, karas su 

lenkija.
sąvokos: pilietinis karas, baltieji ir raudonieji, a. Denikinas, a. kolčiakas, l. trockis, 

komisarai.
Pilietinio karo priežastys ir periodizacija. Čekoslovakų korpuso įtaka karo pradžiai. 

ledo žygis. Pagrindinių pilietinio karo frontų susidarymas. Pilietinio karo eiga. 
raudonosios armijos sukūrimas. komisarų institucijos įvedimas. l. trockio indėlis į 
raudonosios armijos pergales. sovietų rusijos–lenkijos karas ir jo ypatybės. Bolševikų 
pergalės pilietiniame kare priežastys.
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literatūra: 1) Милюков П. Н. История второй Русской революции. Российская 
политическая энциклопедия, 2001; 2) История России ХХ – начала ХХi века / Под. 
ред. Л. В. Милова. Москва, 2006; 3) Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. Политическая 
история России: от становления самодержавия до падения советской власти. Мос-
ква, 1999; 4) Rabinowich A. The Bolsheviks come to power: the revolution of 1917 in 
Petrograd. london, 2004; 5) Хостинг Дж. История Советского Союза 1917–1991. 
Москва, 1995.

klausimai. 1) kokios buvo pilietinio karo priežastys rusijoje? 2) kokiais metodais 
buvo kuriama raudonoji armija? 3) kas nulėmė baltųjų armijų pralaimėjimą kare? 
4) kokios pilietinio karo pasekmės sovietinei visuomenei?

4. Naujoji ekonominė politika (nepas, NEP).
reikšminiai žodžiai: sovietų rusija 1921–1929, ekonomika.
sąvokos: nepas, nepmanas, privatus sektorius, privatus užsienio kapitalas.
ekonominės politikos pokyčių būtinybė, nepasitenkinimo šalyje augimas. lenino 

inicijuotos naujosios ekonominės politikos pagrindiniai bruožai. nesutarimai bolševikų 
partijoje vertinant nepą. Valstybinės plano komisijos funkcijos ir vaidmuo liaudies ūkio 
valdyme. naujosios ekonominės politikos pasekmės sovietinės rusijos žemės ūkiui, 
pramonei ir prekybai. socialiniai pokyčiai, nepmanas.

literatūra: 1) Zubok V. a failed empire: the soviet union in the Cold War from stalin 
to gorbachev. The university of north Carolina Press, 2009; 2) Gooding J. socialism in 
russia: lenin and his legacy, 1890–1991. Palgrave, 2002; 3) История России ХХ – нача-
ла ХХi века / Под. ред. Л. В. Милова. Москва, 2006; 4) Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. 
Политическая история России: от становления самодержавия до падения советс-
кой власти. Москва, 1999.

klausimai. 1) kokios buvo naujosios ekonominės politikos įvedimo priežastys? 2) kokia 
nepo periodizacija? 3) kokie esminiai nepo bruožai pramonėje, prekyboje, finansuose, 
žemės ūkyje? 4) kokius nesutarimus partijos viduje sukėlė perėjimas prie nepo?

5. Sovietinės Rusijos tarptautinis pripažinimas.
reikšminiai žodžiai: sovietų sąjungos tarptautinė padėtis, santykiai su užsienio 

šalimis.
sąvokos: diplomatinė izoliacija, ekonominė blokada, taikos sutartis, kominternas, 

sovietinė diplomatija.
sovietų rusijos tarptautinė padėtis 1919–1920 m. taikos sutartys su Baltijos 

valstybėmis. Diplomatinių santykių užmezgimas su rytų šalimis. genujos konferencija. 
sovietinės diplomatijos esminiai bruožai. kominternas ir jo vieta tarptautiniuose 
santykiuose. 

Derybos dėl diplomatinių santykių užmezgimo su Didžiąja Britanija, Prancūzija, 
italija ir kitomis šalimis 1924–1925 m. tarptautinės padėties pablogėjimas 1928–1929 m., 
prekybinių ryšių pagerėjimas pasaulinės ekonominės krizės metais ir diplomatinių 
santykių su jungtinėmis amerikos Valstijomis (jaV) užmezgimas. sovietų sąjungos 
įstojimas į tautų sąjungą 1934 m.
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literatūra: 1) Хостинг Дж. История Советского Союза 1917–1991. Москва, 1995; 
2) Верт Н. История советсцкого государства. 1900–1991. Москва, 1992; 3) Davies N. 
europa: istorija. Vilnius, 2011.

klausimai. 1) Dėl kokių priežasčių sovietinė rusija pasiūlė taikos sutartis Baltijos 
valstybėms? 2) kokie esminiai klausimai svarstyti genujos konferencijoje? 3) Dėl kokių 
priežasčių pablogėjo sovietų sąjungos tarptautinė padėtis 3-iojo dešimtmečio pabaigoje? 
4) Per kokias organizacijas sovietų sąjunga darė įtaką kitų šalių viešajai nuomonei?

6. Nacionalinė politika ir Sovietų Sąjungos įkūrimas.
reikšminiai žodžiai: bolševikų nacionalinė politika, sovietų sąjunga.
sąvokos: federalizmas, sovietinė respublika, autonomizacija, sovietinis valstybin-

gumas.
tautybės klausimo vieta komunistinėje doktrinoje; federalizmas kaip naujas bolševikų 

valdžios kursas. tautinių ir administracinių darinių įvairovė sovietinėje rusijoje po 
pilietinio karo. sovietinių respublikų jungimas į vieną ūkinį, politinį ir karinį vienetą 
pilietinio karo metais. užkaukazės respublikų užėmimas ir sovietizavimas. užkaukazės 
sovietinės socialistinės federatyvinės respublikos įkūrimas. sovietinių respublikų 
suvienijimo į federaciją variantai. stalino autonomizacijos planas. V. lenino pozicija ir 
ssrs įkūrimas. 

Bolševikų nacionalinio valstybingumo politikos kryptys. ssrs konstitucija, sovietinių 
respublikų teisės. 

literatūra: 1) История России ХХ – начала ХХi века / Под. ред. Л. В. Милова. 
Москва, 2006; 2) Jakovlevas A. atminties akivarai: tarybinė epocha ir jos lyderiai istoriko 
ir liudytojo žvilgsniu: lenino, stalino, Chruščiovo, Brežnevo, andropovo, Černenkos, 
gorbačiovo, jelcino valdžios užkulisiai. Vilnius, 2001; 3) Бофа Дж. От СССР к России. 
История неоконченного кризиса. 1964–1994. Москва: Международные отношения, 
1996.

klausimai. 1) kokia j. stalino vieta socialistinės nacijos kūrimo teorijoje? 2) kokios 
priežastys nulėmė ussfr sukūrimą? 3) kokie esminiai sovietų sąjungos kaip federacinės 
valstybės bruožai?

7. Ekonomikos pertvarkymai: industrializacija, kolektyvizacija.
reikšminiai žodžiai: ekonominė politika, pramonės ir žemės ūkio raida, laimėjimai 

ir pasekmės.
sąvokos: liaudies ūkis, industrializacija, penkmečio planas, kolektyvizacija, 

išbuožinimas, kolūkis.
naujosios ekonominės politikos vykdymo pasekmės. liaudies ūkio struktūros, 

gyventojų sudėties ir jų gyvenimo sąlygų pasikeitimai 1920–1925 m. XiV komunistų 
partijos suvažiavimas. industrializacijos idėjos suformulavimas ir jos esmė. socialistinės 
industrializacijos skirtumai nuo kapitalistinės industrializacijos. sovietų sąjungos 
industrializacijos metodai. lėšų kaupimo šaltiniai. Penkmečio planai ir dirbtinio gamybos 
tempų didinimo padariniai. industrializacijos pasiekimai. socialinės industrializacijos 
pasekmės. Žemės ūkio padėtis 3-iojo dešimtmečio antrojoje pusėje. 
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Pasaulinės 1929 m. krizės poveikis ssrs industrializacijai. sąlygos, kurios leido 
sovietų sąjungoje išvystyti sparčius pramonės vystymosi tempus. XV komunistų partijos 
suvažiavimas ir kolektyvizacijos kursas. ruošimasis masinei kolektyvizacijai. kolūkis – 
aukščiausia kooperacijos forma ir valstiečių santykis su priverstine kolektyvizacija. 
išbuožinimo procesas ir pirmojo kolektyvizacijos penkmečio nesėkmės priežastys. 
Valstiečių bėgimas į miestus. kolektyvizacijos poveikis socialinei sovietų sąjungos 
sanklodai ir kultūrinei modernizacijai.

literatūra: 1) Allen R. farm to factory: a reinterpretation of the soviet industrial 
revolution. Princeton, 2003; 2) Conquest R. The Harvest of sorrow: soviet Collectivization 
and the terror – faminine. oxford, 1986; 3) История России ХХ – начала ХХi века / 
Под. ред. Л. В. Милова. Москва, 2006.

klausimai. 1) kokios pagrindinės industrializacijos priežastys? 2) Dėl kokių 
priežasčių buvo įvestas ekonomikos kūrimo penkmečio planas? 3) kokios socialinės 
industrializacijos pasekmės? 4) kokiomis priemonėmis buvo vykdoma kolektyvizacija?

8. Politinis valdymas Sovietų Sąjungoje. Stalino įsitvirtinimas valdžioje 1921–1928 m.
reikšminiai žodžiai: komunistų partija, vienpartiškumas, politinis valdymas.
sąvokos: opozicija, „partijos vienybė“, politikos kursas, generalinis sekretorius, 

triumviratas.
Padėtis komunistų partijoje po pilietinio karo. X komunistų partijos suvažiavimas 

ir jo rezoliucijų padariniai politiniam gyvenimui. opozicionieriai komunistų partijos 
viduje ir l. trockis. j. stalinas ir jo siekis įsitvirtinti partijos vadovų struktūrose. 
stalino paskyrimas Ck sekretoriumi 1921 m. V. lenino politinės šalies raidos vizija ir 
„testamentas“. triumvirato susidarymas po V. lenino mirties, l. trockio pašalinimas iš 
valdžios. j. stalino visiškos valdžios siekimo metodai 1925–1929 m. j. stalino galutinis 
įsitvirtinimas valdžioje: „nugalėtojų“ suvažiavimas. 

literatūra: 1) Медведев Р. Сталин и сталинизм. Москва, 1994; 2) Троцкий Л. Ста-
линская школа фалсификации. Москва, 1990; 3) stalinism: its impact on russia and 
the world / ed. g. r. urban. new York, london, 1982; 4) Shtromas A. Political Change 
and social Developement: the Case of the soviet union. frankfurt am Main, 1981; 
5) Volkogonovas D. triumfas ir tragedija. Vilnius, 1992.

klausimai. 1) Dėl kokių priežasčių buvo priimta rezoliucija dėl partijos vienybės? 
2) kokios aplinkybės ir charakterio savybės nulėmė j. stalino paskyrimą generaliniu 
sekretoriumi? 3) kaip sovietų sąjungos vidaus politinę raidą nusakė V. leninas 
paskutiniuose darbuose? 4) kokios priežastys nulėmė j. stalino įsitvirtinimą valdžioje?

9. Masinės represijos Sovietų Sąjungoje.
reikšminiai žodžiai: gyventojų naikinimas, politinės represijos, aukos.
sąvokos: Čk (Visos rusijos ypatingoji komisija kovai su kontrrevoliucija ir sabotažu 

prie liaudies komisarų tarybos), gPu (Valstybinė politinė valdyba prie sovietų sąjungos 
vidaus reikalų liaudies komisariato), nkVD (sovietų sąjungos vidaus reikalų liaudies 
komisariatas), represijos, holodomoras, gulag (Vyriausioji lagerių valdyba), teismų 
procesai, liaudies priešas.
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Valstybinės jėgos struktūros sovietų sąjungoje: čeka (Čk), gPu, nkVD. Valstietijos 
naikinimo politika. Holodomoras. lagerių ištakos ir gulag sistemos sukūrimas. Pasi-
ruošimas masinėms represijoms ir s. kirovo nužudymas. nkVD vadai: jagoda, ježovas, 
Berija. aukščiausių partinių veikėjų teismai: trys Maskvos procesai. karininkų represa-
vimas. j. stalino įtaka masinėms represijoms. represijų tautinė lyginamoji analizė. laips-
niškas jų silpnėjimas 4-ojo dešimtmečio pabaigoje. 

literatūra: 1) Courtouis S., Werth N. ir kiti. juodoji komunizmo knyga. Vilnius, 2000; 
2) Applebaum A. gulago istorija. Vilnius, 2009; 3) Davies S. Popular opinion in stalin’s 
russia: terror, propaganda, and dissent, 1934–1941. Cambridge university Press, 2010; 
4) Иванова Г. М. История Гулага 1918–1958. Москва, 2006; 5) Режимные люди в 
СССР. История сталинизма. Москва, 2009; 6) Yitzhak A. The Holocaust in the soviet 
union. jerusalem, 2009.

klausimai. 1) kada prasidėjo represijos sovietų sąjungoje? 2) išvardinkite pirmuosius 
lagerius sovietų sąjungoje. 3) kokia Maskvos procesų politinė prasmė?

10. Sovietinės visuomenės kūrimas 3–4 dešimtmečiais.
reikšminiai žodžiai: komunistinė ideologija, sovietinė kultūra, socialistinis realiz-

mas.
sąvokos: proletkultas, beklasė visuomenė, klasių kova, kūrybinė sąjunga, cenzūra.
socialistinės ideologijos sovietų sąjungoje ištakos: leninizmas, komunizmas, staliniz-

mas. Beklasės visuomenės teorija. Proletariato kultūros esminiai bruožai. religijos nei-
gimas. senų socialinių institucijų (tikėjimo, šeimos, pilietinių teisių) naikinimas ir naujų 
komunistinių kūrimas. sovietinės konstitucijos valstybės ir žmogaus teisių klausimais. 
klasių kovos teorijos taikymas kolektyvizacijos laikotarpiu. 

senųjų tradicijų atgaivinimas 4-ojo dešimtmečio pabaigoje. Masinės sporto šventės, 
sovietinio kino suformavimas, socialistinio realizmo įtvirtinimas mene ir literatūroje. 
kūrybinės sąjungos kaip menininkų kontrolės ir cenzūros institucijos. 

literatūra: 1) Восленский М. Номенклатура. Лондон, 1990; 2) Верт Н. История 
советского государства. 1900–1991. Москва, 1992; 3) Паперный В. Культура два. 
Москва, 1996.

klausimai. 1) kokios priežastys nulėmė marksizmo sklaidą rusijoje? 2) kokiais metodais 
buvo vykdoma šalies gyventojų ateizacija? 3) kaip turėjo atrodyti komunistinė šeima?

11. Sovietų Sąjungos užsienio politika 1938–1941 m.
reikšminiai žodžiai: tarptautiniai santykiai, sovietų sąjungos agresijos, santykiai su 

Vokietija.
sąvokos: Molotovo–ribentropo paktas, slaptieji protokolai, įtakos sritis, Žiemos 

karas, nepuolimo sutartis, neutraliteto sutartis.
sovietų sąjungos užsienio politikos tikslai 4-ojo dešimtmečio antrojoje pusėje. 

anglijos, Prancūzijos ir sovietų sąjungos derybos Maskvoje 1939 m. suartėjimas 
su Vokietija 1933 m., sutartys ir jų slaptieji protokolai. karinis ekonominis šalių 
bendradarbiavimas. sovietų sąjungos įsijungimas į antrąjį pasaulinį karą. rytų lenkijos 
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užėmimas. suomijos karas. sovietų sąjungos pašalinimas iš tautų sąjungos. Baltijos šalių 
okupavimas. Besarabijos prisijungimas. sovietų sąjungos diplomatija 1941 m. pirmojoje 
pusėje. 

literatūra: 1) История России ХХ – начала ХХi века / Под. ред. Л. В. Милова. 
Москва, 2006; 2) Верт Н. История советского государства. 1900–1991. Москва, 
1992; 3) Бофа Дж. История Советского Союза. Москва, 1992.

klausimai. 1) kokius užsienio politikos tikslus suformulavo sovietų sąjungos 
vadovybė 4-ojo dešimtmečio pabaigoje? 2) Dėl kokių priežasčių nepavyko sovietų 
sąjungos derybos su anglija ir Prancūzija? 3) kokias teritorijas sovietų sąjunga gavo 
teisę prisijungti sudariusi sutartį su Vokietija? 4) kaip atrodė karinis ekonominis sovietų 
sąjungos ir Vokietijos bendradarbiavimas?

12. Sovietų Sąjungos–Vokietijos karas.
reikšminiai žodžiai: antrasis pasaulinis karas, kariniai veiksmai rytų fronte, 

tarptautiniai santykiai karo metais.
sąvokos: „žaibiškas karas“, antihitlerinė koalicija, mobilizacija, pramonės pertvarky-

mas kariniams tikslams, esminis persilaužimas.
Pradinis karo etapas 1941–1942 m. Hitlerio puolimas birželio 22-ąją. raudonoji armija 

ir priešininkų karinės galios santykis. ssrs persitvarkymas ir prisitaikymas prie karo 
sąlygų. gynybinės kovos 1941 m. vasarą ir rudenį: raudonosios armijos apsiginklavimas, 
karinis pasirengimas ir nuostoliai. Vokietijos kariuomenės priartėjimas prie Maskvos. 
Pirmojo ssrs karo su Vokietija nesėkmės priežastys. idėjinių partijos politikos pagrindų 
persvarstymas ir pasaulinės revoliucijos atsisakymas. 

antihitlerinės koalicijos susidarymas 1941–1942 m. Didžiojo trejeto konferencijos.
santykių pablogėjimas su emigracine lenkijos vyriausybe. jungtinių tautų 

organizacijos (jto) įkūrimas. 
1942–1943 m. pagrindinės karinės operacijos. kursko mūšis – persilaužimas karo 

eigoje. sovietų sąjungos kariniai veiksmai rytų ir Vidurio europos šalyse, Baltijos šalių 
reokupacija. Berlyno operacija ir Vokietijos kapituliacija. 

sovietų sąjungos ir japonijos karas.
literatūra: 1) Solonin M. Birželio 22-oji. katastrofos anatomija. Vilnius, 2010; 2) The 

Military History on the soviet union / ed. r. Hingham, f. W. kagan. new York, 2010; 
3) Карпов В. Маршал Жуков: его соратники и противники в дни войны и мира. 
Москва, 2002.

klausimai. 1) kaip aiškinamos sovietų sąjungos ir Vokietijos agresyvumo priežastys? 
2) kokios priežastys nulėmė Vokietijos puolimo sėkmę. 3) kodėl demokratinės šalys tapo 
totalitarinės valstybės sąjungininkėmis? 4) kokiomis sąlygomis Vokietija kapituliavo?

13. Sovietų Sąjungos politinė, socialinė ir ekonominė padėtis 1945–1953 m.
reikšminiai žodžiai: stalino totalitarizmas, 1945–1953, vidaus politika, ekonomika, 

lageriai.
sąvokos: Šaltasis karas, liaudies demokratijos šalys, jto, nato, kosmopolitizmas, 

antisemitizmas, leningrado byla, ždanovščina.
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sovietų sąjungos vidaus ir tarptautinė padėtis 1945–1953 m. sovietų sąjungos 
ir buvusių sąjungininkių santykių pokyčiai 1946 m. Šaltojo karo pradžia. santykių 
su buvusiomis Vokietijos sąjungininkėmis nustatymas. Vidurio rytų europos šalių 
sovietizavimas. sovietų sąjungos veikla jto: parama kinijai, izraelio valstybės sukūrimo 
palaikymas. karas korėjoje. Berlyno krizė. 

Partinės nomenklatūros vaidmens stiprėjimas sąjunginiu ir respublikiniu mastu. 
Pagrindiniai instituciniai pasikeitimai pirmaisiais pokario metais. represijos prieš 
Baltijos šalių gyventojus, trėmimai. kova su kosmopolitizmu: „leningrado“ ir „žudikų 
baltais chalatais“ bylos. j. stalino totalitarinio režimo esminiai bruožai. j. stalino mirtis.

ekonomikos padėtis pokariu. Pramonės atkūrimas. atominio ginklo sukūrimas. 
socialinė sovietų sąjungos gyventojų padėtis pirmaisiais pokario metais. 

Ždanovščinos reiškinys sovietų sąjungos visuomenėje. tolesnis meno ir literatūros 
kontrolės griežtinimas. 

literatūra: 1) Zubok V. a failed empire: the soviet union in the Cold War from stalin 
to gorbachiov. The university of north Carolina Press, 2009; 2) Crockatt R. The fifty years 
war: the united states and the soviet union in world politics, 1941–1991. london, new 
York, 1995; 3) История России ХХ – начала ХХi века / Под. ред. Л. В. Милова. Мос-
ква, 2006.

klausimai. 1) Dėl kokių priežasčių kilo Šaltasis karas? 2) kaip apibūdintumėte sovietų 
sąjungos politiką rytų ir Vidurio europos šalyse? 3) Dėl kokių priežasčių j. stalinas ėmė 
stiprinti savo valdymą? 4) kas rodė būsimąsias naujas represijas sovietų sąjungoje?

14. N. Chruščiovas ir jo Sovietų Sąjungos reformavimo politika.
reikšminiai žodžiai: postalininė sovietų sąjunga, politiniai ir ekonominiai 

pertvarkymai, komunistinės visuomenės kūrimas.
sąvokos: asmenybės kultas, destalinizacija, „atšilimas“, liaudies ūkio tarybos, taikus 

sambūvis, Vengrijos revoliucija.
n. Chruščiovas ir destalinizacijos pirmieji žingsniai sovietų sąjungoje. sovietų sąjun-

gos valstybinio aparato pertvarkymai. l. Berijos likvidavimas.
XX komunistų partijos suvažiavimo ir n. Chruščiovo ataskaitos „apie asmenybės 

kultą ir jo pasekmes“ reikšmė sovietų sąjungos raidai. Pagrindiniai „atšilimo“ bruožai. 
lagerių sistemos likvidavimas. n. Chruščiovo įtakos stiprėjimas 1958–1963 m.

Pramonės valdymo pertvarkymas sovietų sąjungoje. naujų pramonės šakų kūrimas. 
Žemės ūkio nuolatiniai pertvarkymai ir jų pasekmės. n. Chruščiovo kursas į komunizmo 
statybą, naujos visuomenės kūrimas. n. Chruščiovo nušalinimas.

sovietų sąjungos tarptautinės padėties pokyčiai 1953–1956 m. tskP XX suvažiavi-
mas apie užsienio politiką. Vengrijos liaudies revoliucija ir sovietų sąjunga. n. Chruščio-
vo vizitai į kitas šalis. karibų krizė. Berlyno siena. santykių su kinijos liaudies respubli-
ka blogėjimas.

literatūra: 1) Taubman W. Chruščiovas: žmogus ir jo laikas. Vilnius, 2007; 2) Jakov-
levas A. atminties akivarai: tarybinė epocha ir jos lyderiai istoriko ir liudytojo žvilgsniu: 
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lenino, stalino, Chruščiovo, Brežnevo, andropovo, Černenkos, gorbačiovo, jelcino val-
džios užkulisiai. Vilnius, 2001; 3) Gorlizki Y. Cold Peace: stalin and the soviet union 
ruling Cycle, 1945–1953. oxford, 2005; 4) История России ХХ – начала ХХi века / 
Под. ред. Л. В. Милова. Москва, 2006; 5) Cousins N. The improbable triumvirate: john 
f. kennedy, Pope john, nikita khrushchev. new York, london: 1984.

klausimai. 1) kokios priežastys nulėmė destalinizaciją sovietų sąjugoje? 2) kaip  
n. Chruščiovas apibūdino j. stalino asmenybės kultą? 3) Dėl kokių priežasčių blogėjo 
sovietų sąjungos ir kinijos santykiai? 4) kokie buvo esminiai žemės ūkio pertvarkymo 
bruožai ir padariniai?

15. Sovietų Sąjunga sąstingio metais: 8-asis dešimtmetis–9-ojo dešimtmečio pirmoji 
pusė.

reikšminiai žodžiai: tarptautiniai santykiai aštuntąjį dešimtmetį, sovietinė visuome-
nė, ekonominė ir visuomeninė stagnacija.

sąvokos: detantas, Brežnevo doktrina, „sojuz-apollo“, žmogaus teisės, Helsinkio gru-
pė, disidentai, savilaida, sąstingis. 

1968 m. Prahos pavasaris ir l. Brežnevo doktrina. nauji sovietų sąjungos užsienio 
politikos bruožai. Detantas. santykių su Vakarų šalimis pagerėjimas iki 8-ojo dešimtme-
čio vidurio. sovietų sąjungos kariuomenės įvedimas į afganistaną ir naujas Šaltojo karo 
paūmėjimas. sovietų sąjungos tarptautinė izoliacija 9-ojo dešimtmečio pradžioje. 

l. Brežnevo vidaus politinio ir partinio gyvenimo supratimas. l. Brežnevo įsitvirti-
nimas valdžioje 1964–1968 m. komunistų partijos nomenklatūros aukso amžius valdant  
l. Brežnevui. Disidentinis judėjimas sovietų sąjungoje. 

sovietų bandymai reformuoti pramonę ir žemės ūkį. Žaliavų išgavimas tolimuosiuose 
sovietų sąjungos regionuose. ginklavimosi varžybos. ekonominio gyvenimo sąstingis. 

socialinė-ekonominė ir ideologinė krizė 8-ojo dešimtmečio pabaigoje. Partijos vado-
vų kaita: j. andropovas, k. Černenka.

literatūra: 1) Zubok V. a failed empire: the soviet union in the Cold War from stalin 
to gorbachiov. The university of north Carolina Press, 2009; 2) Jakovlevas A. atminties 
akivarai: tarybinė epocha ir jos lyderiai istoriko ir liudytojo žvilgsniu: lenino, stalino, 
Chruščiovo, Brežnevo, andropovo, Černenkos, gorbačiovo, jelcino valdžios užkulisiai. 
Vilnius, 2001; 3) Брежнев Леонид Ильич. Москва, 2006; 4) Авторханов А. Сила и 
бессилие Брежнева: политические этюды. frankfurt/Main, 1979.

klausimai. 1) kokios priežastys nulėmė l. Brežnevo tapimą sovietų sąjungos lyderiu? 
2) kodėl nepavyko įgyvendinti ekonomikos reformos 7-ojo dešimtmečio antrojoje pusė-
je? 3) kokie esminiai visuomenės stagnacijos bruožai? 4) kaip keitėsi sovietų sąjungos 
tarptautinė padėtis 8-ojo dešimtmečio metais?

16. Pertvarka ir Sovietų Sąjungos iširimas.
reikšminiai žodžiai: užsienio politika 9-ajame dešimtmetyje, ssrs politinės sistemos 

reformavimas, ekonomikos spartinimas, ssrs suirimas.
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sąvokos: perestroika, viešumas, teisinė valstybė, spartinimas, liaudies deputatų suva-
žiavimas, sovietų sąjungos prezidentas, Belovežo giria.

Pokyčiai sovietų sąjungos užsienio politikoje ir tarptautinėje padėtyje. M. gorbačio-
vas. sovietų sąjungos politinės sistemos reforma pertvarkos laikotarpiu. XiX komunis-
tų partijos suvažiavimas ir naujas „socialistinės teisinės valstybės“ partijos kursas. ssrs 
liaudies deputatų rinkimai ir pirmasis suvažiavimas. Pirmasis ir paskutinis sovietų są-
jungos prezidentas. „glastnost“ politikos poveikis šalies gyvenimui ir sąjunginėms res-
publikoms. nacionalizmo banga ssrs: Baltijos šalių ir kitų socialistinių respublikų išsi-
vadavimas. ssrs išsaugojimo referendumo rezultatai. Valstybinio perversmo bandymas 
1991 m. rugpjūtį. komunizmo žlugimas ir komunistų partijos uždraudimas. Paskutiny-
sis sovietų sąjungos aktas – 1991 m. gruodžio 8 d.

literatūra: 1) Трагедия великой державы: национальный вопрос и распад 
Советского Союза / Ред. Г. Н. Севостьянов. Москва, 2005; 2) Xenakis Ch. What hap-
pened to the soviet union? How and why american sovietologists were caught by surpri-
se. london, 2002; 3) Remnick D. lenin’s tomb: the last Days of the soviet empire. new 
York, 1993; 4) Jakovlevas A. atminties akivarai: tarybinė epocha ir jos lyderiai istoriko 
ir liudytojo žvilgsniu: lenino, stalino, Chruščiovo, Brežnevo, andropovo, Černenkos, 
gorbačiovo, jelcino valdžios užkulisiai. Vilnius, 2001.

klausimai. 1) kokios priežastys nulėmė sovietų sąjungos užsienio politikos pokyčius? 
2) kaip apibūdintumėte pertvarką sovietų sąjungoje? 3) kokie nauji reiškiniai atsirado 
socialistinėje ekonomikoje? 4) Dėl kokių valstybių žlugo sovietų sąjunga?

Seminarų ir pratybų temos
1. Dvivaldystės susidarymas ir jos raida Rusijoje.
2. Stalinizmo kaip politinės sistemos bruožai.
3. Kolektyvizacija Rusijoje.
4. Visuomenės padėtis 1945–1953 m.
5. Siekis modernizuoti sovietinę pramonę 6-ojo dešimtmečio pabaigoje.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Davies N. europa: istorija. Vilnius, 2011; 2) Jakovlevas A. atminties akivarai: ta-

rybinė epocha ir jos lyderiai istoriko ir liudytojo žvilgsniu: lenino, stalino, Chruščiovo, 
Brežnevo, andropovo, Černenkos, gorbačiovo, jelcino valdžios užkulisiai. Vilnius, 2001; 
3) Arend H. totalitarizmo ištakos. Vilnius 2010; 4) Solonin M. Birželio 22-oji. katastro-
fos anatomija. Vilnius, 2010; 5) Applebaum A. gulago istorija. Vilnius, 2009; 6) Allen R. 
farm to factory: a reinterpretation of the soviet industrial revolution. Princeton, 2003; 
7) Conquest R. The Harvest of sorrow: soviet Collectivization and the terror – faminine. 
oxford, 1986; 8) Davies S. Popular opinion in stalin’s russia: terror, propaganda, and dis-
sent, 1934–1941. Cambridge university Press, 2010; 9) The Military History on the soviet 
union / ed. r. Hingham, f. W. kagan. new York, 2010; 10) Crockatt R. The fifty years 
war: the united states and the soviet union in world politics, 1941–1991. london, new 
York, 1995; 11) Remnick D. lenin’s tomb: the last Days of the soviet empire. new York, 
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1993; 12) Zubok V. a failed empire: the soviet union in the Cold War from stalin to gor-
bachiov. The university of north Carolina Press, 2009; 13) Верт Н. История советского 
государства. 1900–1991. Москва, 1992; 14) Хостинг Дж. История Советского 
Союза 1917–1991. Москва 1995; 15) Медведев Р. Сталин и сталинизм. Москва 1994; 
16) Иванова Г. М. История Гулага 1918–1958. Москва, 2006.

Sovietologijos teorijos
Doc. dr. nerijus Šepetys, dokt. tomas Vaiseta

Temos anotacija. Per paskaitas ir seminarinį darbą siekiama iš didžiulio sovietologi-
nės istoriografijos masyvo išskirti svarbiausias kryptis, jų atstovus ir su jomis supažindin-
ti studentus. suteikiamos žinios turėtų padėti perprasti sovietologines paradigmas, suge-
bėti suprasti skirtingas sovietinės tikrovės ir sistemos aiškinimo perspektyvas, mokytis 
sovietologines teorijas taikyti atliekant tyrimus. 

studentai supažindinami su klasikinėmis srovėmis, suskirstytomis į totalitarizmą, re-
vizionizmą ir postrevizionizmą, taip pat pagrindinėmis naujausiomis teorijomis ir meto-
dologinėmis tendencijomis. Mokomasi atpažinti istoriografinių srovių teorinius princi-
pus ir bruožus, suprasti jų susiformavimo šaltinius ir kontekstus, istorines, akademines, 
politines ir ideologines įtakas, analizuoti sovietinės tikrovės interpretacijų skirtumus ir 
tarpusavio diskusijas, stipriąsias ir silpnąsias puses, jų įtaką lietuviškai sovietmečio is-
toriografijai ir taikymo galimybes tyrinėjant lietuvos sovietinės okupacijos patirtį. gili-
namasi į svarbiausių, tipiškiausių ar novatoriškiausių autorių darbus. studentai mokomi 
suprasti skaitomų darbų reikšmę, įžvelgti rėmimosi jais galimybes ir pavojus, įvertinti 
skirtingų teorinių prieigų taikymo galimybes, naujus metodus ir susidarančias proble-
mas. seminarų metu mokoma(si) konkrečių autorių tekstuose atpažinti ir apibrėžti in-
terpretacijos modelį, sovietologinių teorijų požiūriu analizuoti lietuviškos istoriografijos 
pavyzdžius, taikyti skirtingas pirminių lietuviškų šaltinių analizės interpretacijas. 

Temos programa
1. Pagrindinės sovietologijos kryptys.
1.1. Totalitarizmas (I): idėjiniai, ideologiniai ir politiniai šaltiniai ir kontekstai.
1.2. Totalitarizmas (II): Hannah Arendt totalitarizmo teorija.
1.3. Revizionizmas ir postrevizionizmas.
Per pirmą ciklą (4 val.) apžvelgiamos pagrindinės sovietinės tikrovės (ssrs istorijos) 

istorijos tyrimų kryptys – totalitarizmas, revizionizmas ir postrevizionizmas – ir jų isto-
riografinė dinamika. Daugiausia dėmesio skiriama totalitarizmo teorijai, iškeltai „isto-
riškai beprecedentinio reiškinio“ idėjai. jos kilmės šaltiniai ir raidos kontekstai aptariami 
atsižvelgiant ir į vidinę genetinę-idėjinę (nuo Platono filosofijos iki Heideggerio moder-
nybės pasekmių kritikos) bei prieškario istorinę (liberalioji reakcija į kolektyvistinius 
procesus, emigracija, sąvokos suformulavimas) perspektyvą, į išorinę politinę (Šaltojo 
karo) bei ideologinę (pvz., frankfurto mokyklos) kritiką. nusakoma H. arendt totali-
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tarizmo samprata, keliuose svarbiausiuose veikaluose nagrinėjami pagrindiniai sampra-
tos komponentai ir bruožai, vieta H. arendt filosofijoje, apžvelgiami kiti reikšmingi to-
talitarizmo teorijos kūrėjai ir klasikai, aptariamas „totalitaristų“ (ne)atsitraukimas nuo 
pirminių teorinių modelių. Paskutinėje paskaitų ciklo dalyje nagrinėjamos alternatyvios 
totalitarizmui istoriografinės srovės – revizionizmas ir postrevizionizmas, jų atsiradimo 
kontekstai, vidinis susiskaidymas pagal tematiką ir metodus bei teorines prieigas. semi-
narų metu (4 val.) gilinamasi į H. arendt veikalo „totalitarizmo ištakos“ fragmentus, 
lyginama su kitomis totalitarizmo teorijomis (pirmiausia – Carlo j. friedricho), disku-
tuojama apie distopijų reikšmę totalitarizmo paradigmai (georg orwell, jurij Zamiatin, 
aldous Huxley), analizuojami lietuviškos istoriografijos tekstai iš totalitarizmo perspek-
tyvos (pvz., nerijos Putinaitės „nenutrūkusi styga“). 

Pagrindinė literatūra: 1) Popper K. R. Platono politinė programa // k. r. Popper. atvi-
roji visuomenė ir jos priešai. Vilnius: Pradai, 1998, p. 97–129; 2) Arendt H. totalitarizmo 
ištakos. Vilnius: tyto alba, 2001, p. 379–459; 3) Marcinkevičienė D. sovietmečio istorio-
grafija: užsienio autorių tyrinėjimai ir interpretacijos // lietuvos istorijos metraštis. 2003, 
nr. 2, p. 91–105.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokia ideologijos, propagandos ir indoktrina-
cijos reikšmė H. arendt totalitarizmo teorijoje? 2) kuo H. arendt vaizduojamas totalita-
rizmas skiriasi nuo C. j. friedricho ir Z. Brzezinskio modelio? 3) kaip totalitarizmo teo-
riją interpretuoja Šaltojo karo kritikai? kokios šios interpretacijos stipriosios ir silpnosios 
pusės, žvelgiant šiandienos žvilgsniu?

2. „Revizionistai“.
2.1. Josifo Stalino asmenybės reikšmė ir „revoliucija iš viršaus“ (R. Tucker).
2.2. Sovietinė modernizacija (M. Lewin).
2.3. Lietuviškos sovietinės modernizacijos teoriniai metmenys (M. Drėmaitės in-

dustrializacijos komparatyvistika).
2.4. Komunistinis neotradicionalizmas (K. Jowitt).
Šiame paskaitų cikle atliekama išsamesnė revizionizmo krypties veikalų apie sovietinę 

tikrovę analizė: nuo bendrų istoriografinių bruožų apžvalgos pereinama prie konkrečių 
autorių teiginių aptarimo. Paskaitų metu (5 val.) apžvelgiami galimi revizionistinės li-
teratūros skirstymo būdai, atskirai analizuojami reikšmingiausi autoriai, pasitelkiantys 
skirtingas teorines prieigas, tipiškiausios įvairių laikotarpių istorinės problemos (leniniz-
mo (ne)tęstinumo tezė, stalinizmo iškilimo klausimas, stalinizmo vieta sovietų sąjungos 
istorijoje, sovietinė modernizacija, jos ryšys su Vakarų šalių modernizacija). Parodoma, 
kaip revizionistinės interpretacijos praplėtė sovietinės tikrovės supratimą, kas buvo ak-
centuojama, o kas nustumta į antrą planą, kritiškai įvertinamos jų silpnosios pusės. Per 
seminarus (5 val.) r. tuckerio požiūris į stalino asmenybę lyginamas su kitų istorikų 
parašytomis stalino biografijomis (pvz., simono s. Montefiore), bet išsamiausiai nagri-
nėjamas revizionistinių teorijų atsiradimas ir sklaida lietuviškoje istoriografijoje (M. Drė-
maitės industrializacijos komparatyvistika, Viliaus ivanausko nomenklatūros laimėjimai, 
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sauliaus grybkausko įtampos ir konfliktai pramonės įmonėse), jų aktualumas, naujų prob-
leminių laukų atskleidimo galimybės, taikymo būdai, kliūtys ir rizika.

Pagrindinė literatūra: 1) stalinism: essays in Historical interpretation / ed. r. C. tuc-
ker. new York, 1977, p. 77–108; 2) Drėmaitė M. svajonių fabrikai? industrializacijos 
palikimas Baltijos jūros regione (1945–1990 m.) kultūros istorijos požiūriu // Darbai ir 
dienos. 2009, t. 52, p. 141–157; 3) Norkus Z. kokia demokratija, koks kapitalizmas? Poko-
munistinė transformacija lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu. Vilnius: 
Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 209–259.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokias totalitarizmo sampratos silpnąsias vie-
tas išryškino revizionistinės krypties atstovai? 2) kaip ir kuo remdamiesi revizionistai 
vertina nepą ir stalino veiklą po jo? 3) sovietinės modernizacijos kelio aiškinimai: kodėl 
ir kuo išsiskyrė „konvergencijos“ ir „neotradicionalizmo“ tezės? 4) sovietinė moderni-
zacija (ar „modernizacija“?) lietuvoje: revizionizmas, nomenklatūrininkų atsiminimų 
naratyvai ir jų kritika.

3. „Totalitaristai“.
3.1. Nereformuojamas totalitarizmas (Martin Malia).
3.2. Totalitarizmo neutralizacija (Vladimir Shlapentokh).
3.3. Totalitarizmo tezės savigyn(r)a (Robert Conquest).
Per šį paskaitų ciklą (4 val.) aiškinamasi, kodėl neįvyko „atšilimo“ dešimtmečiais 

skelbta totalitarizmo teorijos mirtis ir kas paskatino savitą teorinių totalitarizmo reflek-
sijų renesansą. apžvelgiamas iki 9-ojo dešimtmečio pabaigos vykęs totalitarizmo teorijų 
„persikraustymas“ iš akademinių diskusijų lauko į sovietų sąjungos „liaudies sociologiją“ 
(į disidentų diskursą, perestroikos metais – ir į paprastų žmonių retoriką). Po sovietų są-
jungos žlugimo sovietologinę mintį ištiko krizė, totalitarizmo tezės šalininkai ieško savų 
paaiškinimų, kodėl taip atsitiko, „grąžindami“ reikšmingą vaidmenį komunistinei ideo-
logijai. Ši paradigma nagrinėjama per istoriko M. Malios vidinio komunizmo nerefor-
muotinumo teoriją, kuri aprėpia visą sovietų sąjungos istoriją, taip pat V. shlapentokho 
funkcionalistinę normalios totalitarinės visuomenės idėją, kurioje mėginamas paaiškin-
ti sovietinės santvarkos žlugimas, ir r. Conquesto kitų istoriografinių srovių kritiką iš 
totalitarizmo tezės perspektyvos. aptariamas kritiškas kitų istorikų atsakas „totalitaris-
tams“ dėl „ideologinio angažuotumo“ ir empirinių duomenų nepaisymo. seminarų metu  
(4 val.) nagrinėjami svarbiausių autorių tekstų epizodai, jie aptariami klasikinių totalita-
rizmo ir revizionizmo teorijų (ginčo) požiūriu, teorinės idėjos pasitelkiamos lietuviškų 
šaltinių skaitymui ir analizei (pvz., Marcelijaus Martinaičio „tylintys tekstai: užrašai iš 
raudonojo sąsiuvinio“, 1971–2001).

Pagrindinė literatūra: 1) Malia M. The soviet tragedy. a History of socialism in rus-
sia 1917–1991. new York: free Press, 1994; 2) Shlapentokh V. a normal totalitarian 
society: How the soviet union functioned and How it Collapsed. new York: M. e. shar-
pe, 2001, p. 3–13, 28–40, 201–218; 3) Conquest R. academe and the soviet Myth // The 
national interest. 1993, no. 31, p. 91–98.
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kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kaip sovietinė disidentija prisidėjo prie totalita-
rizmo teorijų išlikimo ir atgimimo? 2) kodėl ir kaip yra kritikuojama Martino Malios so-
vietų sąjungos istorijos interpretacija? 3) ką, Vladimiro shlapentokho teigimu, reiškia tota-
litarinės visuomenės „normalumas“ ir kokie jo pagrindiniai bruožai sovietų sąjungoje? 

4. „Posttotalitaristai“.
4.1. Totalitarinė oligarchija ir totalinė opozicija – lietuviškojo posttotalitarizmo 

koncepcijos link (Aleksandras Štromas).
4.2. Posttotalitarizmo teorijos paieškos.
4.3. Komunistinės ideologijos tęstinumas ir detotalitarizacija (Andzej Walicki).
ketvirtame paskaitų cikle (3 val.) analizuojama istoriografinė srovė, kuri tradiciškai 

nėra išskiriama ir nepatenka į sovietologinę triadą. todėl aiškinamasi, ar prasminga iš-
skirti posttotalitarizmo srovę kaip atskirą, koks jos santykis su kitomis istoriografinėmis 
teorijomis, kuo jai priskiriami autoriai skiriasi nuo „totalitaristų“, kiek apskritai papli-
tusi ir įsitvirtinusi posttotalitarizmo sąvoka, ar ji gali padėti praplėsti sovietinės tikrovės 
suvokimą. nagrinėjami prie šios istoriografinės srovės sąlygiškai priskirtini aleksandro 
Štromo sovietologiniai svarstymai, aptariama jo darbų reikšmė lietuviškai sovietinių lai-
kų istoriografijai ir bendrajai sovietologijai, išryškinamas jo darbų „įspraudimo“ į griež-
tus paradigmos rėmus problemiškumas. analizuojamos a. Štromo iškeltos problemos: 
sovietinio prisitaikymo modeliai, nacionaliniai klausimai, totalitarinės oligarchijos ir 
totalinės opozicijos sampratos. Per andrzejaus Walickio studijos pavyzdį nagrinėjama, 
kaip gali būti aiškinamas komunistinės ideologijos vaidmuo periodu, kuris paprastai 
apibrėžiamas kaip stagnacija ir „ideologinio netikėjimo“ metas. seminarų metu (3 val.) 
remiantis a. Štromo prisitaikymo modelio sąvokomis ir metodais analizuojami lietuviški 
šaltiniai (pvz., romualdo ozolo „atgimimo ištakose: 1970–1980 metų lietuvos kultūros 
gyvenimo štrichai“) ir jų panaudojimas istorinėse studijose (pvz., Valdemaro klumbio 
apie kultūrinę inteligentiją).

Pagrindinė literatūra: 1) Štromas A. sovietologiniai svarstymai: sovietų sąjunga 
ir jos ateitis // a. Štromas. laisvės horizontai. Vilnius: Baltos lankos, 2001, p. 35–41,  
47–82; 2) Thompson M. R. neither totalitarian nor authoritarian: Post-totalitarianism 
in eastern europe // The totalitarian Paradigm after the end of Communism: towards 
a Theoretical reassessment / ed. a. siegel. amsterdam-atlanta: rodopi, 1998, p. 303–
328; 3) Walicki A. stalinizmo demontavimas: detotalitarizavimas ir dekomunizavimas // 
a. Walicki. Marksizmas ir šuolis į laisvės karalystę: komunizmo utopijos istorija. Vilnius: 
Mintis, 2005, p. 598–633.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokius procesus posttotalitaristai priskiria 
postalininiam laikotarpiui? 2) koks, a. Walickio manymu, buvo l. Brežnevo ir jo laikų 
nomenklatūros santykis su komunistine ideologija? 3) ką reiškia a. Štromo terminai to-
talinė opozicija, konservacininkai ir intrastruktūrinis disentas?
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5. „Postrevizionistai“.
5.1. Kultūros revoliucija: nuo revizionizmo prie postrevizionizmo (Sheila Fitzpat-

rick).
5.2. Stalinizmas kaip civilizacija (Stephen Kotkin).
5.3. Ar vis dar postrevizionizmas? (Aleksei Yurchak).
Per šį paskaitų ciklą (4 val.) aiškinamasi, kur pasuko tradiciškai išskiriama trečioji is-

toriografijos srovė, kokios buvo jos susiformavimo akademinės (užsitęsusi „totalitaristų“ 
ir „revizionistų“ diskusija, tarpdalykinių mokslų populiarėjimas etc.) ir politinės (kartu 
su sovietų sąjungos žlugimu atsivėrę archyvai, atsiradusi galimybė taikyti sakytinės is-
torijos metodą, etc.) priežastys, kaip jos atstovai derina istorines, socialinių mokslų ir 
antropologines metodologijas ir teorijas. kaip pavyzdinis atvejis nagrinėjama istorikės  
sh. fitzpatrick intelektinė evoliucija nuo revizionizmo prie postrevizionizmo, daugiau-
sia per dviejų straipsnių lyginamąją analizę pristatant jos pasikeitusį požiūrį į bolševi-
kinę kultūros revoliuciją. Per s. kotkino studijos analizę parodoma, kaip naujais keliais 
prieinama prie vienos iš seniausių ir svarbiausių sovietologinių problemų – stalinizmo, o  
a. Yurchako idėjų pristatymas atskleidžia, kaip mėginama ištrūkti iš sustabarėjusių 
metodologinių prieigų (pvz., binarinių opozicijų) ir kaip per tarpdalykinius sovietinės 
kasdienybės tyrinėjimus bandoma aiškinti sovietų sąjungos žlugimą. Per seminarus  
(4 val.) daugiausia dėmesio skiriama sakytinės istorijos metodo taikymui lietuviškoje 
istoriografijoje (pvz., Dalios Marcinkevičienės „Prijaukintos kasdienybės, 1945–1970: 
Biografiniai lietuvos moterų interviu“, aurimo Švedo „Visa istorija yra gyvenimas:  
12 sakytinės istorijos epizodų“), kitų disciplinų „prisilietimui“ prie sovietinės tikrovės 
(pvz, Danutės gailienės „Ką jie mums padarė: Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos 
žvilgsniu“) ir lietuviškiems sovietinės kasdienybės šaltinių tyrinėjimams (pvz., Dalios 
Marcinkevičienės straipsnis „laiškas pavietė kelionėn“: buitinių skundų praktika sovie-
tinėje lietuvoje“). 

Pagrindinė literatūra: 1) Fitzpatrick Sh. Cultural revolution in russia 1928–1932 // 
journal of Contemporary History. 1974, Vol. 9, no. 1, p. 33–52; 2) Fitzpatrick Sh. Cultu-
ral revolution revisited // russian review. 1999, Vol. 58, no. 2, p. 202–209; 3) Kotkin S. 
Magnetic Mountain: stalinism as a Civilization. Berkeley: university of California Press, 
1997, p. 1–26, 147–157, 355–366; 4) Yurchak A. everything was forever, until it was no 
more: the last soviet generation. Princeton university Press, 2006, p. 1–33; 5) Švedas A. 
sakytinės istorijos galimybės sovietmečio ir posovietinės epochos tyrimuose (atminties 
kultūros ir istorijos politikos problematikos aspektas) // lietuvos istorijos studijos. 2010, 
t. 26, p. 148–161.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kaip ir kodėl postrevizionistai nagrinėja sovie-
tinę kasdienybę? 2) kas lėmė sh. fitzpatrick požiūrio į bolševikinę kultūros revoliuciją ir 
stalinistinę rusiją pokytį? 3) kokie sakytinės istorijos metodo taikymo tiriant sovietinę 
lietuvos istoriją pranašumai ir rizika?
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Seminarų ir pratybų temos
1. Sovietologijos teorijų taikymo lietuviškoje istoriografijoje analizė.
2. Sovietologijos teorinių ir empirinių problemų bei ribų nagrinėjimas remiantis 

lietuviškos istoriografijos pavyzdžiais.
3. Pirminių šaltinių analizė sovietologijos teorijų požiūriu.
4. Skirtingų sovietologijos teorijų lyginamoji analizė.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Norkus Z. kokia demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė transformacija 

lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu. Vilnius: Vilniaus universiteto lei-
dykla, 2008, p. 183–259 p.; 2) Arendt H. totalitarizmo ištakos. Vilnius: tyto alba, 2001, 
p. 305–459; 3) Štromas A. laisvės horizontai. Vilnius: Baltos lankos, 2001, p. 35–109; 
4) Walicki A. Marksizmas ir šuolis į laisvės karalystę: komunizmo utopijos istorija. Vil-
nius: Mintis, 2005, p. 471–657; 5) Marcinkevičienė D. sovietmečio istoriografija: už-
sienio autorių tyrinėjimai ir interpretacijos // lietuvos istorijos metraštis. 2003, nr. 2,  
p. 91–105; 6) Ivanauskas V. sovietmečio laimėjimai lietuvoje ir jų interpretacijos: nomen-
klatūros veiklos vertinimas nacionaliniu aspektu // Darbai ir dienos. 2009, t. 52, p. 105–
119; 7) Shlapentokh V. a normal totalitarian society: How the soviet union functioned 
and How it Collapsed. new York: M. e. sharpe, 2001; 8) Fitzpatrick Sh. new Perspectives 
on stalinism // russian review. 1986, Vol. 45, no. 4, p. 357–373; 9) Gleason A. totali-
tarianism: the inner History of the Cold War. oxford: oxford university Press, 1995, 
p. 72–216; 10) The totalitarian Paradigm after the end of Communism: towards a 
Theoretical reassessment / ed. a. siegel. amsterdam-atlanta: rodopi, 1998, p. 39–90;  
11) Lewin M. stalinism and the seeds of soviet reform. The Debates of the 1960’s. lon-
don, 1991; 12) stalinism: essays in Historical interpretation / ed. r. C. tucker. new York, 
1977.

Sovietinės visuomenės kontrolės mechanizmai  
Lietuvoje 1953–1990 m. Sovietinė cenzūra

asist. kristina Burinskaitė, doc. dr. arūnas streikus

Temos anotacija. svarbiausias temų tikslas – remiantis lietuvos pavyzdžiu atskleisti 
sovietų režimo taikytas visuomenės kontrolės priemones. 

suteikiama žinių apie nomenklatūrinę valdymo sistemą, teritorijos ir demografinių 
procesų kontrolę, sovietų režimo represinių struktūrų veikimą, švietimo naudojimą ideo-
loginės indoktrinacijos tikslams, sovietų cenzūros vaidmenį. Šios žinios padeda ne tik 
geriau suvokti sovietmečiu lietuvoje vykusius procesus, jų tarpusavio ryšius, bet ir ugdo 
gebėjimą dabarties reiškiniuose atpažinti sovietinės patirties pėdsakus. seminarų metu 
studentai supažindinami su įvairaus pobūdžio sovietų saugumo ir cenzūros įstaigų doku-
mentais, mokomi kritiškai juos skaityti ir jų pagrindu formuluoti išvadas apie visuome-
nės kontrolės gylį. abiejų temų sąsajai ir jų integracijai su gebėjimais, įgytais ankstesnių 
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modulio temų metu, užtikrinti rašomas tiriamasis darbas, kuriame studentai analizuoja 
su sovietinės visuomenės kontrole susijusią problematiką.

Temos programa
1. Okupacinio sovietinio režimo valdymo principai.
1.1. Lietuvos komunistų partijos (LKP) vieta kontrolės mechanizmuose.
1.2. Nomenklatūra ir socialiniai kontrolės mechanizmai.
reikšminiai žodžiai: kontrolė, partija, valdymas.
sąvokos: nomenklatūra, demokratinis centralizmas, totalitarizmas. 
Šiame paskaitų cikle studentai supažindinami su okupacinio sovietinio (politinio, 

ekonominio, socialinio) valdymo principais 1953–1990 m., paremtais komunistų partijos 
diktatu bei visuomenės totalios kontrolės siekiu. analizuojamos sovietinio sistemos eg-
zistavimo prielaidos, palaikymo mechanizmai, svarbiausi bruožai, ypač nomenklatūros 
fenomenas, įvardintos institucijos, užtikrinančios jos egzistavimą. analizuojama, kokie 
šios sistemos reliktai išliko žlugus sovietiniam režimui.

Pagrindinė literatūra: 1) Tininis V. sniečkus. 33 metai valdžioje. Vilnius: lietuvos karo 
akademija, 1995, p. 92–134; 2) Antanaitis K. lietuviškoji sovietinė nomenklatūra. kaunas: 
Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 1998, p. 3–80; 3) lietuva 1940–1990 m. Vilnius: 
lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007, p. 453–456, p. 497–505.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) lietuvos ir sovietų sąjungos komunistų partijų 
ir kitų institucijų vaidmuo ir priemonės įtvirtinant ir palaikant komunistinį režimą lietu-
voje. 2) sovietinės nomenklatūros formavimas ir bruožai. 3) sovietinės socialinės gerovės 
fikcija ir realybė.

2. Visuomenės kontrolės mechanizmai.
2.1. Rusifikacija, migracijos bei emigracijos procesai Lietuvoje ir jų pasekmės.
2.2. „Geležinės uždangos“ fenomenas: teritorijos kontrolės mechanizmai. 
2.3. Išeivių kelionės į Lietuvą sovietinėje ir išeivijos spaudoje (seminaras).
2.4. Sovietinis švietimas ir jaunimo indoktrinacija (seminaras).
reikšminiai žodžiai: geležinė uždanga, radijas, švietimas, turizmas.
sąvokos: emigracija, rusifikacija, teritorijos kontrolė.
Šiame paskaitų cikle analizuojami informacijos sklaidos, judėjimo kontrolės įgyven-

dintojai ir mechanizmai, jų veikimo principai, kurie pasireiškė migracijos ir emigracijos 
procesų lietuvoje bei turizmo sektoriaus kontrole, rusifikacijos tendencijomis. analizuo-
jama, kokių politinių, socialinių, demografinių tikslų buvo siekiama pasitelkiant šiuos 
mechanizmus. Pirmojo seminaro tikslas pagilinti studento žinias apie kontrolės mecha-
nizmų veikimą per pavyzdžius, kurie iliustruoja, kaip jie veikė, koks jų efektyvumas. Šal-
tiniai – išeivijos ir sovietinė spauda, atsiminimai. antrojo seminaro tikslas remiantis so-
vietine ir nepriklausomos lietuvos spauda bei istoriografija pateikti pavyzdžių, kaip veikė 
ir kokių tikslų siekė sovietinė švietimo sistema ir apskritai sovietinė jaunimo politika.

Pagrindinė literatūra: 1) Anušauskas A. kgB lietuvoje: slaptosios veiklos bruožai. Vil-
nius: asociacija „atvažiavo meška“, 2008, p. 65–132; 2) lietuva 1940–1990 m.: okupuotos 
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lietuvos istorija. Vilnius: lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 
2007, p. 392–394, 495–497, 513–517, 520–522; 3) Stravinskienė V. sovietinis saugumas ir 
repatriacija iš lietuvos į lenkiją (1956–1959) // lituanistika. 2009, nr. 55, p. 26–37.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) teritorijos kontrolės principai. 2) emigracijos 
ir imigracijos procesai sovietmečiu kontrolės mechanizmų kontekste. 3) rusakalbiai lie-
tuvoje ir rusifikacijos politika

3. Represinių struktūrų vieta kontrolės mechanizmuose: sovietinis Valstybės saugu-
mo komitetas (KGB), Vidaus reikalų ministerija (VRM), teisėtvarka.

3.1. Represinių struktūrų vieta kontrolės mechanizmuose: KGB, VRM, teismai.
3.2. Sovietiniai kontrolės mechanizmai kovos su kitaminčiais kontekste: profilakti-

ka, kompromitavimas, agentūra, psichiatrinė prievarta, teisinis persekiojimas.
3.3. KGB veikla jos dokumentuose ir kituose šaltiniuose (seminaras).
reikšminiai žodžiai: kgB, VrM, lkP, persekiojimas, disidentas, spaudimas.
sąvokos: profilaktika, kompromitavimas, represijos, represinė politika.
Šiame paskaitų cikle analizuojamas represinių (kgB, VrM) ir teisėtvarkos institu-

cijų vaidmuo įtvirtinant ir palaikant kontrolės mechanizmus, jų tarpusavio santykius ir 
bendradarbiavimą. kontrolės mechanizmai analizuojami kovos su kitaminčiais konteks-
te. apžvelgiami tokie metodai kaip profilaktika, kompromitavimas, agentūrinis tinklas, 
psichiatrinė prievarta, teisinis persekiojimas. seminaro tikslas remiantis pirminiais šal-
tiniais (kgB dokumentai, kiti dokumentų rinkiniai, spauda, atsiminimai) atskleisti kgB 
veiklos principus ir taikytų metodų poveikį persekiojamiems asmenims.

Pagrindinė literatūra: 1) Anušauskas A. kgB lietuvoje: slaptoji veikla 1921–1991 me-
tais. Vilnius: asociacija „atvažiavo meška“, 2008, p. 133–220; 2) lietuvos vidaus reika-
lų istorija / red. n. Šepetys. Vilnius: lr vidaus reikalų ministerija, 2008, p. 294–344;  
3) Kuklytė B. Disidentų kalinimas sovietų sąjungos psichiatrijos ligoninėse 1918–
1988 m. // genocidas ir rezistencija. 2007, nr. 1, p. 31–53; 4) Andriulis V., Maksimai-
tis M., Pakalniškis V. ir kt. lietuvos teisės istorija. Vilnius: justitia, 2002, p. 464–473.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kgB, VrM vaidmuo įtvirtinant kontrolės me-
chanizmus. 2) represinės politikos pokyčiai ir bruožai 1954–1990 m. 3) svarbiausi kgB, 
VrM veiklos metodai prieš kitaminčius.

4. Sovietų cenzūros istorinė raida.
4.1. Cenzūra Sovietų Sąjungoje 1917–1939 m.
4.2. Cenzūra ir Lietuvos sovietizavimas 1940–1953 m.
4.3. Cenzūra „atlydžio“ sąlygomis.
4.4. Cenzūra vėlyvojo sovietmečio visuomenėje 8–9 dešimtmečiais.
reikšminiai žodžiai: politinės klaidos, instrukcijos, ideologinės kampanijos.
sąvokos: ideologinė cenzūra, valstybės paslaptis.
Paskaitų bloke aptariamos sovietų cenzūros mechanizmo kūrimo aplinkybės, jo kaita 

ir vaidmuo totalitarinės visuomenės kontrolės sistemoje. Pirmoje paskaitoje nusakoma 
totalitarinio sovietų cenzūros modelio genezė. antrojo pasaulinio karo ir sovietų ekspan-
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sijos išvakarėse cenzūros mechanizmas jau veikė gana sklandžiai, be tiesiogiai cenzūros 
funkcijas vykdžiusių institucijų, cenzūros procese dalyvavo vis daugiau papildomų ele-
mentų. Cenzūros aparatas buvo vienas iš svarbiausių lietuvos, kaip ir kitų sovietų oku-
puotų šalių, sovietizavimo įrankių, kurį pasitelkus buvo siekiama nutraukti ankstesnę 
kultūrinę tradiciją ir įdiegti sovietinius tikrovės interpretavimo šablonus. tai nagrinėjama 
antrojoje paskaitoje, darant išvadą, jog dėl kvalifikuotų kadrų trūkumo ir vietinių kultū-
ros darbuotojų nesugebėjimo ar nenoro atlikti jiems priklausančias ideologinės kontrolės 
funkcijas cenzūros procese turėjo aktyviai dalyvauti partinė valdžia. Prieštaringos ideo-
loginės cenzūros tendencijos, pasireiškusios „atlydžio“ laikotarpiu, aptariamos trečiojoje 
bloko paskaitoje. ketvirtojoje paskaitoje analizuojamos sovietų cenzūros pastangos atsa-
kyti į naujus laiko iššūkius: sovietų cenzūros veikimo principus perpratusių kūrėjų ban-
dymus prasmukti pro cenzūros filtrus, didėjantį informacijos srautą iš užsienio etc.

Pagrindinė literatūra: 1) Truska L. glavlito veikla lietuvoje 1940–1947 m. // lietuvos 
istorijos metraštis, 1996 metai. 1997, p. 216–241; 2) Streikus A. ideologinė cenzūra lie-
tuvoje 1948–1955 m.: sistemos derinimas // genocidas ir rezistencija. 2009, nr. 2 (26), 
p. 73–90; 3) Streikus A. ideologinė cenzūra lietuvoje 1956–1990 m. // genocidas ir re-
zistencija. 2004, nr. 1, p. 43–67; 4) Skorupskas A. sovietinės ideologinės cenzūros raida 
lietuvoje (1964–1989 m.) // genocidas ir rezistencija. 2005, nr. 1 (17), p. 100–126.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kuo skyrėsi sovietų cenzūros veikimas 3-iojo 
dešimtmečio pradžioje ir 4-ojo dešimtmečio pabaigoje? 2) kodėl glavlitui lietuvoje 
1940–1955 m. sunkiai sekėsi užtikrinti viešojo diskurso kontrolę? 3) Pagrįskite teiginį, 
kad „atlydžio“ laikotarpiu ideologinė cenzūra sovietų sąjungoje sušvelnėjo. 4) ar galima 
teigti, jog vėlyvuoju sovietmečiu cenzūros sistema nebesugebėjo apsaugoti viešojo dis-
kurso nuo režimui potencialiai pavojingos informacijos sklaidos?

5. Sovietų cenzūros mechanizmo sandara ir veikimo principai.
5.1. Partinė viešojo diskurso kontrolė.
5.2. Partijos sarginiai šunys: Glavlitas ir KGB.
5.3. Žemesnioji cenzūros grandis.
5.4. Cenzūros atspindžiai direktyviniuose dokumentuose (seminaras).
reikšminiai žodžiai: cenzoriai, redaktoriai, recencentai, parodų komitetai.
sąvokos: vidinė cenzūra, glavlitas.
Paskaitų bloke atskleidžiamas sovietų cenzūros mechanizmo veikimas, supažindi-

nama su jo sudėtinių dalių funkcijomis ir tarpusavio santykiais. Daugiapakopės sovietų 
cenzūros piramidės višūnėje buvo atitinkamos komunistų partijos struktūros. jos nusta-
tydavo bendrus politinius orientyrus ir prižiūrėjo, kaip glavlitas vykdo jam patikėtos kas-
dienės viešojo diskurso kontrolės uždavinius. Priežiūros funkcijas partijai padėjo atlikti 
ir sovietų saugumo struktūros, kurios taip pat turėjo užtikrinti, kad į viešąją erdvę nepa-
tektų informacija iš režimui priešiškos aplinkos. trijų minėtų institucijų tarpusavio san-
tykiai nagrinėjami pirmojoje ir antrojoje bloko paskaitoje. tačiau į šių institucijų akiratį 
patenkantis viešasis diskursas jau buvo praėjęs žemesnio lygio cenzūros filtrus, kuriuos 
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sudarė spaudos leidinių ir leidyklų redakcijos, kūrybinės sąjungos, kultūros ministerija, 
spaudos, radijo ir televizijos, kinematografijos komitetai. jų taikyti cenzūros metodai, 
santykis su aukštesnio lygmens cenzūros institucijomis aptariamas trečiojoje paskaitoje. 
Blokas baigiamas praktiniu seminaru, kuriame bendrai analizuojami cenzūros funkcijas 
vykdžiusių institucijų direktyviniai dokumentai.

Pagrindinė literatūra: 1) История советской политической цензуры: документы и 
комментарии / Сост. Т. М. Горяева. Москва, 1997, p. 309–341; 2) Ūsaitė K. kūrybinės 
sąjungos kaip ideologinės cenzūros mechanizmas lietuvoje 1956–1980 // genocidas ir 
rezistencija. 2005, nr. 2 (18), p. 119–154.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kiek cenzūros filtrų turėjo pereiti literatūros 
kūrinys prieš patekdamas į viešumą? 2) koks buvo kūrybinių sąjungų vaidmuo 
ideologinės cenzūros sistemoje? 3) kodėl vėlyvuoju sovietmečiu padidėjo žemesniosios 
cenzūros grandies vaidmuo?

6. Pagrindiniai sovietų cenzūros objektai.
6.1. Ideologinė žiniasklaidos kontrolė.
6.2. Literatūros ir meno priežiūra.
6.3. Lituanistinio paveldo tyrimų ir sklaidos cenzūra.
6.4. Skaitymo kontrolė (seminaras).
reikšminiai žodžiai: išbraukymai, bibliotekų valymas, repertuaro kontrolė.
sąvokos: specialusis fondas (specfondas), išankstinė ir pakartotinė spaudinių 

kontrolė.
ideologinė cenzūra sovietų sąjungoje siekė aprėpti visas viešojo diskurso sritis. Šiame 

paskaitų bloke aptariami svarbiausi cenzūros dėmesio objektai, jų atžvilgiu naudoti 
skirtingi cenzūravimo metodai. Pirmojoje paskaitoje plačiau nagrinėjama žiniasklaidos 
priemonių ideologinė kontrolė, kurios užtikrinimas buvo bene svarbiausias glavlito 
uždavinys. antrojoje paskaitoje pristatomos literatūros, dailės, teatro, kino ir muzikos 
ideologinės cenzūros formos, aiškinamasi, kokį poveikį jos padarė kiekvienos meno 
šakos raidai, kokiomis strategijomis remdamiesi kūrėjai mėgino apeiti cenzūros užkardas. 
sovietų režimas nemažai dėmesio skyrė ir humanitarinių mokslų cenzūrai, ypač istorijos 
ir literatūrologijos publikacijoms. su tuo buvo glaudžiai susijęs vizualinis lituanistikos 
paveldo eksponavimas muziejuose, kuris taip pat aptariamas trečiojoje paskaitoje. Blokas 
baigiamas seminaru, kuriame nagrinėjama sovietų sąjungoje vykdyta skaitymo kontrolė, 
pasireiškusi nuolatiniu bibliotekų fondų filtravimu ir iš užsienio gaunamos literatūros 
rūšiavimu į laisvai prieinamą ir slėptiną nuo visuomenės akių.

Pagrindinė literatūra: 1) Pleikys R. radijo cenzūra lietuvoje ir sovietų sąjungoje 
1948–1988 m. // genocidas ir rezistencija. 1999, nr. 2, p. 136–139; 2) Lauk E. Practice 
of soviet Censorship in the Press: the Case of estonia // nordicom review. 1999, nr. 2, 
p. 19–31; 3) Malickaitė R. eilių „saugumas“: leonardo gutausko „Vartai po diemedžiu“ 
leidimo istorija // naujasis Židinys-aidai. 2006, nr. 8, p. 302–307; 4) Pleikienė I. tarp mito 
ir tikrovės: dailės cenzūra sovietinėje lietuvoje // naujasis Židinys-aidai. 2007, nr. 4, 
p. 188–192; 5) Sinkevičius K. Šešiabriaunio spaudo imperija // tarp knygų. 2000, nr. 5–10.
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kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kodėl sovietų sąjungoje tiek daug dėmesio buvo 
skiriama žiniasklaidos priemonių ideologinei kontrolei? 2) kuri meno šaka sovietmečiu 
lietuvoje patyrė mažiausią ir kuri didžiausią cenzūros poveikį? 3) kurios istorinės temos 
cenzūros buvo vertinamos ypač priekabiai ar net visai draudžiamos? 4) kurių užsienio 
autorių kūryba sovietmečiu buvo neprieinama lietuvos skaitytojams?

abi temas apibendrina seminaras, kuriame keliami klausimai ir daromi apibendrinimai 
apie sovietinės santvarkos ir valdymo sistemos poveikį dabartiniam lietuvos politiniam, 
ekonominiam, socialiniam gyvenimui ir žmonių pasaulėžiūrai.

Seminarų ir pratybų temos
1. Išeivių kelionės į Lietuvą sovietinėje ir išeivijos spaudoje.
2. Sovietinis švietimas ir jaunimo indoktrinacija.
3. KGB veikla jos dokumentuose ir kituose šaltiniuose.
4. Cenzūros atspindžiai direktyviniuose dokumentuose.
5. Skaitymo kontrolė.
6. Sovietinis palikimas dabartinėje Lietuvoje: politika, ekonomika, kultūra, 

visuomenė, vertybės.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Psichiatrinės inkvizicijos siautėjimas lietuvoje. Vilnius: Šventaragio slėnis, 1999; 

2) Gaškaitė N. jaunimo pasipriešinimas ir jo slopinimas šeštajame–septintajame 
dešimtmetyje // laisvės kovų archyvas. 1996, nr. 19, p. 5–47; 3) Burinskaitė K. 
kompromitavimas – vienas kgB metodų formuojant viešąją nuomonę šeštajame–
devintajame dešimtmečiais // genocidas ir rezistencija. 2006, nr. 2, p. 63–84;  
4) Kašauskienė V. lietuvos mokyklos sovietizacija ir priešinimasis jai 1940–1964 metais. 
Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2002; 5) Okuličiūtė L. lietuvos ssr kgB 
vadovybė 1954–1991 m. // genocidas ir rezistencija. 2007, nr. 2, p. 65–90; 6) Gaškaitė N. 
MgB-kgB agentūra okupuotoje lietuvoje // genocidas ir rezistencija. 1997, nr. 2, 
p. 97–105; 7) Ermolaev H. Censorship in soviet literature, 1917–1991. rowman & 
littlefield Publishers, inc., 1996; 8) Bolšaja cenzura: pisateli i žurnalisty v strane sovetov 
1917–1956 / sost. l. V. Maksimenkov. Moskva, 2005; 9) Kalnačs B. soviet Censorship 
and latvian Drama // Colloqiua. t. 17, p. 109–121; 10) Dapšytė G. teatras ir cenzūra. 
režisieriaus jono jurašo atvejis // Menotyra. 2007, t. 14, p. 69–78.
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etniniai ir teritoriniai  
konfLiktai Vidurio ir rytų europoje

Modulio tikslas – perteikti svarbiausias faktines ir teorines žinias apie Vidurio ir rytų 
europoje vykusius teritorinius ir etninius konfliktus, jų priežastis, padarinius ir įtaką toles-
nei regiono raidai; supažindinti su svarbiausiomis metodologinėmis prieigomis bei Vidurio 
ir rytų europos imperijose taikyta etnine politika; išanalizuoti antijudaizmo ir antisemitizmo 
reiškinius, skatinti negatyvių nuostatų įveiką; ugdyti gebėjimą analizuoti pirminius šaltinius.

Modulio temos:
• Imperinė tautinė politika Vidurio ir Rytų Europoje;
• Etniniai ir teritoriniai konfliktai Vidurio ir Pietryčių Europoje;
• Antisemitizmas Europoje: įvaizdžiai, ideologija ir konfliktai.

Imperinė tautinė politika Vidurio ir Rytų Europoje
Dr. Darius staliūnas

Temos anotacija. Ši tema skiriama Vidurio ir rytų europos imperijų XViii–XX a. 
tautinei politikai aptarti. siekiama išsiaiškinti, kuo panašios ir kuo skiriasi įvairių imperi-
nių valdžių politika nedominuojančių tautinių grupių atžvilgiu. Daugiausia dėmesio ski-
riama romanovų imperijos tautinei politikai vakariniuose valstybės pakraščiuose XiX a. 
romanovų politika lyginama su austrijos (nuo 1867 m. austrija-Vengrija) bei Prūsijos 
(nuo 1871 m. – Vokietijos) vidaus politika, ypač pabrėžiamas lenkų bei ukrainiečių klau-
simas. Įvairių vadinamųjų tautinių klausimų palyginimas leidžia geriau suvokti ir lietuvių 
rusifikacijos specifiką. temos pabaigoje aptariama sovietų sąjungos tautinė politika, ke-
liamas klausimas, ar sovietų sąjunga tęsė romanovų imperijos tautinę politiką.

išklausęs temą studentas turi: 1) žinoti svarbiausius Vidurio ir rytų europos imperijų 
(daugiausia dėmesio skiriama romanovų bei Habsburgų imperijoms bei sovietų sąjun-
gai) tautinių politikų raidos etapus, svarbiausias metodologines prieigas, analizuojančias 
vidaus politiką; 2) būti susipažinęs su svarbiausiomis analitinėmis sąvokomis, apibūdi-
nančiomis imperinę politiką, visuomenėje vykusius procesus, ir jas taikyti konkrečiuose 
tyrimuose; 3) gebėti palyginti skirtingas tautines politikas, paaiškinti jų kaitos priežas-
tis; 4) analizuoti valdžios politikos veiksmų padarinius konkrečiai visuomenei (tautinei 
grupei); 5) gebėti paaiškinti skirtingas istoriografinių mokyklų, aptariančių šią tematiką, 
prieigas bei tendencijas; 6) gilinti darbo su pirminiais šaltiniais įgūdžius.

Temos programa
1. Imperijų tautinė politika: istoriografiniai debatai.
reikšminiai žodžiai: carizmas, rusinimas; rusijos imperija / romanovų imperija, so-

vietų sąjunga, austrijos (nuo 1867 m. austrijos-Vengrijos) imperija, Didžioji Britanija, 
ukraina, Škotija, airija.
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sąvokos: rusinimas, totalus rusinimas, nacionalizmas, divide et impera politika, impe-
rinė strategija, biurokratinis nacionalizmas, rusocentrizmas, savanoriška, administraci-
nė bei kultūrinė rusifikacija, asimiliacija, nacionalinis naratyvas, moderni tauta, tautinė 
politika, konfesinė politika, rusų nacionalizmas, imperinė ideologija, nacionalizavimas, 
diskursas, imperinis patriotizmas ir rusų visuomeninis nacionalizmas, etnocentrizmas, 
rusiškasis marksizmas, primordializmas, „tautų draugystės“ ideologema, nacionalizmas, 
rusijos imperijos „etninės hierarchijos“ koncepcija.

Įvadinėse paskaitose aiškinamasi, kaip skirtingos istoriografijos (daugiausia dėmesio 
skiriama anglosaksiškai, sovietinei, šiuolaikinei rusijos bei lietuvos) analizuoja įvairių 
imperijų tautines politikas. Paskaitų tikslas yra ne tik parodyti šių istoriografijų skirtu-
mus, bet ir paaiškinti jų (mokslines, ideologines ir kt.) priežastis. Daug dėmesio skiriama 
tam, kaip istoriografinės paradigmos bei politinė konjunktūra darė įtaką rusijos imperi-
jos tautinės politikos aptarimui lietuvių istoriografijoje. trečioji paskaita skirta istoriogra-
fijos, kurioje lyginamos XiX a. europos imperijų tautinė politika, analizei ir svarbiausių 
terminų (imperija, tautinė politika, asimiliacija, akultūracija, integracija, tautinė valstybė, 
tautinė mažuma, nedominuojanti tautinė / etninė grupė) aptarimui, definicijoms ir jų 
taikymui nagrinėjant XiX a. imperijas.

literatūra: 1) Aleksandravičius E., Kulakauskas A. Carų valdžioje: XiX amžiaus lie-
tuva. Vilnius: Baltos lankos, 1996, p. 26–52; 2) Staliūnas D. Making russians. Meaning 
and Practice of russification in lithuania and Belarus after 1863. amsterdam/new York, 
nY: rodopi, 2007, p. 3–18; 3) Новак А. Борьба за окраины, борьба за выживание: 
Российская империя XiX в. и поляки, поляки и империя (Обзор соврeменной 
польской историографии) // Западные окраины Российской империи / Науч. ред. 
М. Долбилов, А. Миллер. Москва: Новое литературное обозрение, 2006, c. 429–464; 
4) Токть C. Российская империя и ее политика на белорусских землях в XiX – начале 
XX в. в современной белорусской историографии // Западные окраины Российской 
империи / Науч. ред. М. Долбилов, А. Миллер. Москва: Новое литературное 
обозрение, 2006, c. 503–532.

kontroliniai klausimai. 1) kokie veiksniai darė įtaką rusijos politikos XiX a. vertini-
mams lietuvių istoriografijoje? 2) kokias carinės tautinės politikos kaitos priežastis nu-
rodo Vakarų bei rusijos mokslininkai? 3) Palyginkite lietuvių ir Vakarų bei rusijos isto-
riografijas, skirtas carinei politikai XiX a. 4) kokius bendrus skirtingų imperijų tautinių 
politikų bruožus leidžia įžvelgti lyginamasis metodas? 5) kokiais tikslais (moksliniais ar 
politiniais) yra naudinga lyginamoji imperijų tautinių politikų analizė?

2. „Lenkų klausimas“ trijose imperijose.
reikšminiai žodžiai: Šiaurės Vakarų kraštas, „lenkų klausimas“, depolonizacija, „di-

džiosios reformos“, „atšilimas“, „lenkų kilmės ir katalikų tikybos asmuo“, „rusų kilmės ir 
stačiatikių tikybos asmuo“; tautiniai demokratai, ugodovcai, kirilica.

sąvokos: asimiliacija, akultūracija, segregacija, integracija.
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Čia lyginama rusijos, austrijos (austrijos-Vengrijos) bei Prūsijos (Vokietijos) politi-
ka lenkų atžvilgiu ir bandoma įrodyti, kad skirtingas „lenkų klausimo“ traktavimas mi-
nėtose trijose imperijose skirtingai veikė lenkų tautinio judėjimo pobūdį. Bendra šioms 
imperijoms buvo tai, kad lenkų problema visais atvejais buvo sunkiausiai sprendžiama 
iš visų tautinių klausimų. kalbant apie situaciją rusijos imperijoje, „lenkų klausimas“ 
analizuojamas skyrium lenkijos karalystėje ir skyrium vadinamajame Vakarų krašte. 
Paskaitose bandoma įrodyti, kad imperinė valdžia nesiekė lenkų asimiliuoti (kaip dažnai 
teigiama lenkų istoriografijoje), jos politika „lenkų klausimu“ XiX a. pirmojoje pusėje 
gali būti apibūdinama kaip integracinė ar akultūracinė, o XiX a. antrojoje pusėje – ir 
segregacinė.

literatūra: 1) Uspenskij B. nikolajus i ir lenkų kalba (rusijos imperijos kalbinė poli-
tika lenkijos karalystėje: grafikos ir rašybos klausimai) // raidžių draudimo metai / sud. 
D. staliūnas. Vilnius: lietuvos istorijos institutas, 2004, p. 27–43; 2) Głębocki H. alek-
sandras Hilferdingas ir slavofilų rusijos imperijos vakarinių pakraščių tautų kultūrinio 
atgimimo koncepcija // raidžių draudimo metai / sud. D. staliūnas. Vilnius: lietuvos 
istorijos institutas, 2004, p. 45–78; 3) Kieniewicz S. Historia Polski, 1795–1918. Warsza-
wa: Wydawnictwo naukowe PWn, 1996, s. 66–68, 74–75, 117–120, 235–237, 292–295, 
443–445; 4) Medišauskienė Z. rusijos cenzūra lietuvoje XiX a. viduryje. kaunas: Vytauto 
Didžiojo universitetas, 1998, p. 204–216; 5) Западные окраины Российской империи / 
Сост. М. Долбилов, А. Миллер. Москва: Новое литературное обозрение, 2006,  
с. 81–94, 100–103, 125–155, 184–2002, 372–378, 393–401.

kontroliniai klausimai. 1) Palyginkite trijų imperijų politiką „lenkų klausimu“. 2) Pa-
lyginkite valdžios politiką lenkų atžvilgiu lenkijos karalystėje ir Vakarų krašte. 3) kokią 
įtaką „lenkų klausimas“ turėjo valdžios politikai kitų nedominuojančių etninių grupių 
atžvilgiu?

3. „Žydų klausimas“ trijose imperijose.
reikšminiai žodžiai: „žydų klausimas“, maskiliai, aškenaziai, sefardai, misnagdai, cha-

sidai, hebrajų kalba, rusifikacija, karaimai, sėslumo zona, „žargonas“ (jidiš kalba), nume-
rus clausus.

sąvokos: asimiliacija, akultūracija, segregacija, judofobija, nacionalizacija, diskrimi-
nacinė politika, etnokonfesinė grupė, antisemitizmas, pogromai.

Didžiausią problemą XiX a. „žydų klausimas“ kėlė rusijos imperijos valdžiai, nes iki 
abiejų tautų respublikos (atr) padalijimų romanovų imperijoje žydai negalėjo legaliai 
gyventi, antra, procentiniu požiūriu čia buvo daugiau žydų nei kitose europos valstybėse 
(situacija lygintina nebent su Habsburgų imperija). Daugiausia dėmesio paskaitose ski-
riama šiems klausimams: koks buvo santykis tarp žydų emancipacijos ir tokių prievolių 
kaip karinės tarnybos atlikimas minėtose imperijose? kaip skirtingų imperinių valdžių 
politika paveikė žydų politines nuostatas? kalbant apie situaciją romanovų imperijoje, 
dėmesys sutelkiamas į šias problemas: kada fiksuotina diskriminacinės politikos pradžia? 
kokie veiksniai darė įtaką valdžios politikai (antijudaizmas / antisemtizmas; ekonominiai 
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išskaičiavimai ir pan.)? kokių tikslų siekta „žydų klausimu“ ir kaip jie kito (dėmesį sutel-
kiant į XiX a. 9-ojo dešimtmečio pokyčius)? kodėl skyrėsi politika lenkijos karalystėje 
bei žydų sėslumo zonoje (į kurios sudėtį pateko ir vadinamasis Vakarų kraštas)? kaip 
galima įvertinti valdžios elgseną pogromų metu?

literatūra: 1) Staliūnas D. rusijos politika žydų atžvilgiu XiX a.: istoriografinis aspek-
tas // lietuvos istorijos metraštis 2001. 2002, nr. 1, p. 135–139; 2) Klier J. D. Why Were 
russian jews not kaisertreu? // ab imperio. 2003, no. 4, p. 41–58; 3) Staliūnas D. Ma-
king russians. Meaning and Practice of russification in lithuania and Belarus after 1863. 
amsterdam/new York, nY: rodopi, 2007, p. 120–127, 199–233; 4) Dolbilov M. russi-
fying Bureaucracy and the Politics of jewish education in the russian empire’s nort-
hwest region (1860s–1870s). Prieiga internetu: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/
acta/24/dolbilov.pdf; 5) Каменский A. «Царство разума» и «еврейский вопрос»: Как 
Екатерина Вторая вводила черту оседлости в Российской империи. Prieiga interne-
tu: http://ekaterina2.bnd.ru/entry/kamenski/index.php.

kontroliniai klausimai. 1) Palyginkite rusijos politiką lenkų bei žydų atžvilgiu.  
2) koks buvo imperinės politikos žydų atžvilgiu tikslas XiX a. pirmojoje pusėje? 3) kokie 
veiksniai nulėmė imperinės politikos žydų atžvilgiu kaitą XiX a. 9-ajame dešimtmety-
je? 4) Palyginkite tautinę politiką žydų bei lietuvių atžvilgiu po 1863–1864 m. sukilimo.  
5) kokie veiksniai nulėmė skirtingą žydų padėtį sėslumo zonoje ir lenkijos karalystėje?

4. Ukrainiečiai (mažrusiai, rusinai) bei baltarusiai kaip imperinės politikos objektai.
reikšminiai žodžiai: rusinai, mažrusiai, ukrainiečiai, Valujevo cirkuliaras, „didžiosios 

reformos“, baltarusių nacionalizmas, lotyniška abėcėlė, kirilica, „apsišvietę biurokratai“, 
slavofilai, didrusiai, baltarusiai, baltarusių tarmės, pridėtinės katalikiškos pamaldos.

sąvokos: asimiliacija, politika „skaldyk ir valdyk“.
Pirmoji tema skirta Habsburgų ir romanovų imperijų politikai ukrainiečių (ma-

žrusių rusijoje ir rusinų austrijoje-Vengrijoje) atžvilgiu palyginti. Habsburgų politika 
svyravo tarp „skaldyk ir valdyk“ metodų (kai siekta susilpninti lenkų įtaką galicijoje pa-
sinaudojant rusinais) ir rusinų problemų ignoravimo (leidžiant lenkams dominuoti), o 
romanovų imperijoje buvo vykdoma, nors ir ne visai nuosekliai, mažrusių asimiliacijos 
politika. Šių dviejų imperinių politikų palyginimas svarbus dar ir tuo, kad jos darė įta-
ką viena kitos politikai ukrainiečių atžvilgiu (ši tezė iliustruojama primenant 1859 m. 
įvykius, kurie atvedė prie lotyniškos abėcėlės uždraudimo raštijoje „rusų kalba“). tema 
baigiama imperijų tautinės politikos įtakos modernios ukrainiečių tautos susiformavi-
mui aptarimu, naudojantis Miroslavo Hrocho tautinių sąjūdžių etapų tipologizacija. ant-
roji tema skirta baltarusiams. imperijos valdančiojo bei intelektinio elito galvose buvo 
įsitvirtinusi vadinamoji trinarės arba didžiosios rusų tautos koncepcija, kuri skelbė, jog 
didrusiai kartu su mažrusiais (ukrainiečiais) ir baltarusiais sudaro vieną – rusų – tautą. 
todėl visos ukrainiečių, o vėliau ir baltarusių nacionalizmo apraiškos buvo suvokiamos 
kaip keliančios pavojų ne tik imperijai, bet ir rusų tautos vienybei. Paskaita atskleidžia 
asimiliacinę valdžios politiką nedominuojančios etninės grupės atžvilgiu. Daugiausia 
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dėmesio skiriama vadinamajai rusifikacinei politikai po 1863–1864 m. sukilimo (bal-
tarusių kalbos (tarmės) statusui bei masiniam baltarusių vertimui į stačiatikybę). Pas-
kaitoje aptariamos šios koncepcijos: trinarė arba didžioji rusų tauta, Vakarų rusiškumas  
(rus. zapadnorusizm), „nišos“ koncepcija, primordializmas.

literatūra: 1) Weeks Th. R. “us” or “Them”? Belarusians and official russia, 1863–
1914 // nationalities Papers. 2003, Vol. 31, issue 2, p. 211–224; 2) Staliūnas D. Making 
russians. Meaning and Practice of russification in lithuania and Belarus after 1863. 
amsterdam/new York, nY: rodopi, 2007, p. 283–296; 3) Миллер А. “Украинский 
вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина 
XiХ века). СПб.: Алетейя, 2000. Prieiga internetu: http://www.ukrhistory.narod.ru/te 
xts/miller.htm; 4) Himka J.-P. Dimensions of a triangle: Polish-ukrainian-jewish relati-
ons in austrian galicia // Polin. studies in Polish jewry / focusing on galicia: jews, Poles, 
and ukrainians 1772–1918 / ed. i. Bartal, a. Polonsky. london: The littman library 
of jewish Civilization, 1999, Vol. 12, p. 25–48; 5) Токть C. Латиница или кирилица: 
проблема выбора алфавита в белорусском национальном движении во второй 
половине XiX – началe XX века. // ab imperio. 2005, no. 2, с. 297–319; 6) Merkys V. 
tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 1798–1918 m. Vilnius: Versus aureus, 2006,  
p. 53–55, 111–126, 203–232, 285–304.

kontroliniai klausimai. 1) Palyginkite lingvistinę politiką lietuvių ir baltarusių kalbų 
atžvilgiu. ar galima šią politiką vadinti kalbų draudimu? 2) kokią įtaką turėjo „ukrai-
niečių klausimas“ imperijos politikai baltarusių kalbos atžvilgiu? 3) kodėl baltarusių na-
cionalizmas buvo silpnesnis nei ukrainiečių? 4) kaip imperijos tautinė politika paveikė 
baltarusių modernios tautos formavimąsi?

5. Lietuvių „rusifikacija“: akultūracija ar asimiliacija?
reikšminiai žodžiai: Šiaurės Vakarų kraštas, kirilica, „graždanka“, ilminskio sistema, 

augustavo gubernija, kauno gubernija, lenkijos karalystė, Vilniaus švietimo apygarda, 
Panevėžio mokytojų seminarija, bažnytinė unija.

sąvokos: asimiliacija, akultūracija, politika „skaldyk ir valdyk“, lietuviška lietuviškų 
raštų kirilica, rusiška lietuviškų raštų kirilica, lietuvių nacionalizmas.

istorinėje literatūroje matome du imperinės valdžios politikos lietuvių atžvilgiu verti-
nimus. Vakarų ir šiuolaikinėje rusų istoriografijoje tvirtinama, kad lietuvių atžvilgiu vyk-
dyta vadinamoji depolonizacinė politika, t. y. svarbiausias valdžios tikslas buvo apsaugoti 
lietuvius nuo polonizacijos. lietuvių istoriografijoje dominuoja įsitikinimas, kad valdžia 
siekė lietuvius surusinti, t. y. asimiliuoti. Įdomu, kad abiem atvejais kaip pagrindinis ar-
gumentas pateikiamas lotyniškų rašmenų draudimas lietuvių raštijoje ir kirilicos įvedi-
mas. Šioje paskaitoje bandoma išsiaiškinti, kokių tikslų siekė imperijos valdžia atlikdama 
lingvistinius eksperimentus, įgyvendindama konfesinę politiką ir t. t. lyginami valdžios 
veiksmai Šiaurės Vakarų krašte bei augustavo (vėliau – suvalkų) gubernijoje, kuri pri-
klausė lenkijos karalystei. rusijos politika lietuvių atžvilgiu taip pat lyginama su Prūsijos 
(Vokietijos) metodais mažlietuvių atžvilgiu.
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literatūra: 1) Staliūnas D. Making russians. Meaning and Practice of russification in 
lithuania and Belarus after 1863. amsterdam/new York, nY: rodopi, 2007, p. 233–282; 
2) Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864–1904. Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidykla, 1994; 3) Subačius G. Development of the Cyrillic orthography 
for lithuanian in 1864–1904 // lituanus. 2005, nr. 51 (2), p. 35–41; 4) Weeks Th. R. of-
ficial russia and lithuanians, 1863–1905 // lithuanian Historical studies. 2001, Vol. 5, 
p. 68–84.

kontroliniai klausimai. 1) Palyginkite raidžių keitimo tikslus lietuvių, latvių, lenkų 
raštijose. 2) ar lingvistinė rusifikacija visuomet reiškia asimiliaciją?

6. Pabaltijo gubernijų autonomijos likimas.
reikšminiai žodžiai: rusifikacija, Pabaltijo gubernijos, estijos, livonijos, kuršo gu-

bernijos, Pabaltijo vokiečiai, pangermanizmas, germanizacija, rusų nacionalizmas, apš-
vieta, masinis konfesijos keitimas.

sąvokos: integracija, akultūracija, nacionalizacija, modernizacija, mentalinis žemėla-
pis, istorinė teisė, nacionalinė teritorija.

Pagrindinė problema, susijusi su imperine politika Pabaltijo gubernijose (šiuolaikinė 
latvija bei estija), yra klausimas, kodėl rusifikacija šiame regione prasidėjo žymiai vėliau 
nei etninėse lenkų, lietuvių, baltarusių ar ukrainiečių žemėse. Šioje paskaitoje ne tik ap-
tariama, kaip nuo XViii a. pradžios iki Pirmojo pasaulinio karo kito valdžios veiksmai 
livonijos, kuršo bei estijos gubernijose, bet ir aiškinamasi: 1) kodėl XViii a.–XiX a. 
pirmojoje pusėje imperijos valdantysis elitas praktiškai nesumažino Pabaltijo vokiečių 
teisių bei privilegijų; 2) kokie veiksniai paskatino vadinamąją rusifikaciją nuo XiX a. 
9-ojo dešimtmečio; 3) kodėl imperijos politika šiame regione neįgavo tokio drastiško / 
diskriminacinio pobūdžio kaip lietuvoje, Baltarusijoje ar ukrainoje? Paskaitoje argu-
mentuojama, kad viena iš pagrindinių priežasčių buvo ta, jog imperijos valdančiojo bei 
intelektinio elito „mentaliniuose žemėlapiuose“ Pabaltijo gubernijos buvo tik imperijos, 
bet ne rusų tautinės teritorijos dalis. Ši tezė detaliau pagrindžiama lyginant konfesinę 
politiką Pabaltijo gubernijose bei Šiaurės Vakarų krašte.

literatūra: 1) Staliūnas D. Masinis konfesijos keitimas vakariniuose rusijos imperijos 
pakraščiuose: lyginamasis aspektas // lietuvos istorijos metraštis, 2007/2. 2008, p. 5–19; 
2) Jēkabsons Ē. spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas latvijoje 1865–1904 m. // 
raidžių draudimo metai / sud. D. staliūnas. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 
2004, p. 191–197; 3) russification in the Baltic Provinces and finland, 1855–1914 / ed. 
e. C. Thaden. Princeton: Princeton university Press, 1981.

kontroliniai klausimai. 1) kodėl XViii a., o iš dalies ir XiX a. pirmojoje pusėje Pabal-
tijo vokiečiai išlaikė daugumą privilegijų? 2) kodėl XiX a. antrojoje pusėje pasikeitė val-
dančiojo elito požiūris į Pabaltijo vokiečių privilegijas? 3) Palyginkite rusifikaciją Šiaurės 
Vakarų krašte XiX a. 7-ąjį ir Pabaltijo gubernijose 9-ąjį dešimtmečiais. 4) kokie veiksniai 
darė įtaką tautinei politikai Pabaltijo gubernijose po 1905 m. revoliucijos?
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7. „Vėluojanti rusifikacija“ Suomijoje.
reikšminiai žodžiai: suomijos Didžioji kunigaikštystė, fenomanai, svekomanai.
sąvokos: etnokultūrinė tauta, pilietinė tauta, integracija, nedominuojanti etninė grupė.
nors etninės suomių žemės buvo prijungtos prie rusijos imperijos 1809 m., bet vadi-

namoji rusifikacija čia prasidėjo tik paskutiniais XiX a. metais. tačiau rusifikacijos poli-
tika čia buvo žymiai nuosaikesnė nei kituose vakariniuose imperijos pakraščiuose. Pas-
kaitoje aiškinamasi, kokie kariniai, geopolitiniai, ideologiniai motyvai paskatino valdžią 
keisti nusistovėjusį status quo suomijos Didžiojoje kunigaikštystėje. antroji paskaitos 
problema – kokią įtaką ta rusifikacinė politika turėjo suomių modernios tautos forma-
vimosi specifikai. argumentuojama, kad prasidėjusi integracinė politika tapo vienu iš 
svarbesnių veiksnių, kurie nulėmė dvikalbės suomių tautos susiformavimą (švediškai 
kalbantys suomijos gyventojai laikomi integralia suomių tautos dalimi).

literatūra: 1) Mäkinen I. The Historical Background and imperial context of the 
finnish language decree of 1850 // knygotyra. 2005, nr. 44, p. 72–86. Prieiga internetu: 
www.leidykla.vu.lt/inetleid/knygot/44/straipsniai/str5.pdf; 2) russification in the Baltic 
Provinces and finland, 1855–1914 / ed. e. C. Thaden. Princeton: Princeton university 
Press, 1981, p. 355–457; 3) Szordykowska B. geneza systemu polityczno-administracyj-
nego finlandii w początkach XiX wieku. Z dziejów stosunków rosyjsko-fińskich // Zapis-
ki historyczne. 1996, t. lXi, z. 1, s. 51–59.

kontroliniai klausimai. 1) kodėl skyrėsi rusijos tautinė politika lenkijos karalystėje 
ir suomijos Didžiojoje kunigaikštystėje? 2) kodėl rusifikacijos politika suomijoje pradė-
ta vėliau nei kituose vakariniuose romanovų imperijos pakraščiuose? 3) kuo ypatingas 
suomių modernios tautos formavimasis?

8. Sovietų Sąjunga: korenizacijos politika.
reikšminiai žodžiai: korenizacija, lotyniškoji abėcėlė, kirilica.
sąvokos: etniškumo teritorializavimas.
Šiuolaikinėje istoriografijoje galima išskirti dvi romanovų imperijos ir sovietų rusi-

jos (sovietų sąjungos) lyginimo tendencijas: dalis tyrinėtojų laikosi nuomonės, kad savo 
vidine sąranga, elitų sudėtimi, ideologija tai buvo du visiškai skirtingi politiniai dariniai. 
Šią tezę jie dažnai iliustruoja tokiais pavyzdžiais kaip administracinis suskirstymas pagal 
etnines teritorijas (etniškumo teritorializacija) ar politika įvairių kalbų atžvilgiu, ypač lo-
tyniškos abėcėlės protegavimas XX a. 3-iajame dešimtmetyje. Šios politikos atsiradimo 
priežastys bei eiga išsamiai aptariamos. kita istorikų grupė pabrėžia tęstinumą (argu-
mentų ieškoma geopolitikos, mokslininkų-ekspertų pasitelkimo ir kt. srityse). aptaria-
mos istoriografinės diskusijos, ar galima sovietų sąjungą laikyti klasikine imperija.

literatūra: 1) Slezkine Y. The ussr as a Communal appartment, or How a socialist 
state Promoted ethnic Particularism // slavic review. 1994, Vol. 53, no. 2, p. 414–452; 
2) Martin T. The affirmative action empire. london: Cornell university Press, 2001; 
3) Hirsch Fr. empire of nations: ethnographic knowledge and the Making of the soviet 
union. ithaca and london: Cornell university Press, 2005; 4) Shneer D. Having it Both 
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Ways: jewish nation Building and jewish assimilation in the soviet empire // ab impe-
rio. 2003, no. 4, p. 377–393.

kontroliniai klausimai. 1) Palyginkite romanovų imperijos ir sovietų sąjungos eks-
perimentus su raidynais. 2) Palyginkite šių dviejų valstybių administracinių ribų nusta-
tymo principus.

9. Rusifikacija Sovietų Sąjungoje.
reikšminiai žodžiai: suliejimas, suartėjimas, tautų draugystė, atšilimas, rusifikacija, 

tarybinis pilietis, sovietinis užsienis [russkaia / sovietskaia zagranica].
sąvokos: „tautų draugystės“ ideologema, sovietinis identitetas.
istorikai sutaria, kad XX a. 4-ajame dešimtmetyje buvo atsisakyta korenizacijos politi-

kos, nors, kita vertus, daugelis įgyvendintų tos politikos priemonių liko galioti. Šiose pas-
kaitose diskutuojama, kaip susiformavo ir buvo įgyvendinama „tautų draugystės“ ideo-
logema paremta naujoji sovietinė politika, kaip buvo sureikšmintas rusų tautos, kultūros, 
kalbos vaidmuo. Daug dėmesio skiriama rusų kalbos diegimui per švietimo sistemą, taip 
pat per masines informacijos priemones, karinę tarnybą. gilinantis į oficialiąją retoriką, 
jos ideologines ištakas bei politinę praktiką stengiamasi atskleisti sovietinio identiteto 
turinį.

atskirai gvildenamos šios problemos: sovietinio antisemitizmo apraiškos; centrinės 
valdžios politikos Pabaltijo respublikose specifika, taip pat skirtumai tarp lietuvos, latvi-
jos bei estijos; 1956 ir 1968 m. įvykių sovietiniame bloke įtaka tautinei politikai sovietų 
sąjungos viduje ir kt. Paskaitų bloko pabaigoje aptariama istoriografinė diskusija dėl tau-
tinių klausimų įtakos sovietų sąjungos iširimui.

literatūra: 1) Fowkes B. The national Question in the soviet union under leonid 
Brezhnev: Policy and response // Brezhnev reconsidered / ed. e. Bacon, M. sandle. 
new York: Palgrave Macmillan, 2002, p. 68–89; 2) Ivanauskas V. rusų kalbos vaidmuo 
stiprinant sovietinį tapatumą ir nacionalinė politika sovietinėje sistemoje 8–9 dešim-
tmetyje // lietuvos istorijos metraštis, 2007/2. 2008, p. 103–121; 3) Peter A. Blitstein,  
nation-Building or russification? obligatory russian instruction in the soviet non- 
russian school, 1938–1953 // a state of nations. empire and nation-Making in the age of 
lenin and stalin / ed. r. g. suny, t. Martin. oxford, new York: oxford uP, 2001, p. 253–
274; 4) Streikus A. Bažnyčios ir sovietų valdžios santykiai lietuvoje, latvijoje ir estijoje 
1940–1990 m. Panašumai ir skirtumai // genocidas ir rezistencija. 2002, nr. 2, p. 45–60;  
5) Tannberg T. Der kreml und die baltische frage 1956 // forschungen zur baltischen 
geschichte 2. tartu, 2007, p. 173–207.

kontroliniai klausimai. 1) Paaiškinkite, kaip ir kodėl pakito sovietinė tautinė politika. 
2) kokių tikslų siekė valdžia, diegdama rusų kalbą? 3) kokią įtaką sovietų sąjungos suby-
rėjimui turėjo tautiniai judėjimai?

Seminarų ir pratybų temos
Pirmas teminis blokas (6 seminarai, studentai privalės perskaityti tik dalį nurodytų 

tekstų): Rusijos tautinės politikos interpretacija (ir jos kaita) atskirų istorikų darbuose 
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(V. Merkys, R. Vėbra, A. Tyla, A. Kulakauskas, A. Komzolova, W. Rodkiewicz, A. Mil-
ler, M. Dolbilov, Th. R. Weeks).

•  Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864–1904. Vilnius: lietuvos 
istorijos institutas, 1994.

literatūra: 1) knygnešių laikai 1864–1904. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1994; 
2) Motiejus Valančius: tarp katalikiško universalizmo ir tautiškumo. Vilnius: Mintis, 1999; 
3) rusų kalba Vilniaus vyskupijos bažnyčiose 1866–1883 m. // lituanistica. 2002, nr. 3, 
p. 33–61; 4) Vilniaus vyskupijos katalikų parapijų vertimas stačiatikių parapijomis ir jo 
tautiniai padariniai (1866–1918 m.) // lituanistica. 2003, nr. 3, p. 3–22; 5) lietuvių drau-
džiamosios spaudos ir tautinės tapatybės sąsajos // knygotyra. 2005, nr. 44, p. 9–19.

•  Miller A. Between local and inter-imperial: russian imperial History in search of 
scope and Paradigm // kritika: explorations in russian and eurasian History. 2004, 
Vol. 5, no. 1, p. 5–26.

literatūra: 1) Miller A. kalba, tapatybė ir lojalumas rusijos imperijos valdžios poli-
tikoje // raidžių draudimo metai / sud. D. staliūnas. Vilnius: lietuvos istorijos institu-
to leidykla, 2004, p. 15–26; 2) Tyla А. Prie lietuviškųjų spaudinių gotiškomis raidėmis 
uždraudimo istorijos // lietuvos tsr aukštųjų mokyklų darbai. Bibliotekininkystės ir 
bibliografijos klausimai. 1967, nr. 6, p. 171–174; 3) lietuvių spaudos draudimo panai-
kinimo byla. Vilnius: ltsr Ma istorijos institutas, 1973; 4) Tyla A. lietuviškos spaudos 
draudimas: kova, praradimai ir politiniai rezultatai // Žodžio laisvė. lietuviškos spaudos 
atgavimo šimtmečiui paminėti / sud. r. skeivys. Vilnius: lietuvių literatūros ir tautosa-
kos institutas, 2004, p. 15–24.

•  Vėbra P. lietuvos katalikų dvasininkija ir visuomeninis judėjimas (XiX a. antroji 
pusė). Vilnius: Mintis, 1968.

literatūra: 1) lietuvių spaudos draudimo panaikinimo byla // lietuvos tsr aukštųjų 
mokyklų mokslo darbai. istorija. 1976, t. XVi/2, p. 34–50; 2) lietuviškos spaudos draudi-
mas 1864–1904 metais. Vilnius: Pradai, 1996.

•  Weeks Th. R. Monuments and Memory: immortalizing Count M. n. Muraviev in 
Vilna, 1898 // nationalities papers. 1999, no. 4, p. 551–564.

literatūra: 1) official russia and lithuanians, 1863–1905 // lithuanian Historical 
studies. 2001, Vol. 5, p. 68–84; 2) Weeks T. R. jidiš ir lietuvių kalbos rusijos imperijoje: 
politika dviejų „uždraustų kalbų“ atžvilgiu 1863–1913 m. // raidžių draudimo metai / 
sud. D. staliūnas. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004, p. 175–190.

antras teminis blokas (2 seminarai): Rusijos tautinę politiką atspindinčių pirminių 
šaltinių analizė.

•  1804, 1835 m. „Žydų nuostatai“; lietuvių spaudos [lotyniškai rašmenimis] draudi-
mo atšaukimo byla.

literatūra: lietuvių spaudos draudimo panaikinimo byla. Vilnius: ltsr Ma istorijos 
institutas, 1973.
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•  Долбилов М. Культурная идиома возрождения России как фактор имперской 
политики в Северо-Западном крае в 1863–1865 гг. // ab imperio. 2001, no. 1–2, 
c. 227–268.

literatūra: 1) Превратности кириллизации: запрет латиницы и бюрократическая 
русификация литовцев в виленском генерал-губернаторстве 1864–1882 гг. // 
ab imperio. 2005, no. 2, с. 255–296; 2) «Очищение» иудаизма: конфессиональная 
инжинерия учебного ведомства Российской империи (на примере Северо-
Западного края) // Архив Еврейской истории. 2006, т. 3, с. 166–204; 3) Миллер A. 
Западные окраины Российской империи / Науч. ред. М. Долбилов, А. Миллер. 
Москва: Новое литературное обозрение, 2006.

•  Комзолова А. Политика самодержавия в Северо-Западном крае в эпоху 
Великих реформ. Москва: Наука, 2005.

trečias teminis blokas (1 seminaras): „Rusinimas“ sovietinėje Lietuvoje 1940–1990.
literatūra: 1) okupuotos lietuvos istorija / red. a. anušauskas. Vilnius: lietuvos 

gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007, p. 429–432, 513–517; 2) Mi-
siūnas R. J. Baltijos valstybės: priklausomybės metai 1940–1980. Vilnius: Mintis, 1992; 
3) Streikus A. sovietų režimo pastangos pakeisti lietuvos gyventojų tautinį identitetą // 
genocidas ir rezistencija. 2007, nr. 1, p. 7–30.

Rekomenduojama literatūra:
1) Hirsch Fr. empire of nations. ethnographic knowledge and the Making of the so-

viet union. ithaca, london: Cornell university Press, 2005; 2) Kappeler A. russland als 
Vielvölkerreich: entstehung, geschichte, Zerfall. München: C. H. Beck, 1992 [yra šios 
knygos vertimai į anglų bei rusų kalbas]; 3) Klier J. D. imperial russia’s jewish question, 
1855–1881. Cambridge university Press, 1995; 4) Petronis V. Constructing lithuania. et-
hnic mapping in tsarist russia, ca. 1800–1914. stockholm, 2007; 5) Rodkiewicz W. russian 
nationality Policy in the Western Provinces of the empire (1863–1905). liublin: scientic 
society of liublin, 1998; 6) Weeks Th. R. nation and state in late imperial russia. natio-
nalism and russification on the Western frontier 1863–1914. De kalb: northern illinois 
university Press, 1996; 7) a state of nations. empire and nation-Making in the age of 
lenin and stalin / ed. r. g. suny, t. Martin. oxford, new York: oxford uP, 2001; 8) „Žydų 
klausimas“ lietuvoje (XiX a. vidurys) / red. V. sirutavičius, D. staliūnas. Vilnius: lietuvos 
istorijos instituto leidykla, 2004; 9) Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики: 
поляки в России и русские в Польше. Москва: издательство «Индрик», 1999;  
10) Каппелер А. Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии 
Российской империи // Россия-Украина: история взаимоотношений. Москва, 1997, 
c. 125–144; 11) Клиер Дж. Россия собирает своих евреев: происхождение еврейского 
вопроса 1772–1825. Москва, 2000.
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Etniniai ir teritoriniai konfliktai Vidurio ir Pietryčių Europoje
lekt. dr. audrius abromaitis, doc. dr. jurgita Verbickienė

Temos anotacija. tema apima Vidurio ir Pietryčių europos (sąlyginio regiono tarp 
rusijos / sovietų socialistinių respublikų sąjungos (ssrs) ir Vokietijos bei italijos) konf-
liktinį potencialą ir jo raišką XX amžiaus pirmojoje pusėje bei dešimtmetį po antrojo 
pasaulinio karo pabaigos. Šis sąlyginis regionas, kuriam priskirtina ir lietuva, pristato-
mas kaip erdvė, turinti tam tikrų bendrų bruožų: būdinga priklausomybė imperijoms iki 
Pirmojo pasaulinio karo ir priklausomybė nuo imperinių ambicijų po karo; naujųjų vals-
tybių konfliktai etniniu ir (arba) teritoriniu pagrindu kaip vienu iš pagrindinių regiono 
raidą lemiančių veiksnių subyrėjus imperijoms; tautinių mažumų destruktyvus veiksnys 
(pasireiškęs neigiamu poveikiu valstybių vidaus bei regioniniam stabilumui ir, antra ver-
tus, valstybių vykdyta tautinių mažumų politika, dažnai siekianti išstumti mažumas iš 
visuomeninio-politinio gyvenimo ar net reiškianti asimiliaciją). Paskaitose studentams 
perteikiamos žinios apie svarbiausius regiono valstybių užsienio ir vidaus politikos pro-
cesus, regiono tarptautinių santykių specifiką europiniame kontekste, etninį ir teritorinį 
konfliktinį potencialą ir jo raišką, nagrinėjamo laikotarpio etninių-teritorinių konfliktų 
sąsajas su nūdienos aktualijomis. nagrinėjamo laikotarpio lietuvos užsienio politika ir 
jos esminė problema – konfliktas su lenkija – įtraukiama į platesnį regioninį kontekstą. 
Dėmesio skiriama didelio masto europos gyventojų naikinimams (pavyzdžiui, Holo-
kaustui, romų genocidui) bei etninės situacijos pokyčiams, nulemtiems antrojo pasau-
linio karo.

temos siekiniai: 1) studentai supranta ir geba diskutuoti apie pagrindines regiono 
tarptautinių santykių ir vidaus politikos problemas, žino etninių-teritorinių konfliktų 
priežastis, eigą ir pasekmes, geba įvertinti nagrinėjamo laikotarpio lietuvos užsienio ir 
tautinę politiką platesniame regioniniame kontekste; 2) geba kritiškai vertinti temos isto-
riografiją ir savarankiškai ją nagrinėti, diskutuoti su tema susijusiais klausimais.

Temos programa
Įvadinė paskaita. Vidurio ir Pietryčių Europa prieš ir po Pirmojo pasaulinio karo. 

Tautiniai ir teritoriniai klausimai.
reikšminiai žodžiai: Versalio sistema, tautų apsisprendimo teisė, tautinė valstybė, 

tautinė mažuma, etniniai ir teritoriniai konfliktai, taikos sutartis, istorinės teisės.
sąvokos: revanšizmas, revizionizmas, valstybingumas.
Įvadinėje paskaitoje aptariama regiono būklė Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse: di-

džiosios regiono dalies priklausomybė vienai iš trijų imperijų (rusijos, Vokietijos arba 
austrijos-Vengrijos), mažųjų regiono valstybių (visų pirma – rumunijos ir serbijos ka-
ralysčių) ir neturinčių valstybingumo tautų situacija. nusakomos regiono valstybių įsi-
traukimo į karą aplinkybės ir trumpai apžvelgiamas karo poveikis regionui. studentai 
supažindinami su esminėmis karo pasekmėmis regione, imperijų subyrėjimo aplinkybė-
mis ir tautinių klausimų svarba šiame procese, tautinių valstybių susikūrimu. Šių valsty-
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bių sienų nustatymo procesas buvo labai skausmingas. Paribio regionai dažniausiai buvo 
etniškai mišrūs, dažnai miestų ir kaimo vietovių populiacija priklausė skirtingoms etni-
nėms bendrijoms, todėl tautų apsisprendimo teisę buvo sunku įgyvendinti. antra vertus, 
procesą komplikavo istorinėmis teisėmis grindžiami reikalavimai ir naujai susikūrusių 
valstybių vadovų ambicingi siekiai didinti savosios valstybės reikšmę, dažnai grindžiami 
aršia konkurencija su kaimynais ar netgi jų sąskaita. Dėl naujų valstybių kūrimo pro-
ceso daugelyje šalių atsirado didelės tautinės mažumos (kai kuriais atvejais siekiančios 
kelis milijonus asmenų), o kai kurios valstybės sukurtos kaip savotiška giminingų tautų 
sąjunga (Čekoslovakija, jugoslavija). naujai nubrėžtos valstybinės sienos taip pat tapo 
nuolatinės įtampos palaikymo šaltiniu, nes daugelis valstybių manė jas esant neteisingas, 
esą pernelyg daug etniškai ar istoriškai joms turinčių priklausyti teritorijų liko kitų vals-
tybių sudėtyje, manė, kad jos tiesiog neatspindi turėtos tautinės-politinės valstybės kū-
rimo programos. Padėtį dar pasunkino subyrėjusių imperijų pagrindu susikūrusių vals-
tybių revanšizmas, ilgainiui virtęs didžiavalstybinių programų įgyvendinimo bandymais. 
Paskaitoje aptariamos esminės minėtos tematikos istoriografijos tendencijos, studentams 
paaiškinamas rėmimosi šiais istoriniais darbais problemiškumas.

literatūra: 1) Wandycz P. S. laisvės kaina: Vidurio rytų europos istorija nuo vidur-
amžių iki dabarties. Vilnius: Baltos lankos, 1997, p. 171–241; 2) Seton-Watson H. eas-
tern europe between the Wars. 1918–1941. new York: Harper and row, 1967, p. 35–74; 
3) Crampton R. J. eastern europe in the twentieth Century. london: routledge, 1994,  
p. 31–38; 4) Davies N. europa: istorija. Vilnius: Vaga, 2002, p. 925–935.

kontroliniai klausimai. 1) kuri Vidurio ir Pietryčių regiono valstybė 1918–1939 me-
tais turėjo daugiausia teritorinių nesutarimų su kaimyninėmis šalimis? su kuriomis šali-
mis ir dėl kurių teritorijų? 2) apibrėžkite revanšizmo ir revizionizmo sąvokas ir nurody-
kite jų skirtumus. 3) apibūdinkite esmines Pirmojo pasaulinio karo pasekmes Vidurio ir 
Pietryčių europai. 4) apibūdinkite tautų apsisprendimo teisės principo kilmę ir jo taiky-
mo Vidurio ir Pietryčių europoje specifiką. 5) Pateikite kelis pavyzdžius, rodančius XX a. 
pirmosios pusės konfliktų sąsajas su šiandienos aktualijomis.

1. Vokietijos bei Sovietų Sąjungos ambicijos ir etniniai-teritoriniai klausimai.
reikšminiai žodžiai: Veimaro respublika, sovietų sąjunga, Versalio taikos sutartis, 

rygos taikos sutartis, aukštutinė silezija, laisvasis gdansko miestas, sudetai, kresai, Be-
sarabija, tautų sąjunga.

sąvokos: plebiscitas, teritorinė ekspansija, „revoliucijos eksportas“, diplomatiniai san-
tykiai, nacionalsocializmas, federacija, ultimatumas, nota, eksteritorinis susisiekimas.

Pirmame paskaitų bloke aptariamas buvusių imperijų pagrindu susikūrusių Vokieti-
jos ir sovietų rusijos / sovietų sąjungos valstybių vaidmuo regiono konfliktuose, nes šių 
dviejų pagrindinių regiono žaidėjų nuostatos ir veiksmai didele dalimi lėmė visą situaciją 
regione. imperijų subyrėjimas aptariamame regione nereiškė imperinių ambicijų galu-
tinio žlugimo. Po Pirmojo pasaulinio karo buvusi Vokietijos imperija virto respublika 
(vadinamąja Veimaro respublika), kuri pagal 1919 metų Versalio taikos sutartį neteko 
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nemažai teritorijų, jos atiteko lenkijai, turėjo prisiimti įvairių apribojimų, iš esmės stu-
miančių ją iš didžiųjų valstybių gretų. Vokietijoje buvo gaji nuomonė, kad teritorijų ati-
davimas lenkijai yra neteisingas ir laikinas sprendimas. Šiai nuomonei pritarė ir nemažai 
vokiečių politikų, bet karą pralaimėjusi ir ekonominės krizės draskoma valstybė ilgą laiką 
negalėjo sau leisti griauti vadinamosios „Versalio sistemos“. Vokietijos ir lenkijos san-
tykiai visą 3-iąjį dešimtmetį svyravo tarp šaltų ir atvirai priešiškų. situaciją komplikavo 
vokiečių tautinės mažumos padėtis lenkijoje ir laisvojo gdansko miesto statuso klau-
simas. Paskaitoje aptariami dvišalių santykių pokyčiai Vokietijoje atėjus į valdžią adol-
fui Hitleriui ir kelio į naują karą raida. taip pat nagrinėjama vadinamoji sudetų prob-
lema – vokiečių mažumos padėtis ir santykiai su valdžia Čekoslovakijoje, Vokietijos ir 
Čekoslovakijos santykiai 4-ajame dešimtmetyje. nors prieš Pirmąjį pasaulinį karą sude-
tai priklausė austrijai-Vengrijai, ilgainiui pretenzijas į vokiečių gyvenamąsias Čekoslova-
kijos teritorijas ėmė reikšti Vokietija. sudetų atplėšimas nuo Čekoslovakijos tapo vienu iš 
pirmųjų Didžiosios Vokietijos kūrimo ir galutinio Versalio sistemos išardymo žingsnių. 
Paskaitose nagrinėjama sovietų rusijos teritorinė ekspansija ir „revoliucijos eksportas“. 
Daugiausia dėmesio skiriama sovietų rusijos ir lenkijos karui 1919–1920 metais, kaip 
šios ekspansijos vakarų kryptimi esminiam elementui, dėl kurio pagal 1921 metų rygos 
taikos sutartį baltarusių ir ukrainiečių gyvenamos teritorijos liko padalintos minėtoms 
dviem valstybėms. nagrinėjami ne tiek kovos veiksmai, kiek abiejų valstybių programos 
ir jų įgyvendinimo taktika. Dar vienas su sovietų rusija / sovietų sąjunga susijęs klau-
simas – vadinamoji Besarabijos problema. istorinė Moldova po rusijos ir turkijos karo 
XiX amžiaus pradžioje buvo padalinta ir vėliau visą amžių gyveno visiškai skirtingomis 
sąlygomis. Pasinaudodama palankiomis aplinkybėmis, rumunijos karalystė įgyvendino 
istorinių žemių sujungimo programą ir prisijungė iki tol rusijai priklausiusią Besarabiją. 
rumunijos ir ssrs santykiai didžiąją tarpukario dalį išliko įtempti. 1940 metais ssrs 
susigrąžino Besarabiją, tačiau šiuo žingsniu paskatino rumuniją tapti Vokietijos sąjungi-
ninke antrajame pasauliniame kare. analizuojant šią problemą, pateikiamos jos sąsajos 
su nūdienos „įšaldytu“ konfliktu – Padniestrės problema.

literatūra: 1) Rothschild J. east Central europe between the two World Wars. seattle, 
london, 1998, p. 73–135; 2) Wojciechowski M. The role of Polish–german relations in the 
origin of World War ii. Warsaw, 1970, p. 2–19; 3) Seton-Watson H. eastern europe between 
the Wars. 1918–1941. new York: Harper and row, 1967, p. 278–282; 4) Watt R. M. Bitter 
glory: Poland and its fate, 1918–1939. new York: simon and schuster, 1979, p. 89–174.

kontroliniai klausimai. 1) nurodykite Vokietijos imperijos teritorijas, po Pirmojo pa-
saulinio karo perduotas lenkijai. kokiais keliais jos prijungtos prie lenkijos? 2) apibū-
dinkite Versalio sistemos reikšmę lenkijai ir Vokietijai. 3) apibūdinkite esminius Veima-
ro respublikos politikų ir a. Hitlerio vykdytos rytų politikos skirtumus. 4) apibūdinkite 
lenkijos ir sovietų rusijos siekius 1919–1920 metų kare. 5) apibūdinkite Besarabijos ir 
šiuo metu egzistuojančios Moldovos respublikos sąsajas (istorines, geografines ir t. t.). 
kokiuose įvykiuose galėtume ieškoti Padniestrės konflikto istorinių šaknų?
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2. Naujai susikūrusių valstybių sienų braižymas ir tarpusavio konfliktai.
reikšminiai žodžiai: tešino silezija, transilvanija, trianono taikos sutartis, „Mažoji 

antantė“, istrija, Dalmatija, „Didžioji serbija“, Paryžiaus taikos konferencija.
sąvokos: monarchijos restauracija, diktatūra, regentas, aljansas, šovinizmas, fašiz-

mas.
Šiame paskaitų bloke aptariamas kitas konfliktinio potencialo elementas – naujųjų 

valstybių nesutarimai dėl konkrečių teritorijų (dažniausiai pagrįsti etnografiniais argu-
mentais). Pirmoji paskaita skirta vadinamajai tešino problemai – lenkijos ir Čekoslova-
kijos konfliktui. Šios šalys iš tikrųjų nesutarė dėl to, kuri iš naujai susikūrusių valstybių 
turėtų būti regiono lydere: ar Čekoslovakija, turinti labai pajėgų pramoninį potencialą, ar 
lenkija, disponuojanti didesne teritorija ir gyventojų ištekliais. Vis dėlto pagrindiniu gin-
čo objektu tapo pasienyje esantis tešino silezijos regionas, 1920 metais padalintas Vakarų 
valstybių sprendimu. lenkija šiose dalybose jautėsi esanti nuskriausta. lenkų mažuma 
(nors ir ne itin gausi) buvo nelojali Prahai ir bendradarbiavo su kitomis jai priešiškomis 
jėgomis (vokiečių, vengrų mažumomis, slovakų radikalais). Varšuva 1938 metais įsijungė 
į Čekoslovakijos dalybas ir jėga pasiėmė reikalaujamas teritorijas. Šioje paskaitoje siekia-
ma parodyti, kad tragišką regiono valstybių likimą nulėmė ne tik didžiųjų valstybių žaidi-
mai, bet ir mažesniųjų regiono valstybių politikų trumparegiški sprendimai. antra bloko 
paskaita skirta Vengrijos keltai grėsmei regiono stabilumui. Vengrija, kaip Pirmajame 
pasauliniame kare pralaimėjusi valstybė, buvo nubausta 1920 metų trianono taikos su-
tartimi, pagal kurią ne tik prarado vienos iš austrijos-Vengrijos monarchijos valdančiųjų 
tautų statusą, bet ir didelę teritorijos dalį. aplinkinėse valstybėse atsidūrė gausios ven-
grų mažumos. Čekoslovakija, rumunija ir jugoslavija, jausdamos vengrų revizionizmo 
grėsmę, sukūrė politinę sąjungą – vadinamąją „Mažąją antantę“. trečia bloko paskaita 
skirta sienų braižymui adrijos jūros regione, italijos ir jugoslavijos santykiams. italijos 
teritorinės pretenzijos tapo viena iš pagrindinių problemų po Pirmojo pasaulinio karo 
susikūrusiai serbų, kroatų ir slovėnų karalystei. nors komplikuotus italijos ir jugoslavijos 
santykius galima vertinti kaip savotiškus regioninius galios žaidimus, iš tikrųjų didžiau-
sia problema buvo istrijos pusiasalio priklausomybė. Paskaitoje italijos ir jugoslavijos 
santykiai vertinami kompleksiškai, platesniame europiniame ir regiono kontekste, tačiau 
daugiausia dėmesio skiriama nesutarimams dėl teritorijų ir italijos vaidmeniui kurstant 
tautinę įtampą jugoslavijoje.

literatūra: 1) Rothschild J. east Central europe between the two World Wars.  
seattle, london, 1998, p. 137–199; 2) Seton-Watson H. eastern europe between the Wars. 
1918–1941. new York: Harper and row, 1967, p. 341–351, 366–372; 3) Darby H. C., Se-
ton-Watson R. W., Auty P., Laffan R. G. D., Clissold S. a short History of Yugoslavia from 
early times to 1966. Cambridge: university Press, 1968, p. 154–207.

kontroliniai klausimai. 1) apibūdinkite esmines lenkijos ir Čekoslovakijos nesutari-
mų prielaidas. 2) apibūdinkite lenkijos ir Čekoslovakijos nesutarimų reikšmę saugumo 
aplinkai regione. 3) nurodykite Vengrijai skaudžiausias pasekmes, lėmusias trianono 
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taikos sutarties nuostatas. 4) apibūdinkite Pirmojo pasaulinio karo pasekmes italijai, jų 
sąsajas su teritorinėmis pretenzijomis jugoslavijai bei fašistų įsigalėjimu italijoje. 5) nu-
rodykite, kokios buvusios austrijos-Vengrijos monarchijos teritorijos ir kokioms valsty-
bėms atiteko po Pirmojo pasaulinio karo.

3. „Neįvykę“ ir silpni valstybingumai, tautinės mažumos.
reikšminiai žodžiai: galicija, ukrainos centrinė rada, naujoji ekonominė politika 

(nepas, neP), kolektyvizacija, holodomoras, kresai, sanacija, čekoslovakizmas, ekonomi-
nė krizė, slovakija, kroatija, Balkanų karai, Vardaro Makedonija.

sąvokos: etmonatas, teroras, represijos, etniniai valymai, ustašiai, četnikai, autonomi-
ja, protektoratas.

Pirmoji bloko paskaita skirta vienos iš didžiausių europos tautų – ukrainiečių – „ne-
įvykusiam“ valstybingumui. Paskaitoje parodomos iki šių dienų išlikusio ukrainos ne-
vienalytiškumo (labai didelių regioninių skirtumų tarp vakarinės, vidurio ir rytinės 
šalies dalių) istorinės prielaidos, nagrinėjama valstybingumo kūrimo bandymo eiga ir 
nesėkmės priežastys, ukrainiečių ir lenkų nesutarimų užuomazgos, ukrainiečių tautos 
padalijimas lenkijai ir ssrs ir jo pasekmės tautai. antra bloko paskaita skirta tautinėms 
lenkijos mažumoms. netgi oficialios statistikos duomenimis, tautinės mažumos sudarė 
beveik trečdalį šios šalies gyventojų. iš esmės visų mažumų santykiai su valstybe buvo 
daugiau ar mažiau įtempti. Varšuvos vykdoma tautinė politika buvo ne tik ne itin sėk-
minga, bet net ir nenuosekli. tautinis nevienalytiškumas tapo viena labiausiai valstybę 
silpninančių problemų. trečia bloko paskaita skirta lietuvių tautinei mažumai lenkijoje 
ir lenkų mažumai lietuvoje. Šioje paskaitoje brėžiamos kai kurios paralelės su kitomis 
regiono valstybėmis ir parodomas ryšys tarp valstybių santykių, vidaus politikos siekių 
ir tautinių mažumų padėties. ketvirta bloko paskaita skirta tautiniams santykiams Če-
koslovakijoje. Pastaroji valstybė buvo sukurta kaip čekų ir slovakų tautų sąjunga, kurioje 
ryškiai dominavo čekai. Šis dominavimas ilgainiui sukėlė slovakų pasipriešinimą ir kovą 
dėl valstybės reformavimo, ir tai tapo viena iš labiausiai valstybės gyvybingumą maži-
nančių prielaidų. taip pat nagrinėjama gausių Čekoslovakijos tautinių mažumų padėtis. 
Penkta bloko paskaita skirta tautiniams santykiams jugoslavijoje. Šią valstybę formavo 
trys titulinės tautos – serbai, kroatai ir slovėnai, bet skirtingas bendros valstybės suprati-
mas ir Belgrado vykdyta politika tapo uždelsto veikimo bomba, kuri sprogo 1941 metais. 
Paskaitoje parodomos XX a. pabaigos etninių konfliktų jugoslavijoje istorinės prielaidos. 
Paskutinė bloko paskaita skirta Makedonijai. joje nagrinėjama, kodėl Makedonija buvo 
tik kaimyninių tautų politikos objektas, tačiau pati neįgavo subjektiškumo. nagrinėjami 
ir pačioje Makedonijoje vykę procesai, ir kitų valstybių (visų pirma – jugoslavijos ir Bul-
garijos) varžybos dėl Makedonijos.

literatūra: 1) Jekelčyk S. ukraina: modernios nacijos gimimas. Vilnius: Baltos lan-
kos, 2009, p. 87–246; 2) Rothschild J. east Central europe between the two World Wars.  
seattle, london, 1998, p. 73–135, 201–280; 3) Rossos A. Macedonia and the Macedo-
nians: a History. stanford, 2008, p. 115–212.
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kontroliniai klausimai. 1) Įvardinkite pagrindinius istorinius skirtumus tarp vaka-
rinės, vidurio ir rytinės ukrainos dalių. 2) Pasvarstykite, kokias pasekmes ukrainiečių 
tautinei raidai turėjo tarpukario laikotarpio įvykiai. 3) nurodykite didžiausias lenkijos 
tautines mažumas ir trumpai apibūdinkite jų santykių su valstybe kitimą 1918–1939 
metais. 4) išskirkite lietuvių mažumos lenkijoje ir lenkų mažumos lietuvoje padėties 
panašumus ir skirtumus. 5) apibrėžkite čekoslovakizmo koncepcijos esmę. 6) Paaiškin-
kite serbų ir kroatų suvokimo apie buvimą bendroje valstybėje skirtumus. 7) apibrėžkite 
serbų, bulgarų ir makedoniečių pozicijas Makedonijos klausimu.

4. Lietuvos ir Lenkijos konflikto „nediplomatinė“ istorija.
reikšminiai žodžiai: Vilniaus klausimas, žemės reforma, kultūros apsauga, partinės 

kovos, „lenkijos korta“.
sąvokos: agrarinė programa, etninė tapatybė, moderni tauta, federacija, propaganda, 

politinė programa.
Pirmoje bloko paskaitoje studentai supažindinami su pagrindinėmis lietuvių ir lenkų 

istoriografijos pozicijomis minėtu klausimu, parodomos jų stipriosios ir silpnosios pusės. 
nagrinėjamas klausimas, ar lietuvos ir lenkijos konfliktas tebuvo dėl vadinamojo Vil-
niaus klausimo, ar už konflikto slypėjo kažkas daugiau. antra bloko paskaita skirta konf-
likto sąsajoms su lietuvių kultūros ir etninės tapatybės problema, tai yra nagrinėjamas 
klausimas, kiek šis konfliktas buvo lietuvių tautos savisaugos instinkto išraiška. trečioji 
bloko paskaita skirta konflikto sąsajoms su žemės reformos klausimu lietuvoje. jos metu 
nagrinėjamas klausimas, kiek ir kaip dvarininkų tautinis svetimumas – lenkiškumas ska-
tino žemės reformos vykdymą, kitaip tariant, kiek reforma siekta sunaikinti lenkiškumo 
ekonominę atramą lietuvoje. antra vertus, analizuojama, kaip būtinybė vykdyti refor-
mą lenkų dvarininkų sąskaita darė įtaką pačiam tarpvalstybiniam konfliktui. ketvirtoje 
bloko paskaitoje tarpvalstybinis konfliktas pateikiamas kaip vidaus politikos problema ir 
nagrinėjama, kaip jis buvo panaudojamas partinėms kovoms. Visų bloko paskaitų metu 
brėžiamos tam tikros paralelės su kitomis regiono valstybėmis, nes minėtos problemos, 
nors dažniausiai mažesniu mastu, buvo būdingos daugeliui regiono valstybių.

literatūra: 1) Abromaitis A. Priešo įvaizdžio įsitvirtinimas: lenkijos suvokimas lietu-
voje 1919–1920 metais // istorija. 2002, t. 53, p. 59–63; 2) Kasperavičius A. lietuvos vals-
tybė, visuomenė ir lenkų kultūra 1921–1939 // lietuva ir pasaulis: bendradarbiavimas 
ir konfliktas. tarptautinė konferencija [Vilnius, 1999 m. spalio 14–16 d.]. Vilnius: Vaga, 
2000, p. 65–80; 3) Laurinavičius Č. Politika ir diplomatija: lietuvių tautinės valstybės 
tapsmo ir raidos fragmentai. kaunas: naujasis lankas, 1997, p. 249–257.

kontroliniai klausimai. 1) kokia argumentacija lietuva ir lenkija grindė teises į Vil-
nių? 2) Paaiškinkite kultūros apsaugos esmę. kaip jos supratimas kito 3–4 dešimtmečiais? 
3) trumpai apibrėžkite ekonominių-politinių ir tautinių-politinių sumetimų santykį vyk-
dant žemės reformą lietuvoje. 4) išskirkite pagrindinius lietuvos ir lenkijos konflikto 
panaudojimo lietuvos partinėms kovoms etapus ir jų svarbiausius bruožus.
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5. Etniniai pokyčiai ir jų aplinkybės Europoje Antrojo pasaulinio karo metu ir po jo.
reikšminiai žodžiai: antrasis pasaulinis karas, geopolitinė situacija po antrojo pasau-

linio karo, antisemitizmas, žydų naikinimas, koncentracijos stovyklos, etniniai valymai. 
sąvokos: Holokaustas (Šoa), genocidas, romų genocidas, getas, dviejų genocidų teo-

rija, Pasaulio teisuoliai, pasienio mažumos, trėmimai, karo pabėgėliai, repatriacija.
Paskaitų bloke aptariamos kelios temos, leidžiančios suprasti antrojo pasaulinio karo 

metu įvykusių etninių procesų ir konfliktų priežastis, prielaidas ir poveikį vėlesnių laiko-
tarpių (iki šių dienų imtinai) europos politinei, demografinei ir kultūrinei situacijai. su-
sitelkiama į visai europai būdingus didelio masto naikinimus etniniu (laikantis to meto 
retorikos – rasiniu) pagrindu bei etninę situaciją europoje po antrojo pasaulinio karo, 
kai jam pasibaigus Vidurio ir rytų europos politinis žemėlapis labai pasikeitė. kitaip nei 
po Pirmojo pasaulinio karo, pasibaigus antrajam buvo mažai atsižvelgta į etninę situaci-
ją, galinčią laipsniškai sukelti nemažų konfliktų. kita vertus, pokario europa susidūrė ir 
su iki tol nematyto masto reiškiniu – karo pabėgėlių, perkeltų asmenų ir pagal tarptau-
tinius apsikeitimo mažumomis susitarimus judančių žmonių migracija, kuri dar labiau 
paaštrino antrojo pasaulinio karo išvakarėse (ypač žydų migraciją iš europos į jaV) ir 
(arba) jo pradžioje prasidėjusius etninių pokyčių procesus. Paskaitų metu apibrėžiamos 
sąvokos genocidas ir Holokaustas, analizuojami jų skirtumai, korektiško taikymo būdai 
vieniems ar kitiems antrojo pasaulinio karo laikotarpio reiškiniams įvardyti. analizuoja-
mos Holokausto prielaidos, jo eiga ir taktika europoje, naikinimo vietos. atskirai šiame 
kontekste yra aptariama Holokausto eiga lietuvoje, jos savitumai, istoriografinės, sociali-
nės ir politinės prieigos vertinant žydų naikinimą ir jo pasekmes, žydų gelbėjimo reiški-
nys bei Holokausto atminties klostymasis. gilinamasi į retokai europos etninių procesų 
kontekste aptariamą, tačiau lietuvos istorijai svarbią romų genocido problemą. 

literatūra: 1) Laqueur W. europa mūsų laikais. 1945–1992. Vilnius: amžius, 1995, 
p. 23–50, 70–94; 2) Tauber J. antisemitizmas Vokietijoje ir lietuvoje // l. truska, V. Va-
reikis. Holokausto prielaidos: antisemitizmas lietuvoje (totalitarinių režimų nusikalti-
mai lietuvoje. nacių okupacija, t. i). Vilnius: Margi raštai, 2004, p. 9–15; 3) Šutinienė I. 
Holokausto (Šoa) atminties ypatumai // socialinė atmintis: minėjimai ir užmaršytys / 
sud. e. krukauskienė, i. Šutinienė, i. trinkūnienė, a. Vosyliūtė. Vilnius: eugrimas, 2003; 
4) Sužiedėlis S. lithuanian Collaboration during the second World War: Past realities, 
Present Perceptions // „kollaboration“ in nordosteuropa. erscheinungsformen und Deu-
tungen im 20. jahrhundert / Hrsg von j. tauber. Wiesbaden, 2006, p. 140–164; 5) Vit-
kus H. Holokausto atminties problema ir jos poveikis lietuvių ir žydų santykiams // abi-
pusis pažinimas: lietuvių ir žydų kultūriniai saitai (lietuvos istorijos studijų specialus 
leidinys, t. 8) / sud. j. Šiaučiūnaitė-Verbickienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 
2010, p. 276–308.

kontroliniai klausimai. 1) nurodykite veiksnius, kurie nulėmė etninę politiką antrojo 
pasaulinio karo metu. 2) išskirkite Holokausto vykdymo etapus Vidurio ir rytų europoje 
ir jų tendencijas. 3) apibrėžkite genocido sąvoką. 4) apibūdinkite etninę situaciją euro-
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poje po antrojo pasaulinio karo; nurodykite, su kokiomis svarbiausiomis problemomis 
buvo susidurta. 5) apibūdinkite romų genocido eigą europoje. 6) aptarkite antrojo pa-
saulinio karo ir po jo prasidėjusių migracinių procesų aplinkybes ir jų poveikį europos 
valstybių demografinei situacijai.

Seminarų ir pratybų temos
seminarų metu studentai suskirstomi į grupes, kiekviena grupė turi parengti ir prista-

tyti medžiagą viena iš toliau pateikiamų temų. studentai gali naudoti ir kitą nei nurodyta 
literatūrą.

1. Katynė ir raudonarmiečių žudynės Lenkijoje: tarp istorijos ir politikos.
literatūra: 1) Komorowski K., Rawski W. anti-katyn: soviet Prisoners of War in Poland: 

facts and myths. Warsaw: Military Bureau Historical research, 2006, 63 p.; 2) Правда 
о Катыни. Prieiga internetu: http://katyn.ru/index.php?go=Pages; 3) Документы из 
“пакета n 1”. Prieiga internetu: http://rusarchives.ru/publication/katyn/spisok.shtml.

2. Lenkų ir sovietų karai: teritorinė ekspansija, „revoliucijos eksportas“.
literatūra: 1) Carr E. H. german-soviet relations between the two World Wars, 

1919–1939. Baltimore: The johns Hopkins Press, 1951, p. 27–47; 2) Davies N. White ea-
gle, red star: the Polish-soviet War 1919–20 and “the Miracle on the Vistula”. london, 
2003, 308 p.; 3) Davies N. europa: istorija. Vilnius: Vaga, 2002, p. 931–934.

3. Holodomoras: tarp istorijos ir politikos.
literatūra: 1) Holodomor: ukrainian genocide in the early 1930s. kyiv, 2006, 23 p.;  

2) Conquest R. The Harvest of sorrow: soviet Collectivization and the terror–famine. 
new York, oxford: oxford university Press, 1986, 412 p.; 3) Голод 1932–1933 годов. 
Prieiga internetu: http://bibliotekar.ru/golodomor/index.htm.

4. Lietuviai Lenkijoje ir lenkai Lietuvoje.
literatūra: 1) Buchowski K. retorsijos įkaitai. lenkai lietuvos respublikoje 1918–

1940 metais // Darbai ir dienos. 2003, t. 34, p. 49–101; 2) Makauskas B. Vilnijos lietu-
viai 1920–1939 metais. Vilnius: Mokslas, 1991, 270 p.; 3) lietuvos gyventojai: pirmojo 
1923 m. rugsėjo 17 d. visuotino gyventojų surašymo duomenys. kaunas, 1923, 311 p.

5. 1939 metai: ar buvo alternatyva?
literatūra: 1) Taylor A. J. P. The origins of the second World War. new York: faw-

cett Premier, 1961, p. 181–268; 2) Von Rauch G. a History of soviet russia. new York: 
frederick a. Praeger, 1957, p. 269–288; 3) Taylor A. J. P. nuo sarajevo iki Potsdamo. eu-
ropa 1914–1945. Vilnius: Baltos lankos, 1994, p. 152–164; 4) Дюков А. “Пакт Молотова-
Риббентропа” в вопросах и ответах. Москва, 2009, 176 c.

6. Versalio sistema: Vakarų ir Rytų Europos perspektyva.
literatūra: 1) Taylor A. J. P. The origins of the second World War. new York: fawcett 

Premier, 1961, p. 22–62; 2) Davies N. europa: istorija. Vilnius: Vaga, 2002, p. 925–926, 
935–939; 3) Taylor A. J. P. nuo sarajevo iki Potsdamo. europa 1914–1945. Vilnius: Baltos 
lankos, 1994, p. 59–86.
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Rekomenduojama literatūra: 
1) Abromaitis A. aspekty psychologiczne reformy rolnej na litwie // Biuletyn histo-

rii pogranicza. 2003, nr. 4, s. 21–32; 2) Abromaitis A. kaip kito požiūris į lenkiją: lie-
tuvos viešoji nuomonė 1920–1923 metais // Darbai ir dienos. 2004, t. 40, p. 213–226;  
3) Buchowski K. Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918–1940. Białystok, 1999, 
320 s.; 4) Davies N. Dievo žaislas: lenkijos istorija nuo 1795 metų iki mūsų dienų. Vilnius: 
lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002, t. 2, 753 p.; 5) Balcerak W. Powstanie państw 
narodowych w europie Środkowo Wschodniej. Warszawa, 1974, s. 365–423; 6) Hilberg R. 
nusikaltėliai, aukos, stebėtojai. Žydų tragedija 1933–1945. Vilnius, 1999, 362 p.; 7) His-
toria dyplomacji polskiej. 1918–1939. Warszawa, 1995, t. 4, 718 s.; 8) Мельтюхов М. И. 
17 сентября 1939: советско–польские конфликты 1918–1939. Москва, 2009, 618 с.; 
9) Восточная Европа после „Версаля“. Санкт-Петербург, 2007, 241 с.; 10) Bubnys A. 
Vokiečių okupuota lietuva (1941–1944). Vilnius, 1998, 608 p. 

Antisemitizmas Europoje: įvaizdžiai, ideologija ir konfliktai
Dr. Darius staliūnas, doc. dr. jurgita Verbickienė

Temos anotacija. tema apima du glaudžiai susijusius ir perimamumą turinčius reiš-
kinius: antijudaizmą (nuo antikos iki XiX a. antrosios pusės) ir antisemitizmą bei jų raiš-
ką europos visuomenėse. antisemitizmas yra aptariamas per tris esminius geriausiai šį 
reiškinį reprezentuojančius segmentus: ideologiją, jos susiklostymą ir kaitą; įvaizdžius, jų 
sklaidą, istorines transformacijas ir klostymosi tendencijas, nepakantos demonstravimo 
formas; konfliktus, audrinusius skirtingų laikotarpių visuomenes, dažnai pasiekusius ir 
kraštutines smurto išraiškas. temos paskaitose labiausiai susitelkiama prie būdingiausių 
antisemitizmo, kaip plataus poveikio ideologijos, apraiškų, siekiama išskirti esmines ten-
dencijas, dariusias įtaką šio vis dar aktualaus ir pragaištingų padarinių žmonijai turėjusio 
reiškinio priežastims ir esminiams jo vystymosi etapams. antisemitizmo lietuvoje raiš-
ka, ypač kontrastuojanti su bendromis reiškinio tendencijomis, yra pateikiama europos 
visuomenių antisemitinių nuostatų raidos kontekste. temos seminaruose studentai ana-
lizuoja kontroversiškus, labiausiai tam tikro laikotarpio nuostatas ar lūžinius momentus 
atspindinčius antijudaistinius ar antisemitinius šaltinius. Šių seminarų tikslas yra per 
šaltinius supažindinti su antižydiškų nuostatų dinamika ir suteikti galimybę studentams 
diskusijų metu savarankiškai identifikuoti transformacijas patyrusias ir prie konkretaus 
laikmečio poreikių pritaikytas arba jo paveiktas nuostatas. 

temos siekiniai: 1) studentai geba atpažinti antisemitines nuostatas, identifikuoti ir 
komentuoti jų ištakas; 2) ugdoma tolerancija, per istorinius pavyzdžius formuojamos 
studentų vertybinės nuostatos.
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Temos programa
Įvadinė paskaita. Antijudaizmas ir antisemitizmas: reiškiniai ir jų klostymosi prie-

laidos.
reikšminiai žodžiai: visuomenės nuostatos, antijudaizmo ir antisemitizmo skirtis, 

mokslo raida XViii–XiX a.
sąvokos: antijudaizmas, antisemitizmas, semitas, arijas, socialdarvinizmas, antisio-

nizmas, Šoa, rasizmas.
istoriografijoje iki šiol įvairuoja antijudaizmo ir antisemitizmo sąvokų bei jų alterna-

tyvų (ypač antijudaizmo atveju) vartojimas. antijudaizmas – nepakanta žydams dėl išpa-
žįstamos religijos kaip kryptingai atkartojamų nuostatų kompleksas yra romos imperijos 
laikais susiklostęs reiškinys (bet jo apraiškų senovės pasaulyje yra nuo iii a. pr. kr.), kurio 
esmė pagoniškų imperijos religijų ir monoteistinio judaizmo konfliktas. konfliktas dėl 
religijos buvo svarbiausia priežastis, veikusi žydų bendruomenės gyvenimą krikščioniš-
koje europoje iki XViii a. pabaigos. XiX a. dėl visuomenių modernėjimo (ypač segre-
gacijos mažėjimo), nacionalizmo ir to laikotarpio mokslo (ypač antropologijos, lingvis-
tikos, gamtos mokslų) raidos susiformavęs naujo tipo reiškinys – antisemitizmas – savo 
pobūdžiu buvo ir antireliginis, ir rasinis (arijų rasės idėja), nes perėmė ir pritaikė naujai 
ideologijai nemažai antijudaistinių segmentų. Paskaitoje aptariamos antijudaizmo ir an-
tisemitizmo susiklostymo prielaidos ir paaiškinamos svarbiausios definicijos, aptariamos 
jų vartojimo problemos akademiniuose tekstuose ir publicistikoje, studentai skatinami 
jas tinkamai vartoti. Pateikiama antisemitizmo vystymosi chronologija ir bendros kiek-
vieno etapo charakteristikos.

literatūra: 1) Classen A. svetimumas ir savumas – europos mentaliteto istorija. 
Pagrindinių temų apybraižos / sud. P. Dinzelbacher. Vilnius: aidai, 1998, p. 351–394; 
2) Šiuolaikinė antisemitizmo apibrėžtis – europos sąjungos monitoringo centras prieš 
ksenofobiją ir antisemitizmą. Prieiga internetu: http://www.european-forum-on-anti 
semitism.org/working-definition-of-antisemitism/lietuviu-kalba-lithuanian; 3) Heil J. 
„antijudaismus“ und „antisemitismus“. Begriffe als Bedeutungsträger // jahrbuch für 
antisemitismusforschung. 1997, Vol. 6, p. 93–114; 4) Katz J. social and religious segrega-
tion // j. katz. exclusivenes and tolerance: studies in jewish-gentile relation in Medie-
val and Modern times. Behrman House, inC, 1983, p. 37–47.

kontroliniai klausimai. 1) apibrėžkite antijudaizmo ir antisemitizmo sąvokas, nuro-
dykite jų sąsajas. 2) aptarkite šiuolaikinės katalikų bažnyčios poziciją antijudaizmo ir 
antisemitizmo atžvilgiu. kokiuose dokumentuose ši nuomonė yra išreikšta? 3) išskirkite 
svarbiausius XViii a. pabaigos – XiX a. mokslo raidos aspektus, kurie buvo pritaikyti an-
tisemitizmo ideologijai formuoti. 4) kurioje XiX a. europos valstybėje sparčiausiai buvo 
kuriama antisemitinė ideologija, kokie veiksniai tai lėmė? 5) Pasvarstykite, kodėl šiuolai-
kinėje visuomenėje vis sunkiau apibrėžti antisemitizmo sąvoką ir reiškinio požymius ir 
kodėl reiškinys tebeegzistuoja, nors dedama daug pastangų jam įveikti.
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1. Antižydiškų stereotipų ir mitų istorinės ištakos: antika, vidurinieji amžiai, anks-
tyvieji naujieji laikai.

reikšminiai žodžiai: religijų konfliktas, antijudaizmo raida europoje, judaizmas, kry-
žiaus žygiai, reformacija ir Martynas liuteris.

sąvokos: mitas, stereotipas, ritualinė krikščionio žmogžudystė, Šv. komunijos profa-
nacija, religinė polemika, deicido tezė, sefardai, aškenaziai.

Šiame paskaitų bloke siekiama pateikti žinių apie antijudaizmo reiškinio dinamiką 
nuo jo užuomazgų senovės pasaulyje, susiformavusių pagrindinių pagoniškų antižydiškų 
požiūrių ir jų transformacijų kokybiškai pakitusioje krikščioniškoje aplinkoje iki dar vie-
no – lūžinio – antijudaizmo raidos momento – reformacijos. krikščioniškoje aplinkoje 
susiklostė ir įsitvirtino naujomis teologinėmis interpretacijomis pagrįsti požiūriai (svar-
biausias jų Šv. origeno suformuluota ir plačiai pasklidusi deicido tezė), daugeliu atvejų 
paremti judaizmo ir krikščionybės, reiškusios pretenzijas į pranašumą, konfliktu, Šventų-
jų raštų teologinėmis interpretacijomis ir jų viešu propagavimu per religinės polemikos 
inscenizacijas, kurių tikslas buvo žydų įtikinimas bei atvertimas. krikščioniškoje aplin-
koje judaizmas ilgą laiką iki krikščionybės įsitvirtinimo ir vėliau buvo traktuojamas kaip 
potencialiai žalinga religija, o jos išpažinėjai kaip sąmoningai atsisakę krikščioniškųjų 
tiesų. Viduramžių europoje vykę socialiniai, kultūriniai ar net mentaliniai procesai turėjo 
poveikį ir krikščioniškosios, ir žydiškosios savimonės formavimuisi, skirtingų tarpusavio 
santykių modelių atsiradimui bei reakcijoms į nepakantą. Dėl jų yra pasiekiama tokia 
santykių būklė, kurioje krikščioniškoji civilizacija ir antijudaizmas tampa neatsiejami, 
o antijudaizmas šiuolaikinėje istoriografijoje imamas pripažinti vienu iš pritapimo prie 
krikščioniškosios civilizacijos požymių. Šiuolaikinė katalikų bažnyčia prieš kelis dešimt-
mečius yra pripažinusi savo aktyvų vaidmenį antijudaizme. Pagrindiniai susiklosčiusios 
nepakantos požymiai yra stereotipai ir mitai (paskaitoje aptariami Šv. komunijos profa-
nacijos ir krikščionio ritualinės žmogžudystės mitai) ir jų sklaidos visuomenėje nulem-
ti antižydiški išpuoliai. Paskaitose analizuojama mitų siužetų kilmė ir dinamika, adap-
tavimas skirtingose europos visuomenėse, aptariamos jų gyvybingumo priežastys bei 
visuomenei modernėjant patirtos transformacijos (šiuo atveju kaip viduramžiško mito 
sklaidos ir bandymo jį įrodyti teisiniais būdais pavyzdys pasitelkiama XX a. pradžioje 
kijeve kilusi Mendelio Beiliso byla). Šis paskaitų blokas siejamas su pirmuoju temos se-
minaru, kuriame aptariamas Martyno liuterio pamfletas „apie žydus ir jų melagystes“, jo 
istorinio pasirodymo aplinkybės, analizuojamas turinys, pamfleto nuostatos ir jo įtakos 
vėlesnių autorių antisemitiniams tekstams. 

literatūra: 1) Johnson P. Žydų istorija. Vilnius: aidai, 1999, p. 253–348; 2) De Lange N. 
judaizmas. Vilnius: aidai, 1996, p. 11–54; 3) Šiaučiūnaitė-Verbickienė J. Blood libel accu-
sation in multi–confessional society: the case of grand Duchy of lithuania // east euro-
pean jewish affairs. 2008, Vol. 38, no. 2, p. 201–209; 4) Bonfil R. The Devil and the jews 
in the Christian Consciousness of the Middle ages // antisemitism throuh the ayes / ed. 
a. s. jerusalem, 1988, p. 91–98; 5) Nirenberg D. Communities of Violence: persecution of 
Minorities in the Middle ages. Princeton university Press, 1998, p. 166–199.
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kontroliniai klausimai. 1) išskirkite veiksnius, kurie turėjo įtakos antijudaizmo susi-
klostymui europos visuomenėse. 2) nurodykite svarbiausius teologinius krikščionybės 
ir judaizmo konflikto taškus. 3) kokia yra ritualinės žmogžudystės mito esmė? išskirkite 
struktūrines mito siužeto dalis. 4) kokiais požymiais ir teiginiais iš vienalaikių antijudais-
tinių tekstų išsiskyrė Martyno liuterio pamfletas „apie žydus ir jų melagystes“?

2. Antisemitizmas ir pogromai XIX amžiaus Europoje.
reikšminiai žodžiai: „liaudiškasis“ antisemitizmas, valstybinis antisemitizmas, dis-

kriminacija, rasizmas, judeofobija, šiuolaikinis / modernus antisemitizmas, segregacija, 
akultūracija, etninis smurtas, pogromas, Vokietija, Prancūzija, rusija, lietuva, žydų sės-
lumo riba.

sąvokos: antisemitizmas, segregacija, pogromas, integracija, akultūracija.
Šiame paskaitų bloke pirmiausia aptariamos šiuolaikinio antisemitizmo atsiradimo 

teorijos (modernizacinė; „atpirkimo ožio“ paieškos; reakcijos prieš stiprią valstybę; po-
litinės kultūros). analizuojamos konkrečios XiX a. aplinkybės (ekonominiai nuosmu-
kiai; žydų (pirmiausia iš rusijos imperijos) imigracija, kairiųjų judėjimo populiarumo 
augimas bei kairiųjų ideologijų bei partijų siejimas su žydais), skatinusios antisemitiz-
mo susiformavimą ir (arba) stiprėjimą atskirose, pirmiausia – Vakarų europos valstybė-
se. Pirmoje paskaitoje daugiausia dėmesio skiriama Prancūzijai bei Vokietijai. išsamiai 
analizuojamos sudėtinės antisemitinių ideologijų dalys (religinė, rasinė, ekonominė, 
politinė). antroji paskaita skirta antisemitizmui bei etninei prievartai rusijos imperi-
joje. trumpai apžvelgus žydų diskriminacijos romanovų imperijoje priežastis ir ypač 
antisemitizmo reikšmę „žydų klausimui“, pereinama prie pogromų analizės. Daugiausia 
dėmesio skiriama 1881–1882 m. bei 1903–1906 m. laikotarpiams, kurie pasižymėjo ypa-
tingu antižydiškos prievartos intensyvumu. analizuojant pogromų problemą, aptariami 
šie reiškinio supratimui aktualiausi klausimai: kokios yra pogromų priežastys (t. y. kiek 
svarbus antisemitizmo kaip „kultūrinio kodo“ egzistavimas; kokia ekonominių bei politi-
nių krizių įtaka (1881 m. caro aleksandro i nužudymas; 1905 m. revoliucija ir pan.); koks 
vaidmuo teko imperijos valdžiai bei rusų nacionalistams (t. y. svarstoma, ar teisi senoji 
istoriografija, teigusi, kad pogromus suorganizavo valdžia); kuriuose imperijos regionuo-
se antižydiška prievarta įgavo didesnius ar mažesnius mastus; kokia yra pogromo dalyvių 
socialinė sudėtis ir pan. Šį paskaitų bloką baigs antisemitizmo bei prieš žydus nukreipto 
smurto lietuvoje tema. Šioje paskaitoje siekiama pateikti pagrindinius lietuviškojo anti-
semitizmo segmentus ir parodyti atskirų antisemitinių segmentų reikšmę skirtingų lie-
tuvių politinių srovių ideologijose, atskleisti lietuviškojo antisemitizmo dinamiką. anti-
semitizmas analizuojamas kartu su lietuviškuoju nacionalizmu. lyginamos antijudaizmo 
ir antisemitizmo apraiškos; kitų tautinių diskursų įtaka lietuviškajam antisemitizmui. Ši 
tema nagrinėjama dviejuose seminaruose. Pirmasis seminaras skirtas vieno iš lietuvių 
nacionalizmo lyderių – Vinco kudirkos – žydiškos tematikos tekstų analizei. antrajame 
seminare aptariami dviejų svarbių antisemitizmo šaltinių turinys ir pasirodymo aplin-
kybės: tai karlo Markso tekstas „Dėl žydų klausimo“ (1843, publikuotas 1844) ir siono 
išminčių protokolai (1897). Šiose paskaitose siekiama paneigti istoriografijoje ilgą laiką 
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gyvavusį teiginį, esą lietuvoje XiX a. (ar net iki pat antrojo pasaulinio karo) nebuvo 
pogromų. aptariami prievartos prieš žydus atvejai XiX a. lietuvoje (daugiausia dėmesio 
skiriama 1881–1882, 1900, 1905 m. pogromams), aiškinamasi jų dinamika, geografinis 
paplitimas; situacija lyginama su gretimais regionais (Baltarusija, lenkija). aptariamas 
klausimas, kodėl antižydiškos prievartos mastai lietuvoje buvo mažesni nei kituose im-
perijos regionuose. analizuojant šią problemą, daugiausia dėmesio skiriama ekonominei 
situacijai, etniniams santykiams (lietuvių ir lenkų; lietuvių ir rusų; lenkų ir žydų) bei val-
džios politikai.

literatūra: 1) Brustein W. I. roots of Hate: anti-semitism in europe before the Ho-
locaust. Cambridge: Cambridge uP, 2003, p. 1–48; 2) Volovici L. antisemitic parties and 
movements // The YiVo encyclopedia of jews in eastern europe / ed. g. D. Hundert. 
new Haven, london: Yale university Press, 2008, p. 52–58; 3) Klier J. D. The pogrom 
paradigm in the russian history // Pogroms: anti-jewish Violence in Modern russian 
History / eds. j. D. klier, s. lambroza. Cambridge, new York, Port Chester, Melbourne, 
sydney: Cambridge university Press, 1992, p. 13–42; 4) Venclauskas L. Moderniojo lie-
tuviško antisemitizmo genezė ir raida (1883–1940 m.). Daktaro disertacija. 2008. Prieiga 
internetu: http://vddb.library.lt/fedora/get/lt-elaBa-0001:e.02~2008~D_20090218_
103525-81817/Ds.005.0.02.etD; 5) Sirutavičius V., Staliūnas D. Įvadas // kai ksenofo-
bija virsta prievarta: lietuvių ir žydų santykių dinamika XiX a. – XX a. pirmojoje pusėje. 
Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005.

kontroliniai klausimai. 1) Paaiškinkite modernaus antisemitizmo susiformavimo 
priežastis. 2) Palyginkite antisemitizmo skvarbą įvairiose europos valstybėse. 3) nurody-
kite pagrindines priežastis, nulėmusias žydų diskriminavimą rusijos imperijoje. 4) Paaiš-
kinkite pogromų rusijos imperijoje priežastis. 5) nurodykite lietuviškojo antisemitizmo 
ištakas bei dinamiką. 6) Paaiškinkite, kodėl antižydiško smurto mastai lietuvoje buvo 
santykinai mažesni.

3. Antižydiška politika 1918–1935 m. ir žydų naikinimo plano sudarymas.
reikšminiai žodžiai: tarpukario europa, tarpukario Vokietija, Holokausto prielaidos, 

Vokietijos nacionalsocialistinė darbo partija, „niurnbergo įstatymai“, Holokausto verti-
nimai judaizmo teologijoje.

sąvokos: nacionalsocializmas, fašizmas, Holokaustas, „nearijas“, „galutinis planas“, 
rasės teorija.

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui Versalio sutartimi buvo įtvirtinta nauja geo-
politinė situacija europoje. Vokietija neteko dalies teritorijos ir privalėjo mokėti sąjungi-
ninkams reparacijas, buvo suvaržytas karinių pajėgų dydis ir pradėta įgyvendinti Vokie-
tijoje nauja respublikos santvarka. Vokietijoje tvyrojo slogios depresyvios ir visuomenei 
psichologiškai sunkiai pakeliamos nuotaikos. Šis tarpukario Vokietijos visuomenei bū-
dingų aplinkybių kompleksas, Veimaro respublikos žlugimas, politinė situacija bei eko-
nominė krizė europoje nulėmė revanšistinių nuotaikų įsitvirtinimą Vokietijos visuome-
nėje. sunkioje padėtyje esančiai vokiečių visuomenei nacionalsocializmas siūlė naujas 



etniniai ir teritoriniai konfliktai Vidurio ir rytų europoje

341

gyvenimo išeitis. nors XX a. 3–4 dešimtmečiai dažnai vadinami fašizmo era, vokiškasis 
nacionalsocializmas yra atskirtinas nuo itališkojo fašizmo kaip turintis skirtingas išta-
kas. abiejų judėjimų panašumas atsiranda ideologinėje plotmėje, simbolikoje, socialinė-
je orientacijoje ir valstybinėse struktūrose, kurias norėta sukurti. nors buvo ir daugiau 
ideologų, kurie bandė plėtoti nacionalsocializmo koncepciją, adolfas Hitleris tapo ryš-
kiausia nacionalsocializmo figūra, jo pasaulėžiūros centre atsidūrė „tauta ir rasė“ bei kul-
tūrą „ardantys žydai“. negatyvios antisemitinės nuotaikos Vokietijoje stiprėjo nuo XX a.  
3-iojo dešimtmečio pradžios, įvairios politinės pakraipos partijos antisemitines nuostatas 
įtraukė į oficialias partijų programas. istoriografijoje posūkis link Holokausto pagrįstai 
siejamas su 1941 m. (naikinimo periodas), bet teorinis ir taktinis veiksmų pagrindimas 
buvo suformuluotas būtent nacionalsocialistų atėjimo ir įsitvirtinimo valdžioje laiko-
tarpiu (1933–1939 m.). jį laipsniškai bandyta įgyvendinti praktikoje. nacionalsocialistų 
teorinis veiklos pagrindimas ir taktiniai sprendimai iki Holokausto yra pagrindinė šio 
bloko paskaitose nagrinėjama problema: analizuojamas 1933–1935 m. taikytas teisinio 
veikimo planas: palaipsniui priimant naujus įstatymus iš profesinio ir socialinio gyveni-
mo buvo eliminuoti žydų kilmės valstybės tarnautojai, menininkai, gydytojai, žurnalis-
tai; buvo apibrėžta iki tol Vokietijos teisinėje terminijoje nevartota „nearijo“, o vėliau ir 
„žydo“ samprata; antižydiškos įstatymdarystės apogėjumi tapo „niurnbergo įstatymai“. 
Valstybės mastu nuo asimiliacinių tendencijų pereita prie diskriminacijos. Paskaitose ap-
tariama a. Hitlerio ir kitų nacionalsocialistų antisemitinė ideologija („judaizmo ir ger-
manizmo kova“, rasės teorija), brėžiamos jos sąsajos su ankstesniu laikotarpiu ar kituose 
istoriniuose ir politiniuose kontekstuose atsiradusiomis antisemitinėmis pažiūromis. ap-
tariami plataus masto organizuoti pogromai ir žydų verslų boikotai. 1939 m. buvo iš-
skirtiniai: imtasi ieškoti nacionalsocialistų požiūriu optimalių veiksmų variantų, siekiant 
įgyvendinti idėją „Vokietija be žydų“, vėliau – „europa be žydų“, tarptautinėje erdvėje 
laipsniškai atskleidžiamas planas, kad, kilus tarptautiniam konfliktui, Vokietija pradėtų 
naikinti žydus. Paskaitose nagrinėjamos temos yra baigiamos klausimu, kas, kada, kokio-
mis aplinkybėmis davė įsakymą naikinti žydus, bet Holokausto eiga nenagrinėjama. 

Per paskaitas nagrinėjamos pagrindinės teologinio ir filosofinio Holokausto vertini-
mo kryptys (nuo Dievo neigimo ir Holokausto kaip neįmenamos paslapties iki dar vieno 
žydų tikėjimo išbandymo arba žydų tautos išlikimo prielaidos), didžiąja dalimi atspin-
dinčios ortodoksaliosios žydijos požiūrį į Holokausto priežastis, įvykių vertinimus bei jų 
reikšmės suvokimą. 

su šiuo paskaitų bloku yra derinamas seminaras „Šiandienos lietuvos visuomenės 
nuostatos žydų atžvilgiu: internetinių svetainių publikacijų ir jų lankytojų nuomonės 
stebėsena“. jo tikslas aptarti istorinę antijudaizmo ir antisemitizmo raidą europoje ir 
paskatinti studentus svarstyti dėl šių nuostatų gyvybingumo ir (arba) šiuolaikinių trans-
formacijų; nustatyti nuostatas žydų atžvilgiu, identifikuoti nuolatinius ir tik tam tikrais 
laikotarpiais nepakantą skatinusius veiksnius. studentai svarsto apie šių stereotipų veiki-
mą jų aplinkoje, jų raiškos periodiškumą, aplinkybes ir kontekstus. rengiantis seminarui 
studentai nagrinėja interneto svetainių publikacijas ir jų skaitytojų komentarus.
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literatūra: 1) Hilberg R. nusikaltėliai. aukos. stebėtojai: žydų tragedija 1933–1945. 
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999, p. 17–118; 2) Truska L., Va-
reikis V. Holokausto prielaidos: antisemitizmas lietuvoje (totalitarinių režimų nusikal-
timai lietuvoje. nacių okupacija, t. i). Vilnius: Margi raštai, 2004; 3) Schorch I. german 
antisemitism in the light of Post–War Historiography // from text to Context: the turn 
to History in Modern judaism. Brandeis, 1994, p. 133–148; 4) Chazan R. Medieval stereo-
types and Modern antisemitism // r. Chazan. Medieval stereotypes and Modern anti-
semitism. university of California Press, 1997, p. 125–141; 5) Dawidowicz L. jie ir mes // 
l. Dawidowicz. iš tos vietos ir laiko: atsiminimai, 1938–1947. Vilnius: garnelis, 2003,  
p. 156–173.

kontroliniai klausimai. 1) išskirkite svarbiausias priežastis, paskatinusias tarpukario 
Vokietijos visuomenės revanšistines nuotaikas. 2) kuo skiriasi ir kuo panašūs fašizmas ir 
nacionalsocializmas? 3) apibrėžkite „nearijo“ sampratą. 4) aptarkite a. Hitlerio požiūrį į 
žydus remdamiesi „rasės teorijos“ teiginiais. 5) išskirkite svarbiausius nacionalsocialisti-
nės Vokietijos politikos žydų atžvilgiu etapus.

Seminarų ir pratybų temos
seminaruose analizuojami plačiausią poveikį skirtingų laikų pasaulio ir lietuvos vi-

suomenei padarę antijudaistiniai ir antisemitiniai tekstai.
1. Martyno Liuterio antijudaistinio pamfleto „Apie žydus ir jų melagystes“ analizė.
Šaltiniai: Luther M. The jews and their lies. 64 p. Prieiga internetu: www.jewishvirtu 

allibrary.org/jsource/anti-semitism/luther-on-jews.html.
2. Karlo Markso „Dėl žydų klausimo“ (1843, publikuota 1844 m.) ir Siono išminčių 

protokolų (1897 m.) turinio analizė.
Šaltiniai: 1) Marksas K. Dėl žydų klausimo. (1843, publikuota 1844 m.). Prieiga inter-

netu: http://eserver.org/marx/1844-jewish.question.txt [apie 15 p.]; 2) slaptasis pasauli-
nis žydų suokalbis. Panevėžys, 1924, 120 p. (= „ siono išminčių protokolai“ tinka visi kiti 
įvairiakalbiai leidimai).

3. Vinco Kudirkos antižydiškų tekstų analizė.
Šaltiniai: 1) Q. D, ir k (V. kudirka). Maskolių norai // Varpas. 1890, nr. 4. Prieiga in-

ternetu: http://www.epaveldas.lt/vbspi/birecord.do?biexemplarid=28868&birecordid=
3555; 2) Q. D, ir k (V. kudirka). tėvyniški varpai // Varpas. 1890, nr. 8. Prieiga internetu: 
http://www.epaveldas.lt/vbspi/birecord.do?biexemplarid=28872&birecordid=3555;  
3) Q. D, ir k (V. kudirka). tėvyniški varpai // Varpas. 1890, nr. 10. Prieiga internetu: 
http://www.epaveldas.lt/vbspi/birecord.do?biexemplarid=28863&birecordid=3555;  
4) (V. kudirka). tėvyniški varpai // Varpas. 1891, nr. 6. Prieiga internetu: http://www.
epaveldas.lt/vbspi/birecord.do?biexemplarid=28881&birecordid=3555; 5) (V. kudir-
ka). tėvynės varpai // Varpas. 1894, nr. 11. Prieiga internetu: http://www.epaveldas.lt/
vbspi/birecord.do?biexemplarid=28909&birecordid=3555.

4. Šiandienos Lietuvos visuomenės nuostatos žydų atžvilgiu: internetinių svetainių 
publikacijų ir jų lankytojų nuomonės stebėsena (apie 30 p.).
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Rekomenduojama literatūra: 
1) Žydai lietuvos ekonominėje-socialinėje struktūroje: tarp tarpininko ir konku-

rento / sud. V. sirutavičius, D. staliūnas. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 
2006; 2) Arendt H. totalitarizmo ištakos. Vilnius: tyto alba, 2001; 3) Berlin I. Vienovė ir 
įvairovė: žvilgsniai į idėjų istoriją. Vilnius: amžius, 1995; 4) Klier J. D. southern storms: 
jews, russians and the Pogrom Crisis of 1881–82. Cambridge: Cambridge university 
Press, 2010; 5) The Vanished World of lithuanian jews / ed. a. nikžentaitis, s. schreiner, 
D. staliūnas. amsterdam, new York: rodopi, 2004; 6) Chazan R. Medieval stereopypes 
and modern antisemitism. Berkeley, los angeles, london, 1997; 7) Yehuda B. a History 
of the Holocaust. new York: f. Watts, 1982; 8) Lindemann A. S. esau’s tears: Modern 
anti-semitism and the rise of the jews. Cambridge: university Press, 2000; 9) Linde-
mann A. S. anti-semitism before the Holocaust. Harlow: Pearson education, 2000;  
10) Podbolotov S. “true-russians” against the jews: right-Wing anti-semitism in the 
last Years of the russian empire, 1905–1917 // ab imperio. 2001, no. 3, p. 191–220;  
11) Truska L. lietuviai ir žydai nuo XiX a. pabaigos iki 1941 m. birželio: antisemitiz-
mo lietuvoje raida. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005; 12) Truska L., Va-
reikis V. Holokausto prielaidos: antisemitizmas lietuvoje. Vilnius: Margi raštai, 2004;  
13) kai ksenofobija virsta prievarta: lietuvių ir žydų santykių dinamika XiX a.–XX a. 
pirmojoje pusėje / sud. V. sirutavičius, D. staliūnas. Vilnius: lietuvos istorijos instituto 
leidykla, 2005.
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LietuVos didžioji kunigaikštystė  
Vidurio ir rytų europoje

Modulio tikslas – perteikti integruotas lietuvos ir Vidurio rytų bei rytų europos ša-
lių istorijos žinias, leidžiančias geriau pažinti ir toliau tirti lDk vaidmenį, jos politinius ir 
kultūrinius ryšius su minėtojo regiono kraštais. Daugiausia dėmesio skiriama lenkijos ir 
Švedijos karalysčių, Vokiečių ordino valstybės ir Bizantijos bei rusijos imperijų poveikiui 
lietuvos istorijos raidai Vėlyvaisiais viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais.

Modulio temos:
• Bizantija ir Rytų Europa;
• Vokiečių ordinas ir Lietuva: neramūs kaimynai;
• Lenkija – krikščionijos bastionas (X–XVI a.);
• Diplomatija ir karai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės užsienio politika XVII–XVIII a.

Bizantija ir Rytų Europa
lekt. dr. Darius Baronas

Temos anotacija. Šioje temoje studentus siekiama supažindinti su pagrindiniais isto-
rinės raidos procesais, vykusiais Bizantijos civilizacijos areale Vi–XVi a. Paskaitų metu 
siekiama atskleisti Bizantijos imperijos istorinį vaidmenį sulaikant islamo ekspansiją 
(Vii–Viii a.) ir perduodant rytų krikščioniškąją kultūrą Pietų ir rytų europos tautoms. 
Bizantija atliko reikšmingą vaidmenį tokiose svarbiose to meto europos tarptautinės 
politikos srityse kaip kryžiaus žygiai ir Vakarų bei rytų krikščionių bažnytinės vieny-
bės (unijos) klausimas. atsižvelgiant į tai nagrinėjami lietuvos ir Bizantijos kontaktai, 
leidžiantys geriau suvokti lDk vaidmenį rytų europos ir juodosios jūros regionuose. 
atsižvelgiant į lietuvos geopolitinę padėtį, daug dėmesio skiriama rusios X a.–XVi a. pa-
baigos istorijai. Bizantinės kultūros recepcijos rusioje ypatumai leidžia įžvelgti Bizantijos 
ir rusijos imperijos panašumus ir skirtumus. siekiniai:

1. Šią temą baigę studijuoti studentai turi disponuoti tokiomis bendrosiomis kompe-
tencijomis: 1) gebėti apibendrinti ir analizuoti istoriografinę ir istorinę medžiagą, susi-
jusią su Bizantijos civilizacijos arealo įvykiais ir procesais (Vi–XVi a.); 2) galėti taikyti 
įgytas žinias praktikoje; 3) mokėti kritiškai ir savikritiškai mąstyti; 4) gebėti įvertinti ir 
gerbti įvairovę ir daugiakultūriškumą. 

2. Šią temą baigę studijuoti studentai turi disponuoti tokiomis specialiosiomis kom-
petencijomis: 1) suprasti kritišką dabarties įvykių bei procesų santykį su praeitimi;  
2) žinoti ir suprasti pagrindinių praeities įvykių, vykusių Bizantijos civilizacijos areale 
Vi–XVi a., istorinę reikšmę; 3) išsamiai išmanyti vieną ar daugiau istorinių periodų;  
4) gebėti bendrauti žodžiu lietuvių kalba, vartodami šioje temoje įprastas sąvokas ir ter-
miniją; 5) suprasti ir gerbti skirtingu tautiniu ir kultūriniu pagrindu suformuotus požiū-
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rius; 6) gebėti traktuoti Bizantijos civilizacijos arealo istorijos žinias lyginamojoje pers-
pektyvoje; 7) mokėti naudotis informacijos paieškos įrankiais ir bibliografiniais ištekliais; 
8) gebėti pateikti tyrimų rezultatus ir išvadas aiškia ir istorijos mokslo reikalavimus ati-
tinkančia forma.

Temos programa
1. Ankstyvoji Bizantija VI–VIII a. (4 paskaitos, 1 seminaras).
1.1. Bizantija: pagrindinės sąvokos, geografinė aplinka, chronologinės ribos.
1.2. Pagrindiniai Bizantijos istorijos šaltiniai ir literatūra.
1.3. Konstantinas Didysis: jo palikimas. Justinijanas: jo palikimas.
1.4. Bizantija barbarų ir musulmonų apgulty (VII–IX a.).
reikšminiai žodžiai: Bizantija, konstantinas Didysis, konstantinopolis, justinijanas, 

rytų krikščionybė (stačiatikybė), romėnai / romėjai, pagonybė, arabai.
sąvokos: Bizantija, Bizantijos imperija, imperinė valdžia, teokratija, islamas, musul-

monų ekspansija, džihadas.
Šiame teminiame bloke supažindinama su Bizantijos imperijos chronologija, svar-

biausiomis sąvokomis, dalyko literatūra, pateikiamos nuorodos į internetinius Bizantijos 
istorijos išteklius. reikia turėti omenyje, kad Bizantijos imperija neturi aiškios chrono-
loginės pradžios, tai yra yra konvencinis, susitarimo dalykas. kai kurie iV a. romos im-
perijos istorijos įvykiai ir reiškiniai tapo svarbiomis Bizantijos civilizacijos sudėtinėmis 
dalimis: romos imperijos tapimas (nominaliai) krikščioniška valstybe ir konstantinopo-
lio įkūrimas (324 m.). Šie dalykai glaudžiai susiję su imperatoriaus konstantino Didžiojo 
asmenybe, kurio įvaizdis daugeliui vėlesnių amžių valdovų ir jų pavaldinių siejosi su to-
bulo, pavyzdinio valdovo idealu. Vis dėlto šių paskaitų autorius Bizantijos imperijos pra-
džią linkęs sieti su Vi a., su tuo laikotarpiu, kai Vakaruose neliko imperatoriaus, kai pati 
rytų romos imperijos visuomenė tapo iš esmės krikščioniška, kai konstantinopolis tapo 
naujai besiformuojančios imperijos „nervų centru“. Šių procesų ryški pradžia sietina su 
imperatoriumi justinijanu. Paskaitų autoriaus manymu, vienas iš svarbiausių šio laikotar-
pio bruožų yra Bizantijos imperijos gebėjimas atsigauti po itin skaudžių smūgių, patirtų 
kovose su persų sasanidų imperija ir susidūrus su labai veržlia musulmonų ekspansija. 
Bizantijos imperijos gebėjimas priimti iššūkius, pačiai keistis ir prisitaikyti, imperijos idė-
jos gebėjimas išlaikyti pavaldinių lojalumą yra reiškiniai, iki šiol nagrinėjami mokslinėje 
literatūroje. krikščionių ir musulmonų santykiai yra esminė šios temos jungtis.

Pagrindinė literatūra: 1) Brown P. The rise of Western Christendom: triumph and 
Diversity, a.D. 200–1000 (2nd ed.). oxford: Blackwell Publishing, 2004; 2) Herrin J. By-
zantium: the surprising life od a medieval empire. london: Penguin books, 2007.

kontroliniai klausimai. 1) kokie svarbiausi chronologiniai Bizantijos imperijos chro-
nologiniai pjūviai, kokie galimi jų pasirinkimo kriterijai ir jų reliatyvumas? 2) kokie 
konstantinopolio geopolitinės padėties pranašumai ir trūkumai? 3) kuo panašūs ir kuo 
skiriasi konstantino Didžiojo ir justinijano valdymo laikai? 4) kuo ir kaip galima paaiš-
kinti konstantinopolio trauką „barbarams“?
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2. Bizantijos imperija: atsigavimas, galios apogėjus, nuosmukis ir žlugimas (5 pas-
kaitos, 1 seminaras).

2.1. Bizantiečių religinės misijos (IX–XII a.).
2.2. Bizantijos imperijos apogėjus (IX–XII) ir Ketvirtasis kryžiaus žygis.
2.3. Bizantija ir turkai: katastrofos pradžia.
2.4. Bažnytinis skilimas ir bažnytinės unijos problema.
2.5. Bizantija ir Vakarai (XIV–XV a.).
reikšminiai žodžiai: krikščionių misijos, rašto kultūra, Vakarų europa, popiežius, 

konstantinopolio patriarchas, lietuva, rusia.
sąvokos: Bizantijos imperija, kryžiaus žygiai, turkai osmanai, hesichazmas, Bizantijos 

sandrauga, bažnytinė unija, dizunitai.
Šiame teminiame bloke nagrinėjama Bizantijos istorija po Vii–Viii a. iki pat kons-

tantinopolio kritimo 1453 m. Per šį ilgą laikotarpį Bizantijos civilizacija sukūrė ir atliko 
tai, kas sudaro tvariausią jos palikimo ir reikšmės visuotinėje istorijoje dalį. tarp šių da-
lykų pirmiausia derėtų minėti slavų (bet ne tik) christianizaciją ir antikinės kultūros lobių 
išsaugojimą bei perdavimą Vakarų europai XiV–XV a. slavų tautų christianizacija reiškė 
ne tik naujo religinio ritualo, naujo santykio su šiuo ir anapusiniu pasauliu pradžią, bet ir 
rašto kultūros pačia plačiausia prasme prigijimą. Visa tai galima prilyginti šuoliui į civili-
zaciją, kurio svarbiais atributais tapo raštijos, rašytinių įstatymų atsiradimas. Šie atributai 
rodo stabilios (valstybinės) valdžios atsiradimą. Daug dėmesio skiriama šventųjų kirilo 
ir Metodijaus misijai. Šiame teminiame bloke nagrinėjami Bizantijos santykiai su Vakarų 
europos kraštais, romos ir konstantinopolio ryšiai. apžvelgiama kryžiaus žygių dinami-
ka ir bažnytinės unijos tarp katalikų ir stačiatikių peripetijos. Šių dviejų problemiškų reiš-
kinių nagrinėjimas leidžia sukurti kontekstą, kuriame galima išsamiau nagrinėti lietuvos 
ir Bizantijos kontaktus bei jų pobūdį XiV–XV a. Šių santykių pobūdis atskleidžiamas dar 
vienu svarbiu aspektu: aptariant Bizantijos civilizacijos poveikio ir jos kultūros recep-
cijos Maskvos valstybėje ypatumus. Dalyko literatūroje pagrįstai laikomasi nuomonės, 
kad Bizantijos bažnytinė politika ilgainiui labiau pasitarnavo Maskvai negu lietuvai. Vis 
dėlto pasakytina, kad naudojimosi Bizantijos civilizaciniais ir kultūriniais ištekliais veiks-
mingumas daugiausia priklausė nuo „priimančiosios“ pusės išradingumo. Be to, dalis 
bizantiečių buvo palankūs unijai su roma ir šios nuostatos prisidėjo prie krikščionių 
vienybės minties palaikymo lDk. todėl galima daryti išvadą, kad Bizantijos, kaip ir kiek-
vienos brandžios civilizacijos, kultūriniai lobiai teikė prielaidas įvairiems tarptautinių ir 
tarpkonfesinių santykių modeliams.

Pagrindinė literatūra: 1) Chadwick H. east and West: the Making of a rift in the Church. 
oxford: oxford university Press, 2003; 2) Fletcher R. The Conversion of europe: from Pa-
ganism to Christianity 371–1386 aD. london: fontana Press, 1998, p. 327–368; 3) Fran-
klin S., Shepard J. The emergence of rus 750–1200 (2nd ed.). london, new York: longman, 
1998; 4) Hosking G. russia and the russians: from earliest times to 2001. london: Pen-
guin books, 2002, p. 1-127; 5) Meyendorff J. Byzantium and the rise of russia: a study of 
Byzantino-russian relations in the fourteenth Century (2nd ed.). Crestwood, new York:  
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st. Vladimir’s seminary Press, 1989; 6) Obolensky D. The Byzantine Commonwealth. eas-
tern europe, 500–1453 (2nd ed.). london: Phoenix Press, 2000 (2nd ed.); 7) The oxford 
History of Byzantium / ed. C. Mango. oxford: oxford university Press, 2002.

kontroliniai klausimai. 1) kokius bizantiškosios diplomatijos bruožus galime laikyti 
svarbiausiais? 2) koks buvo vyraujantis bizantiečių požiūris į „barbarus“, kokios išimtys? 
3) kuo bizantiečių misijos, „misijų politika“ skyrėsi nuo romos katalikų bažnyčios mi-
sijų? 4) kokios buvo katalikų ir stačiatikių bažnytinės vienybės kliūtys, kokios buvo šių 
kliūčių „apėjimo“ galimybės? 5) kuo buvo reikšmingi lietuvos ir Bizantijos ryšiai? 6) ar 
ir kiek paranki sąvoka „Bizantijos sandrauga“? 7) kaip galima paaiškinti turkų osmanų 
ekspansijos sėkmę? 8) ar galima kalbėti apie Bizantiją „po Bizantijos“? 

3. Bizantija, Rusia, mongolai (3 paskaitos, 3 seminarai).
3.1. Rusia Bizantijos ir mongolų poveikio lauke.
3.2. Maskvos iškilimas – patrimonializmo ideologijos triumfas.
3.3. Ivanas Žiaurusis ir Rusijos imperijos susikūrimas.
reikšminiai žodžiai: stačiatikybė, kijevas, Maskva, caras, patriarchas.
sąvokos: rusia / rusija, kultūrinė recepcija, normaniškoji teorija, pasaulinė imperija, 

kultūrinė recepcija, patrimonializmas, „stepių politika“.
Šio teminio bloko centras – rusios ankstyvoji istorija. aptariami pagrindiniai rusios 

valstybės susidarymo etapai, išsamiau nagrinėjami jos sandaros bruožai bei recepcijos iš 
Bizantijos ir mogolų pasaulio pobūdis. Bendra ankstyvosios rusios raidos istorijos pa-
teiktis paremta daugiausia simono franklino ir jonathano shepardo veikalu „The emer-
gence of rus, 750–1200“. nagrinėjant specifinius naujos XiV–XV besikuriančios Mas-
kvos valstybės bruožus politiniu ir socialiniu aspektu, daugiausia remiamasi richardo 
Pipeso knyga „russia under the old regime“. nagrinėjant problemišką ir kontroversišką 
mongolų-totorių palikimo naujųjų laikų rusijai problemą, daugiausia remiamasi Donal-
do ostrowskio knyga „Muscovy and the Mongols“. Šių paskaitų autorius iš esmės pritaria 
D. ostrowskio pagrindinei tezei, kad rusija iš Bizantijos perėmė kultūrinius / civiliza-
cinius atributus, bet savo politinės kultūros ir socialinių santykių modelio požiūriu ji 
labiausiai „įsiskolinusi“ mongolų imperijai ir jų rusios administravimo praktikai. todėl 
plačiau aptariami „stepių politikos“ ypatumai, jos stiprybės ir silpnybės.

Pagrindinė literatūra: 1) Franklin S., Shepard J. The emergence of rus 750–1200. 
london, new York: longman, 1998; 2) Ostrowski D. Muscovy and the Mongols: Cross-
Cultural influences on the steppe frontier, 1304–1589 (repr.). Cambridge: Cambridge 
university Press, 2000; 3) Pipes R. russia under the old regime (repr.). Harmondsworth: 
Penguin books, 1979, p. 1–111.

kontroliniai klausimai. 1) kodėl normaniškoji teorija ilgą laiką nebuvo pripažinta 
XX a. rusijos visuomenės? 2) kuo buvo reikšmingas rusios pajungimas mongolų im-
perijos valdžiai? 3) kaip r. Pipeso teorija apie patrimonializmo triumfą rusijoje padeda 
suprasti šiuolaikinę rusiją?



348

gilinaMieji MoDuliai ir jų teMos

Seminarų ir pratybų temos
1. Bizantijos imperinė ideologija (1 teminis blokas).
Pagrindinė literatūra: 1) Brown P. The rise of Western Christendom: triumph and 

Diversity, a.D. 200–1000 (2nd ed.). oxford: Blackwell Publishing, 2004, p. 54–71; 2) Ale-
xander P. J. The strength of empire and Capital as seen through Byzantine eyes // specu-
lum. 1962, t. 37, p. 339–357 (Perspausdinta iš: The expansion of orthodox europe: By-
zantium, the Balkans and russia / ed. j. shepard. aldershot: ashgate Variorum, p. 9–28; 
3) Grabar A. god and the ‘family of Princes’ presided over by the Byzantine emperor // 
Harvard slavic studies. 1954, t. 2, p. 117–123 (Perspausdinta iš: The expansion of ort-
hodox europe: Byzantium, the Balkans and russia / ed. j. shepard. aldershot: ashgate 
Variorum, p. 1–7).

2. Bizantijos ir Lietuvos ryšiai XIV–XV a. (2 teminis blokas).
Pagrindinė literatūra: 1) Meyendorff J. Byzantium and the rise of russia: a study of 

Byzantino-russian relations in the fourteenth Century (2nd ed.). Crestwood, new York: 
st. Vladimir’s seminary Press, 1989, p. 144–160; 2) Baronas D. Byzantium and lithuania: 
north and south look at each other // Byzantium, new Peoples, new Powers: the Byzan-
tino-slav Contact Zone, from the ninth to the fifteenth Century (Byzantina et slavica 
Cracoviensia, t. 5). Cracow, 2007, p. 303–317.

3. Normanai Rytų Europoje (3 teminis blokas).
Pagrindinė literatūra: Franklin S., Shepard J. The emergence of rus 750–1200 (2nd 

ed.). london, new York: lomgman, 1998, p. 3–83.
4. Maskva – Trečioji Roma? (3 teminis blokas).
Pagrindinė literatūra: 1) Stremooukhoff D. Moscow the third rome: sources of the 

Doctrine // speculum. 1953, t. 28, p. 84–101; 2) Cherniavsky M. khan or Basileus: an 
aspect of russian Medieval Political Theory // journal of the History of ideas. 1959,  
t. 20, p. 459–476 (Perspausdinta iš: The expansion of orthodox europe: Byzantium, the 
Balkans and russia / ed. j. shepard. aldershot: ashgate Variorum, p. 403–420); 3) Os-
trowski M. Muscovy and the Mongols: Cross-Cultural influences on the steppe frontier, 
1304–1589 (repr.). Cambridge: Cambridge university Press, 2000, p. 31–60.

5. Apibendrinamasis seminaras (3 teminis blokas).

Rekomenduojama literatūra: 
1) Brown P. The rise of Western Christendom: triumph and Diversity, a.D. 200–

1000 (2nd ed.). oxford: Blackwell Publishing, 2004; 2) Čekalova A., Poliakovskaja M. 
Bizantija / Vertė s. Parulskis. Vilnius: alma littera, 2003; 3) Chadwick H. east and West: 
the Making of a rift in the Church. oxford: oxford university Press, 2003; 4) Fletcher R. 
The Conversion of europe: from Paganism to Christianity 371–1386 aD. london: fon-
tana Press, 1998; 5) Herrin J. Byzantium: the surprising life od a medieval empire. lon-
don: Penguin books, 2007; 6) Franklin S., Shepard J. The emergence of rus 750–1200 
(2nd ed.). london, new York: lomgman, 1998; 7) Hosking G. russia and the russians: 
from earliest times to 2001. london: Penguin books, 2002, p. 1–127; 8) Meyendorff J. 
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Byzantium and the rise of russia: a study of Byzantino-russian relations in the four-
teenth Century (2nd ed.). Crestwood-new York: st. Vladimir’s seminary Press, 1989;  
9) Obolensky D. The Byzantine Commonwealth. eastern europe, 500–1453 (2nd ed.). 
london: Phoenix Press, 2000; 10) Ostrowski D. Muscovy and the Mongols: Cross-Cul-
tural influences on the steppe frontier, 1304–1589 (repr.). Cambridge: Cambridge uni-
versity Press, 2000; 11) Pipes R. russia under the old regime (repr.). Harmondsworth: 
Penguin books, 1979, p. 1–111; 12) The oxford History of Byzantium / ed. C. Mango. 
oxford: oxford university Press, 2002.

Pastaba. Puslapiai nurodomi, kai pateikiami straipsniai ir seminarams pasiruošti rei-
kalinga medžiaga. kai knygos pateikiamos kaip bendros informacijos šaltiniai (reikalingi 
pasiruošti egzaminui ar susirasti atsakymams į klausimus), puslapiai nenurodomi.

Vokiečių ordinas ir Lietuva: neramūs kaimynai
lekt. dr. Darius Baronas

Temos anotacija. lietuvių karai su kryžiuočiais užima išskirtinę vietą šių dienų lie-
tuvių kultūrinėje atmintyje. Dažniausiai jie suvokiami stereotipiškai: kaip dviejų nesu-
taikomų priešų karas, kaip „gėrio“ ir „blogio“ kova. toks dichotominis ir ideologizuotas 
požiūris į šį Viduramžių reiškinį pernelyg iškreipia istorinę perspektyvą, todėl akade-
miniai ir populiarūs to paties reiškinio ar įvykio vertinimai neretai skiriasi. Šiame kurse 
siekiama reiškinį nagrinėti remiantis patikima dalyko literatūra, atskleidžiančia tokias 
perspektyvas, kurių dėka galima bandyti adekvačiai įvertinti Baltijos kryžiaus žygių reiš-
kinio reikšmę Baltijos jūros regiono kraštams. siekiniai:

1. Baigę šią temą studijuoti studentai turi disponuoti tokiomis bendrosiomis kom-
petencijomis: 1) gebėti apibendrinti ir analizuoti istoriografinę ir istorinę medžiagą, su-
sijusią su Vokiečių ordino ir lietuvos karais (Xiii–XV a.); 2) gebėti įgytas žinias taikyti 
praktikoje; 3) gebėti kritiškai ir savikritiškai mąstyti; 4) gebėti įvertinti ir gerbti įvairovę 
ir daugiakultūriškumą. 

2. Baigę šią temą studijuoti studentai turi disponuoti tokiomis specialiosiomis kom-
petencijomis: 1) suprasti kritišką dabarties įvykių bei procesų santykį su praeitimi;  
2) žinoti ir suprasti pagrindinių praeities įvykių, santykių tarp Vokiečių ordino ir lietu-
vos kontekstą, istorinę reikšmę; 3) žinoti svarbiausius kryžiaus karų atsiradimo ir prigi-
jimo Baltijos jūros regione Xii–Xiii a. veiksnius bei svarbiausias chronologines gaires; 
4) gebėti bendrauti žodžiu lietuvių kalba, vartodami šioje temoje įprastas sąvokas ir termi-
niją; 5) suprasti ir gerbti skirtingu tautiniu ir kultūriniu pagrindu suformuotus požiūrius;  
6) gebėti nagrinėti Vokiečių ordino istoriją lyginamosios istorijos požiūriu; 7) gebėti nau-
dotis informacijos paieškos įrankiais ir bibliografiniais ištekliais; 8) gebėti pateikti tyrimų 
rezultatus ir išvadas aiškia ir istorijos mokslo reikalavimus atitinkančia forma; 9) suvokti 
skirtumą tarp mokslinės ir ideologizuotos diskusijos apie lietuvių ir kryžiuočių karus.
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Temos programa
1. Kryžiaus žygiai Baltijos regione: prielaidos ir konfrontacijos dinamika (5 paskai-

tos, 2 seminarai).
1.1. Kryžiaus žygių atsiradimas Baltijos jūros regione.
1.2. Kalavijuočių ordino įsteigimas ir Livonijos užkariavimas.
1.3. Vokiečių ordino įsikūrimas Baltijos regione, Prūsijos užkariavimas ir koloni-

zavimas.
1.4. Mindaugo Lietuva ir Vokiečių ordinas.
1.5. Traidenio Lietuva ir Livonija.
reikšminiai žodžiai: kalavijuočių ordinas, Vokiečių ordinas, lietuva, saulės mūšis, 

Durbės mūšis, ašeradės mūšis, lietuvos didieji kunigaikščiai (ldk) Mindaugas, treniota, 
Vaišvilkas, traidenis, Vytenis, karas, prekyba, kolonizacija.

sąvokos: kryžiaus žygiai, piligrimystė, atlaidai, misijos.
Šiame teminiame bloke aptariami kryžiaus žygių tradicijos atsiradimo, jos plitimo 

ir prigijimo Baltijos jūros regione aplinkybės ir veiksniai, nagrinėjami pirmieji kryžei-
vių ir lietuvių susidūrimai, kuriems ilgainiui buvo lemta pavirsti (beveik) permanentiniu 
karu. Paskaitų metu stengiamasi nagrinėti Vokiečių ordino vaidmenį įvairiais aspektais, 
leidžiančiais tinkamai suvokti šios institucijos specifiką, jos atsiradimo aplinkybes ir eg-
zistavimo tikslą. reikia pabrėžti, kad šios temos paskaitose sąmoningai siekiama išlaikyti 
reikiamą atstumą nuo paramokslinio, bet nemažos dalies lietuvių sąmonėje įsigalėjusio 
Vokiečių ordino kaip blogio įsikūnijimo įvaizdžio. Būtent ši kritinė distancija leidžia pa-
matyti, kad Vokiečių ordinas galėjo būti ne tik priešas, bet ir sąjungininkas, į lietuvių ir 
kryžiuočių karus leidžia pažvelgti ne kaip į nesutaikomų priešų konfrontaciją, bet kaip į 
vienas kito vertų priešininkų susidūrimą. nagrinėjamas svarbus klausimas, kodėl Vokie-
čių ordinui nepavyko užkariauti nei lietuvos, nei bent Žemaitijos. atsakymas, kad tam 
įvykti neleido lietuvos valstybės egzistavimas, nėra tinkamiausias, nes jis trukdo įžvelgti 
abiejų priešininkų vidinės raidos pokyčius ir konfrontuojančių šalių kintančius strategi-
nius bei taktinius tikslus. Šiuo atžvilgiu ganėtinai iškalbingi atrodo naujausi tyrimai, iš 
kurių aiškėja, kad lietuvos valdovai ilgą laiką (iš esmės iki pat Xiii a. pabaigos) neįver-
tino Vokiečių ordino grėsmės masto. galima numanyti, kad įvykiai „tolimajame Vakarų 
fronte“ (Prūsijos atveju) ar „drungnokame Šiaurės fronte“ (livonijos atveju) tikrai nebu-
vo lietuvos valdovų politinės veiklos prioritetas. karas su Vokiečių ordinu iškyla kaip il-
galaikis, tačiau neesminis konfliktas, prilygintinas daugeliui kitų konfliktų, kurie kildavo 
tarp kaimyninių kraštų Viduramžių laikais.

Pagrindinė literatūra: 1) Boockmann H. Vokiečių ordinas: dvylika jo istorijos skyrių / 
iš vokiečių k. vertė a. nikžentaitis. Vilnius: aidai, 2003); 2) Christiansen E. The northern 
Crusades: The Baltic and Catholic frontier 1100–1525. london: Macmillan Press, 1980 
(1997); 3) Dubonis A. traidenis: monarcho valdžios atkūrimas lietuvoje. Vilnius: lietu-
vos istorijos instituto leidykla, 2009, p. 83–146; 4) Gudavičius E. kryžiaus karai Pabaltijy-
je ir lietuva Xiii a. Vilnius: Mokslas, 1989.
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kontroliniai klausimai. 1) kokie buvo pagrindiniai veiksniai, leidę atsirasti kryžiaus 
žygių fenomenui ir jam gyvuoti Baltijos jūros regione Xii–Xiii a.? 2) kaip kito lietu-
vos geopolitinė padėtis Baltijos kryžiaus žygių ir mongolų ekspansijos kontekste, kokias 
perspektyvas, grėsmes ir progas teikė šie reiškiniai? 3) kaip ir kodėl lietuvių kariuomenė 
laimėjo didžiuosius Xiii a. mūšius su kryžiuočiais? 4) kokie buvo pagrindiniai lietuvių 
karybos bruožai Xiii a.?

2. Intensyviausių kovų laikotarpis ir ryšių įvairovė (4 paskaitos, 1 seminaras).
2.1. Reguliaraus karo su Vokiečių ordinu pradžia.
2.2. Gedimino santykiai su Vokiečių ordinu.
2.3. Kęstučio ir Algirdo kovos su Vokiečių ordinu: persilaužimo pradžia?
2.4. Vakarų Europos diduomenė žygiuose į Lietuvą.
reikšminiai žodžiai: lietuva, Vokiečių ordinas, Prūsija, livonija, karas, derybos, pa-

liaubos, taika, žvalgai, šnipai, medžioklė, ldk algirdas, kęstutis, jogaila, Vytautas; Žalgi-
ris, torunės taika, Melno taika.

sąvokos: Vakarų europos diduomenė, riteriai, kariniai piligrimai, kavalerija, artileri-
ja, paliaubos.

Šiame teminiame bloke nagrinėjama reguliaraus karo pradžia, eiga, jo suintensyvėji-
mo ir atoslūgio kaita. aptariant XiV a. pirmosios pusės lietuvių ir kryžiuočių kovas, daug 
dėmesio skiriama ldk gedimino diplomatijos menui. Plačiai žinomų gedimino laiškų 
Vakarų europos politinio pasaulio subjektams nagrinėjimas leidžia grafiškai atskleisti šio 
didžiojo kunigaikščio politinę „virtuvę“, palyginti skirtingus pranešimus apie tuos pačius 
įvykius. Visa tai rodo, kad XiV a. pirmojoje pusėje lietuva tapo didžiąja valstybe, o gana 
rafinuota diplomatija ryškiu jos politinės veiklos įrankiu ir atributu. Diplomatijos svarbą 
suprato ir reikšmingiausi gedimino įpėdiniai algirdas ir kęstutis. reikia pasakyti, kad 
algirdo valdymo metas sutapo su intensyviausių Vokiečių ordino ir jo talkininkų žygių 
į lietuvą laikotarpiu. todėl neatsitiktinai kai kuriems istorikams šis laikotarpis atrodo 
monotoniškas (a. kučinskas). tokia nuomonė nėra tiksli, nes, kaip rodo naujesni tyrimai 
(W. Paravicini ir kitų), šis laikotarpis buvo ganėtinai raiškus ne tik karinės konfrontacijos, 
bet ir taikingo bendravimo prasme. antra vertus, tokie išsamūs ankstyvosios lietuvos 
istorijos šaltiniai kaip Petro Dusburgiečio „Prūsijos Žemės kronika“ ir Vygando Marbur-
giečio „naujoji Prūsijos kronika“ pateikia ganėtinai daug detalių, iš kurių galima spręsti 
apie pagoniškosios lietuvos visuomenės būklę. Šis socialinės istorijos aspektas dar nėra 
ištyrinėtas. teminį bloką tikslinga baigti „Didžiojo karo“ nagrinėjimu, kuris sąjungines 
valstybes – lenkijos karūną ir lietuvos Didžiąją kunigaikštystę (lDk) – atvedė į Žalgi-
rio lauką (1410-07-15).

Pagrindinė literatūra: 1) Baronas D. lietuvių ir vokiečių taikaus bendravimo bruožai 
XiV a. karo sūkuryje // lituanistica. 2010, t. 56, nr. 1–4, p. 2–18; 2) Boockmann H. Vokie-
čių ordinas: dvylika jo istorijos skyrių / iš vokiečių k. vertė a. nikžentaitis. Vilnius: aidai, 
2003; 3) Jóźwiak S. ir kt. Wojna Polski i litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411. 
Malbork: Muzeum Zamkowe, 2010.



352

gilinaMieji MoDuliai ir jų teMos

kontroliniai klausimai. 1) kaip galima apibūdinti Žemaitijos padėtį prasidėjusio re-
guliariaus karo su Vokiečių ordino prūsiškąja šaka kontekste? 2) kuo skyrėsi ldk gedi-
mino ir jo sūnų, algirdo ir kęstučio, diplomatijos menas? 3) kiek lietuvai buvo pavojin-
gas kryžiuočių intensyviausių puldinėjimų laikotarpis XiV a. antrojoje pusėje? 4) kodėl, 
skirtingai nei Xiii a., XiV a., lDk kariuomenei nesisekė laimėti svarbiausių mūšių?  
5) kaip kito lietuvos karyba XiV–XV a. pradžioje?

3. „Neramių kaimynų“ koegzistencija (3 paskaitos, 1 seminaras).
3.1. Taikūs vokiečių ir lietuvių kontaktai karo sūkuryje.
3.2. Vokiečių ordinas ir žemaičiai.
3.3. Lietuvos ir Vokiečių ordino santykiai XV a. antrojoje – XVI a. pirmojoje pusėje.
reikšminiai žodžiai: lietuva, Vokiečių ordinas, Prūsija, livonija, lenkija, rusija.
sąvokos: kultūriniai ryšiai, tarptautiniai santykiai.
Šiame teminiame bloke siekiama atskleisti taikiąsias lietuvių ir vokiečių ryšių tenden-

cijas, pasireiškusias besitęsiančio karo fone. tai leidžia pažvelgti į lietuvių ir kryžiuočių 
karo fenomeną kaip į tam tikrą vakarietiškos kultūros sklaidos kanalą, kuris veikė net ir 
tada, kai lietuva vis dar buvo pagoniška valstybė. lietuviams tapus krikščioniška tauta, 
atsirado dar daugiau galimybių, dar daugiau sąlyčio taškų palaikyti taikingus (daugiausiai 
prekybinius, bet ne tik) santykius su Vokiečių ordinu ir jo Prūsijos bei livonijos paval-
diniais. Dėmesio nusipelnė žemaičių santykiai su Vokiečių ordinu. Dažnai šie santykiai 
buvo ambivalentiški, nes būtent Žemaitijoje susikirsdavo Vokiečių ordino ir lietuvos 
didžiojo kunigaikščio įtakos sferos. stengiantis aprėpti visą Vokiečių ordino ir lDk san-
tykių panoramą, būtina pabrėžti, kad po 1422 m. Melno taikos ilgam nusistovėjo iš es-
mės taikūs santykiai tarp Prūsijos, lietuvos ir livonijos. toks dalykas rodo pakankamai 
ryškią evoliuciją: Vokiečių ordinas iš priešo pavirto galimu sąjungininku. galima sakyti, 
kad buvę priešai pamatė, kad gali būti vienas kitam naudingi, padėti atsispirti nepagei-
daujamoms politinės raidos tendencijoms, kurias kėlė stiprėjanti lenkija iš vienos pusės 
ir stiprėjanti Maskvos valstybė iš kitos pusės. tiriamasis seminaras „kryžiuočių įvaizdis 
šiuolaikinėje lietuvių kultūroje“ leis nustatyti Viduramžių tyrėjų suformuotą Vokiečių 
ordino įvaizdį ir jį palyginti su tuo įvaizdžiu, kurį šiame amžiuje skiepijo ir skleidė nacio-
nalistinis bei sovietinis diskursai.

Pagrindinė literatūra: 1) Almonaitis V. Žemaitijos politinė padėtis 1380–1410. kau-
nas: Vytauto Didžiojo universitetas, 1998; 2) Urban W. kryžiaus karas Žemaitijoje / iš 
anglų k. vertė o. stokys. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005.

kontroliniai klausimai. 1) kokie buvo lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir Vokiečių or-
dino riterių taikaus bendravimo sąlyčio taškai? 2) kodėl prekyba buvo pastovus ir svar-
bus taikių santykių kanalas? 3) kaip galima apibūdinti dykros („niekieno žemės“ tarp 
Vokiečių ordino ir lDk) gyventojų padėtį ir jų gyvenimą? 4) kodėl naujaisiais laikais 
lietuvių kultūrinėje atmintyje įsivyravo itin neigiamas kryžiuočio įvaizdis? 
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Seminarų ir pratybų temos
1. Pirmieji lietuvių susidūrimai su kalavijuočiais, Saulės mūšis ir jo padariniai  

(1 teminis blokas).
Pagrindinė literatūra: 1) Ivinskis Z. saulė–Šiauliai 1236 m. // Z. ivinskis. rinktiniai 

raštai. roma: lietuvių katalikų mokslo akademija, 1989, t. 3 [lietuvių kovos su vokiečių 
riteriais Xiii–XV amž.], p. 285–291; 2) Ivinskis Z. saulės–Šiaulių kautynės // Z. ivins-
kis. rinktiniai raštai. roma: lkMa, 1989, t. 3 [lietuvių kovos su vokiečių riteriais Xiii–
XV amž.], p. 291–294; 3) Şne A. The battle of saule in 1236: old myths and contempo-
rary research // kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje savimonėje / sud. 
r. r. trimonienė, r. jurgaitis. Šiauliai: saulės delta, 2007, p. 11–23.

2. Durbės mūšis ir jo padariniai (1 teminis blokas).
Pagrindinė literatūra: 1) Baronas D. Miškų lietuvių ir stepių totorių susidūrimas Min-

daugo laikais // lkMa Metraštis. 2007, t. 30, p. 27–42; 2) Ivinskis Z. Didysis lietuvių 
tautos laimėjimas prie Durbės 1260 m. // Z. ivinskis. rinktiniai raštai. roma: lietuvių ka-
talikų mokslo akademija, 1989, t. 3 [lietuvių kovos su vokiečių riteriais Xiii–XV amž.], 
p. 295–308; 3) Ivinskis Z. Durbės kautynės // Z. ivinskis. rinktiniai raštai. roma: lietuvių 
katalikų mokslo akademija, 1989, t. 3 [lietuvių kovos su vokiečių riteriais Xiii–XV amž.], 
p. 308–311; 4) Mindaugo knyga: istorijos šaltiniai apie lietuvos karalių / Par. D. antana-
vičius, D. Baronas, a. Dubonis, r. Petrauskas, Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidyk-
la, 2005, p. 261–283.

3. Žalgirio mūšis ir jo pasekmės (2 teminis blokas).
Pagrindinė literatūra: 1) Urban W. Žalgiris ir kas po jo: lietuva, lenkija ir Vokiečių 

ordinas – nemirtingumo beieškant / iš anglų k. vertė o. stokys, a. Matulytė. Vilnius: 
sapnų sala, 2004; 2) ekdahl s. ‘lietuvių pabėgimas’ Žalgirio mūšyje // s. ekdahl. Žalgiris: 
šiandienos žvilgsnis / sud. V. Dolinskas. Vilnius: Baltos lankos, 1999, p. 13–29; 3) Ek-
dahl S. Žalgirio mūšis ir jo reikšmė ordino gyvenimui // Žalgirio laikų lietuva ir jos kai-
mynai (acta historica universitatis klaipedensis, t. 1). Vilnius: academia, 1993, p. 9–26; 
4) Jučas M. Žalgirio mūšis. Vilnius: lietuvos dailės muziejus, nacionalinis muziejus, lie-
tuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai, 2009, p. 55–91.

3. Kryžiuočių įvaizdis šiuolaikinėje lietuvių kultūroje (3 teminis blokas).
Pagrindinė literatūra: 1) Baronas D., Mačiulis D. Pilėnai ir Margiris: istorija ir legenda. 

Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p. 285–463; 2) eihmane e. Baltic Cru-
sades in the mirror of the contemporary and later generations // kryžiaus karų epocha 
Baltijos regiono tautų istorinėje savimonėje / sud. r. r. trimonienė, r. jurgaitis. Šiauliai: 
saulės delta, 2007, p. 250–261; 3) Vygandas Marburgietis. naujoji Prūsijos kronika / Vertė 
r. jasas. Vilnius: Vaga, 1999, p. 64–216.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Almonaitis V. Žemaitijos politinė padėtis 1380–1410. kaunas: Vytauto didžiojo 

universitetas, 1998; 2) Boockmann H. Vokiečių ordinas: dvylika jo istorijos skyrių / iš 
vokiečių k. vertė a. nikžentaitis. Vilnius: aidai, 2003; 3) Christiansen E. The northern 
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Crusades: The Baltic and Catholic frontier 1100–1525. london: Macmillan Press, 1980 
(1997); 4) Dubonis a. Traidenis: monarcho valdžios atkūrimas Lietuvoje. Vilnius: lietu-
vos istorijos instituto leidykla, 2009; 5) Dundulis B. lietuvos užsienio politika XVi a. Vil-
nius: Mintis, 1971; 6) Gudavičius E. kryžiaus karai Pabaltijyje ir lietuva Xiii a. Vilnius: 
Mokslas, 1989; 7) Mindaugo knyga: istorijos šaltiniai apie lietuvos karalių / Par. D. an-
tanavičius, D. Baronas, a. Dubonis, r. Petrauskas. Vilnius: lietuvos istorijos instituto 
leidykla, 2005; 8) Petrauskas R. tolima bičiulystė: asmeniniai Vokiečių ordino pareigūnų 
ir lietuvos valdovų santykiai // kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje 
savimonėje / sud. r. r. trimonienė, r. jurgaitis. Šiauliai: saulės delta, 2007, p. 206–222; 
9) Rowell S. C. iš Viduramžių ūkų kylanti lietuva: pagonių imperija rytų ir Vidurio eu-
ropoje, 1295–1345 / iš anglų k. vertė o. aleksa. Vilnius: Baltos lankos, 2001, p. 244–279; 
10) Urban W. Žalgiris ir kas po jo: lietuva, lenkija ir Vokiečių ordinas – nemirtingumo 
beieškant / iš anglų k. vertė o. stokys, a. Matulytė. Vilnius: sapnų sala, 2004.

Pastaba. Puslapiai nurodomi, kai pateikiami straipsniai ir seminarams pasiruošti rei-
kalinga medžiaga. kai knygos pateikiamos kaip bendros informacijos šaltiniai (reikalingi 
pasiruošti egzaminui ar susirasti atsakymams į klausimus), puslapiai nenurodomi.

Lenkija – krikščionijos bastionas (X–XVI a.)
Dr. artūras Dubonis

Temos anotacija. studijų kurso klausytojus siekiama supažindinti su pagrindiniais 
viduramžių lenkijos istorijos (iki liublino unijos 1569 m.) duomenimis ir procesais. ap-
tariami lenkijos valstybės susidarymo, karalystės atsiradimo, susiskaldymo ir karalystės 
atkūrimo klausimai, jos santykiai su kaimynais, jungtys su lietuvos Didžiąja kunigaikš-
tyste (lDk).

siekiant dėstomos medžiagos integralumo su kitais kursais, atidesniu žvilgsniu stebi-
mi lenkų santykiai su lietuviais nuo pirmųjų jų apraiškų Xiii a.

seminarai yra skiriami esminėms lenkijos istorijos problemoms išanalizuoti: karalys-
tės atkūrimas, unijos su lDk, lenkija ir lDk rytų ir Vidurio europos politikoje (santy-
kiai su Maskvos valstybe), liublino unijos lenkiškoji paradigma.

Baigę studijuoti šią temą studentai
žino ir išmano: 1) pagrindinius praeities įvykius ir procesus; 2) dabarties įvykių ir 

procesų santykį su praeitimi; 3) europos istorijos faktus lyginamojoje perspektyvoje; 
geba: 1) analizuoti ir apibendrinti; 2) žinias pritaikyti praktikoje; 3) surasti ir nau-

doti tyrimui tinkamus informacijos šaltinius; 4) suprasti kultūrų ir papročių skirtumus;  
5) įvertinti įvairovę ir daugiakultūriškumą; 6) kritiškai apmąstyti gaunamas žinias; 7) pa-
teikti tyrimo rezultatus;

įgyja: 1) specialybės praktinių žinių; 2) europos integracijos istorijos žinių; 3) moksli-
nio tyrimo įgūdžių; 4) mokslinio teksto rašymo įgūdžių; 5) mokslinės diskusijos įgūdžių; 
6) užsienio (lenkų) kalbos žinių;
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supranta: 1) skirtingų laikotarpių ir kontekstų istoriografinius požiūrius; 2) skirtingus 
tautiniu ir kultūriniu pagrindu suformuotus požiūrius; 3) istorinio tyrimo ir diskusijų 
tęstinumo pobūdį.

Temos programa
1. Lenkija ankstyvaisiais viduramžiais (VIII–XII a.).
reikšminiai žodžiai: lenkų gentys, lenkų žemės, Polianų valstybė, Piastų dinastija, 

gnieznas, gniezno vyskupas, lenkijos krikštas, lenkijos bažnytinė provincija, Vokieti-
jos imperatorius, lenkijos karalius, 1138 m. kodeksas, Didžioji lenkija, Mažoji lenkija, 
krokuvos kunigaikštystė, Mazovija, silezija, Pamarys, kujavai, Dobrynė, Brandenburgo 
marka, Piastų dinastijos kunigaikščiai, dinastijos jaunesnieji kunigaikščiai „junijorai“, 
krokuvos sostas, prūsai, jotvingiai, Šv. albertas Vaitiekus, Šv. Brunonas Bonifacijus, ha-
giografija, Čekija, Vengrija, rusia, lietuva, Prūsija, suvažiavimas, susirinkimas (wiec), 
vidaus karas, vaivada, senjoratas, principatas, didikai, riteriai, pilis, herbas, spaudas, ants-
paudas, vokiečių teisė, lenkiška teisė, krašto teisė, kunigaikščio teisė, privilegija, popie-
žiaus bulė, stambioji žemėvalda, lanas, žagrė, plūgas, lažas, baudžiava, duoklė, muitas, 
mokesčiai, kunigaikščio iždas, papilys, prekybinė gyvenvietė, prekybos keliai, grašis, de-
naras, miestai, bažnyčios, vienuolynai, mokykla, raštija, raštingumas, bažnytiniai metraš-
čiai, kronikos, galo anonimo kronika, romaninė architektūra ir menas.

sąvokos: feodalizmas, feodalinis imunitetas, feodalinė priklausomybė, ankstyvieji vi-
duramžiai, karalius, kunigaikštis, kariauna, Bažnyčia, krikštas, christianizacija, pagony-
bė, valstybingumas, valstybės teritorija, valdžia, pasaulietinė valdžia, bažnytinė valdžia, 
civilizacija, žemėvalda, materialinė kultūra, dvasinė kultūra, krizė, švietimas, krikščio-
niška misija, valdančioji dinastija, imperija, popiežius, politinis susiskaldymas, centrali-
zacija, diplomatija, gentinė visuomenė, visuomenės elitas, bajorija, valstietija, liaudis, ver-
gai, luomai, hierarchija, išnaudojimas, socialinė nelygybė, socialinė prievarta, sukilimas, 
maištas, karinė organizacija, paprotinė teisė, rezidencija, sostinė, domenas, lenas, vasalas, 
vidaus politika, užsienio politika, žemės ūkis, verslai, pinigai, fiskalinė (finansų) politika, 
politinė geografija, demografija.

1.1. Piastų monarchijos susidarymas.
lenkijos karalystė. Bendros kurso periodizacijos klausimai. Pagrindiniai šaltiniai ir 

literatūra. lenkų žemės ikivalstybiniais laikais. Piastai. lenkų valstybė apie 966 m. krikš-
tas. Mieško i santykiai su Vokietijos imperija. „Dagome iudex“ aktas ir jo reikšmė. Vals-
tybės struktūra. karinė organizacija. Šv. alberto Vaitiekaus misija. suvažiavimas gniezne 
1000 m. lenkijos Bažnyčios organizacija. Boleslovo i narsiojo karai su imperija. kijevo 
rusia lenkijos politikoje. Boleslovo i narsiojo karūnavimas 1025 m. lenkija pirmojo 
karaliaus mirties metu (1025 m.). Mieško ii valdymo pradžia ir vidaus kovos. Bezprymo 
valdymas ir laikinas valstybės padalijimas. ankstyvojo feodalizmo monarchijos krizė. 
liaudies sukilimas ir jo eiga. Čekų įsiveržimas į lenkiją ir silezijos praradimas. kazimie-
ro atnaujintojo įsigalėjimas, kova dėl Mazovijos ir Pamario. silezijos prisijungimas. Mo-
narcho valdžios atkūrimas. Boleslovo ii Dosniojo užsienio politika. lenkijos nuostatos 
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dėl popiežiaus ir imperatoriaus kovos. Boleslovo ii karūnavimas 1076 m. Didikų (możni) 
maištas ir Boleslovo išvijimas. Vladislovas i Hermanas. Vaivados (palatinus) sieciecho vi-
daus politika siekiant centralizacijos. lenkijos žemių padalijimas Vladislovo i sūnums. 

1.2. Lenkijos politinis susiskaldymas.
Boleslovo iii kreivaburnio kova su Zbignevu dėl valstybės vienybės. konfliktai su im-

peratoriumi. Vakarinio Pamario prijungimas prie lenkijos. Boleslovo iii kreivaburnio 
vidaus ir užsienio politika. 1138 m. kodeksas (valdovo testamentas) kaip siekis išsaugoti 
valstybės vienybę. senjoratas ir principatas. krokuva – vyriausiojo kunigaikščio reziden-
cija. Vidaus karas ir Piastų vyriausiojo (senjoro) išvijimas. Piastų dinastijos junijorai tarp 
imperijos ir popiežiaus interesų. senjorato silpnėjimas. Mieško iii senojo politika. ka-
zimieras ii teisingasis ir principatas. lenkijos tarptautinė padėtis. Principato žlugimas 
(1194–1202).

1.3. Visuomenė. Ūkis. Kultūra.
lenkų žemės iX–Xiii a. ir jų apgyvendinimas. kunigaikštis, didikai, riteriai ir jų že-

mės nuosavybė. stambiosios pasaulietinės ir bažnytinės žemėvaldos plėtotė Xii–Xiii a. 
imunitetai. laisvieji, feodališkai priklausomi, nelaisvieji. feodalinė valstiečių pavaldinystė. 
Ascripti. Valstietijos socialiniai sluoksniai Xii–Xiii a. pradžioje. Valstiečių pasipriešinimas 
išnaudojimui ir priespaudai. luomai. Vokiečių ir lenkų kaimai vokiškosios teisės pagrin-
du. lenkiškosios teisės kaimai. Miestų atsiradimas papiliuose ir prekybinėse gyvenvietėse. 
Miestai ir jų savivalda. Prekyba. Materialinė kultūra. Mokyklos. architektūra.

Pagrindinė literatūra: 1) Davies N. Dievo žaislas: lenkijos istorija. Vilnius: lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla, 1999, t. 1, p. 101–142; 2) Wyrozumski J. Wielka historia Pols-
ki. Dzieje Polski piastowskiej (Viii w. – 1370 r.). kraków: fogra oficyna wydawnicza, 
1999, t. 2, p. 47–175.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) ar dėl dviejų trijų trumpalaikių karaliavimų 
lenkiją galima vadinti karalyste, ar tai – tik istoriografijos fikcija? 2) Palyginkite lenkijos 
senjorato ir principato modelį (Xii a.) su Dausprungo ir Mindaugo giminės valdymu lie-
tuvoje (Xiii a. pirmoji pusė). 3) kokias reikėtų nurodyti pagrindines lenkijos valstybės 
susiskaldymo priežastis? 4) kokiose visuomenės gyvenimo srityse labiausiai pasireiškė 
Vakarų civilizacijos poveikis, kokiose mažiausiai?

2. Lenkija brandžiaisiais viduramžiais (XIII a. pradžia–1370 m.).
reikšminiai žodžiai: vaivada, kaštelionas, seniūnas, pakancleris, maršalas, iždininkas, 

jotvingiai, prūsai, pagonys, misionieriai Prūsijoje, misijų vyskupas, legatas, Dobrynės 
ordinas, Vokiečių ordinas, kryžiuočiai, kryžiuočių pilis, vokiškoji civilizacija, lenkijos 
elitas, intelektualinis elitas, monarchų suvažiavimas, lenkijos karalystė, luominė monar-
chija, karaliaus taryba, elekcija, res publica, karinė bajorijos tarnyba, teisės kodifikavimas, 
kazimiero statutai, luominė savimonė, tautinė savimonė, lenkų tauta, lenas, karaliaus 
domenai (dvarai), stambioji žemėvalda, bažnytinė jurisdikcija, parapija, parapijų tinklas, 
dvasinis teismas, vienuolijos, arbitražas, totoriai, amžinoji taika, šventųjų kultas, hagi-
ografija, Šv. stanislovas, miestų savivalda, Magdeburgo teisė, liubeko teisė, kulmo tei-
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sė, miesto bendruomenė, žydai, kaimo bendruomenė, šaltyšius, krašto apgyvendinimas, 
urbanizacija, ūkio modernizavimas, baudžiava, činšas, kalnakasyba, kalnakasybos teisė, 
druskos kasyklos, iždas, tranzitinė prekyba, druskos eksportas, grašis, Vincento kadlube-
ko kronika, Didlenkių kronika, krokuvos universitetas, lenkų gotika.

sąvokos: brandieji viduramžiai, politinis susiskaldymas, valstybės suvienijimas, di-
nastinė politika, patrimonija, agresija, kryžiaus žygis, privilegija, ūkio politika, moneta-
rinė politika.

2.1. Politinė dezintegracija.
kova dėl krokuvos sosto po lešeko Baltojo mirties. silezijos Henrikaičių monarchija. 

Vokiečių ordino įsikūrimas lenkų žemėse. Mongolų įsiveržimas į lenkiją 1241 m. silezi-
jos Henrikaičių monarchijos žlugimas. Politinio susiskaldymo gilėjimas (Mazovija, Pa-
marys, Didžioji lenkija). krokuvos kunigaikštis Boleslovas V Pamaldusis (1243–1279). 
krokuvos sostas. Čekijos Pšemislidų siekiai užvaldyti krokuvą.

2.2. Lenkijos karalystės atkūrimas (XIII a. pabaiga–XIV a. pirmoji pusė) (semina-
ras).

lenkijos suvienijimo idėja Xiii a. 9-ąjį dešimtmetį. Priežastys ir prielaidos. Čekijos 
karaliaus mėginimai suvienyti lenkiją. Vaclavas ii krokuvos soste. Poznanės kunigaikš-
čio Pšemislo ii karaliavimas lenkijoje. Vladislovo i uolektinio politika atkurti suvieny-
tą lenkijos karalystę. Vidaus ir užsienio politika. Čekijos politinės įtakos sustiprėjimas: 
lenkijos karalius Vaclovas ii (1300–1305). Vladislovo uolektinio sugrįžimas iš tremties. 
Dalies lenkijos žemių suvienijimas. karūnavimas krokuvoje 1320 m.

2.3. Lenkijos karalystė.
Vladislovo uolektinio vidaus ir užsienio politika. gdansko praradimas. lenkijos san-

tykių su Vokiečių ordinu, Brandenburgo marka ir Čekijos liuksemburgiečiais blogėjimas. 
1320–1321 m. inovroclavo-kujavų Bresto procesas. taikos sutartis su lietuvos Didžiąja 
kunigaikštyste. ordino agresija kujavuose 1329–1330 m. Vidurio lenkijos žemių puoli-
mas 1331 m. Plovcų mūšis. kujavų užėmimas 1332 m. kazimiero iii Didžiojo valdymas 
(1333–1370). lenkijos karalystės teritorija 1333 m. santykiai su Vengrijos karalyste, Vo-
kiečių ordinu ir liuksemburgiečių dinastija. Pirmasis ir antrasis suvažiavimas Vyšegrade 
1335, 1338 m. lenkijos ir ordino taikos derybos Varšuvos procese 1339 m. kališo am-
žinoji taika su Vokiečių ordinu 1343 m. Mėginimai susigrąžinti sileziją. lenkijos siekiai 
įsigalėti Haličo-Voluinės kunigaikštystėje ir užvaldymas. užsienio politikos susidūrimas 
su lietuvos Didžiosios kunigaikštystės politiniais interesais. lietuvos krikšto planai. in-
teresai Vakarų Pamaryje. Dinastinė politika. 

2.4. Visuomenė. Ūkis. Kultūra.
karaliaus valdžios pobūdis. kazimiero Didžiojo karalystės visuomenės struktūra. 

luomai. Valdžios ir valdymo struktūros. Pareigūnai. Pinigų sistemos suvienodinimas, 
mokesčiai ir duoklės, karališkųjų žemių susigrąžinimas. kalnakasybos plėtotė. teisėtvar-
ka ir įstatymų leidyba. kazimiero statutai. karinė organizacija ir krašto gynyba. gyven-
viečių plėtra ir miestų stiprėjimas. Prekybos plėtotė. universitetas.
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Pagrindinė literatūra: 1) Davies N. Dievo žaislas: lenkijos istorija. Vilnius: lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla, 1999, t. 1, p. 100–146; 2) Wyrozumski J. Wielka historia Pols-
ki. Dzieje Polski piastowskiej (Viii w. – 1370 r.). kraków: fogra oficyna wydawnicza, 
1999, t. 2, p. 174–381.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kuo pasireiškė lenkijos bažnyčios valstybės 
teritoriją ir kraštą integruojantis vaidmuo? 2) kaip formavosi lenkijos užsienio politikos 
prioritetai? 3) kokius pagrindinius ūkinius, politinius ir kultūrinius elementus laikote 
pagrindiniais „lenkijos civilizacijos“ modelyje?

3. Lenkija vėlyvaisiais viduramžiais (1370–1506).
reikšminiai žodžiai: jogailaičių dinastija, etninės gyventojų grupės, bajorų privile-

gijos, herbas, seimas, seimelis, Incompatibilia, Nihil novi, vaivadija, karūna, magnatai, 
krašto pareigybės, centrinės pareigybės, karaliaus iždas, žemės ūkis, palivarkas, gyvu-
lininkystė, amatai, cechai, prekyba, uostai, bajorų kultūra, liaudies kultūra, krokuvos 
ponai, karališkosios insignijos, testamentas, piršlybos, restitucija, personalinė unija, lie-
tuvos krikštas, krėvos sutartis, žemių susigrąžinimas, karalienė jadvyga, racionžo tai-
ka, Vokiečių ordinas, Didysis karas, Žalgirio mūšis, Melno taika, arbitras, trylikos metų 
karas, Čekijos karūna, Vengrijos karūna, karališkieji Prūsai, konstanco susirinkimas, 
Povilas Vlodkovicas, falkenbergo satyra, husitai, Vartos statutas, lucko suvažiavimas, 
kardinolas, Zbignevas olesnickis, kryžiaus žygis prieš turkiją, totoriai, tautiniai santy-
kiai, parapinės mokyklos, lenkų kalba, jonas Dlugošas, Vitas stvošas.

sąvokos: vėlyvieji viduramžiai, imperatorius, parlamentarizmas, karaliaus valdžios ri-
bojimas, privilegijuotieji luomai, unija, diplomatija, didvalstybė (mocarstwo), finansinis 
kapitalas, religinė tolerancija, antisemitizmas, humanizmas.

3.1. Piastų epochos pabaiga.
teritorija. gyventojai. kazimiero iii Didžiojo vaikai ir sosto įpėdinystė. anžu (ande-

gaweny, angevin, anjou) dinastija iš Vengrijos. liudvikas i Vengras ir „krokuvos ponai“. 
regentų valdymas. liudviko i įpėdinio lenkijoje klausimas. košycų privilegija. užsienio 
politika: rusia, lietuva ir Vokiečių ordinas. karaliaus nebuvimas 1382–1384 m. jadvygos 
karūnavimas. lietuvos didžiojo kunigaikščio jogailos ir jadvygos piršlybos. krėvos su-
tartis 1385 m. jogailos ir gediminaičių krikštas krokuvoje. lenkijos vaidmuo lietuvos 
krikšte. lenkijos valdžios atkūrimas Haličo ir Voluinės žemėse. Moldavijos lenas. kara-
lienės jadvygos mirtis ir jogailos padėtis.

3.2. Lenkijos karalystės santykiai su LDK (XIV–XV a. viduryje) (seminaras).
lenkų ir lietuvių santykiai iki 1385 m. krėvos sutartis kaip „unija“. karaliaus jogailos, 

karalystės ponų ir didžiojo kunigaikščio Vytauto santykiai. Vytauto įsitvirtinimas lietu-
vos soste. Vilniaus-radomo unija 1401 m. Horodlės unija 1413 m. lenkijos ir lietuvos 
personalinės unijos sudarymas valdant kazimierui jogailaičiui.

3.3. Vokiečių ordino įveikimas.
lietuvos vaidmuo lenkijos karo su kryžiuočiais atnaujinime. santykiai su Vengrijos 

karaliumi Zigmuntu liuksemburgiečiu. kujavų ir Dobrynės žemių praradimas. Mėgini-
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mai taikiai spręsti ginčus su ordinu. lenkijos tarptautinės padėties stiprėjimas. ordino 
valstybės galybės viršūnė. racionžo taika. Didžiojo karo su Vokiečių ordinu (1409–1411) 
prielaidos ir priežastys. Pirmasis etapas 1409 m. Šalių pasirengimas karui, jų karinis ir 
ūkinis potencialas. karo veiksmai iki Žalgirio mūšio. Žalgirio mūšis ir jo pasekmės. Ma-
rienburgo apgultis. koronovo mūšis. torunės taika 1411 m. vasario 1 d.

3.4. Lenkijos karalystė kaip Europos politikos subjektas.
santykiai su romos karaliumi Zigmantu liuksemburgiečiu. Mėginimai įtvirtinti ir 

išplėtoti Žalgirio pergalės rezultatus. Bendra jogailos ir Vytauto politika. lenkija kons-
tanco bažnytiniame susirinkime. Vroclavo arbitražas. Husitai Čekijoje. Čekijos sosto len-
kiškas ir lietuviškas kandidatai. Melno taika. susitarimai su Zigmantu liuksemburgiečiu. 
lenkijos sosto įpėdinystės problema. Bajorijos privilegijos. jedlnės privilegija 1430 m. 
Vytauto karūnavimo byla. Švitrigailos politika ir karinė veikla. Vidaus padėtis lenkijo-
je 1434–1438 m. amžinoji taika su Vokiečių ordinu kujavų Breste. interesai Čekijoje ir 
Vengrijoje. santykiai su husitais. lenkijos ir Čekijos karalius Vladislovas iii. lietuvos 
didysis kunigaikštis kazimieras. turkų grėsmė europos krikščionims. Varnos mūšis.

3.5. Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Lenkijos karalystės soste.
tarptautinė lenkijos padėtis. santykiai su popiežiumi. taika su Maskvos valstybe. 

karaliaus kova su didikų opozicija. kardinolas Zbignevas olesnickis. Dinastinė kazimie-
ro politika. kai kurių silezijos teritorijų prijungimas prie lenkijos. santuoka su elžbieta 
Habsburgaite. trylikos metų karas su Vokiečių ordinu (1454–1466). karo prielaidos ir 
priežastys. Politiniai-istoriniai ir ekonominiai lenkijos interesai prie Baltijos. Prūsijos 
sąjunga ir Prūsijos prijungimas prie lenkijos. karo finansavimo problemos. karo ideo-
logija. lenkų bajorijos kariuomenės katastrofa Chojnicų mūšyje 1454 m. Popiežiaus tar-
pininkavimas ir kazimiero priešinimasis popiežiui. romos karaliaus spaudimas lenkijai. 
Paliaubos Prabutuose. Politinis suartėjimas su Čekija. lenkijos karinių pajėgų pertvar-
kymas. samdomoji kariuomenė. karinė kazimiero sėkmė. taikos derybos ir antroji to-
runės taika 1466 m. spalio 19 d. Pohusitinė Čekija. Popiežiaus planai ir lenkija. jurgis 
iš Podebradų. Dinastinė kazimiero politika Čekijoje ir Vengrijoje. kova dėl Čekijos ka-
rūnos. Vladislovas jogailaitis – Čekijos karalius. Mėginimai į Vengrijos sostą pasodinti 
karalaitį kazimierą. Motiejus korvinas. lenkų bajorijos nepasitenkinimas dinastine poli-
tika. lenkijos ir Vengrijos taika 1474 m. kazimiero santykiai su Habsburgais. Mėginimai 
užimti sileziją. Vroclavo puolimo nesėkmė. lenkija ir Vakarų pamarys. sunkus įsitvirti-
nimas „karališkuosiuose Prūsuose“. kazimiero rytų politika. totoriai. turkai. Maskvos 
Didžioji kunigaikštystė. Moldavijos lenas ir interesai prie juodosios jūros. Habsburgų ir 
jogailaičių konfliktas dėl Vengrijos sosto. Vladislovo jogailaičio karūnavimas Vengrijos 
karaliumi. kazimiero įpėdiniai jonas albrechtas lenkijoje ir aleksandras lietuvoje. nie-
šavos statutų patvirtinimas. seimų praktikos plėtotė. jono albrechto užsienio politikos 
nesėkmės. Moldovos leno praradimas. staigi mirtis. karaliaus aleksandro vidaus politika 
lenkijoje. naujo karalystės valdymo modelio įtvirtinimas (Melniko privilegija). Bajorijos 
politinės įtakos augimas. Incompatibilia. Nihil novi. lenkija, lietuva, totoriai, Maskva, 
Vokiečių ordinas. unijos su lietuva klausimai.
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3.6. Ūkis. Visuomenė. Kultūra.
Ūkio vystymosi prielaidos. gyventojų daugėjimas. Žemės ūkio pažanga. Bajorų ūkis 

(palivarkai). Miestų plėtotė. Prekyba. kalnakasyba. kapitalo telkimo apraiškos. Domenai. 
Mokesčiai. iždas. luominė visuomenė. lenkų bajorijos luominės teisės. seimai: visuoti-
nis, elekcinis, provincijų. Įstatymai. Bajorijos politinis aktyvumas. karalystės pareigybių 
plėtra. Bažnyčia ir tikėjimas. Bažnyčios veikėjų politinė veikla. Miestiečiai. Valstietija ir 
kaimas. Žydai. karyba. kultūros suklestėjimo charakteristikos. Mokyklos. universitetas. 
Humanizmo ir renesanso įtaka ir reiškiniai. literatūra. spauda. lenkų kalbos vartoji-
mas. architektūra. Menas. Vitas stvošas.

Pagrindinė literatūra: 1) Davies N. Dievo žaislas: lenkijos istorija. Vilnius: lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla, 1999, t. 1, p. 145–186; 2) Baczkowski K. Wielka historia Polski. 
Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370–1506). kraków: fogra oficyna wydawnic-
za, 1999, t. 3, p. 11–54, 59–176, 182–196, 200–305.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) ar teisūs lenkų istorikai teigdami, kad Žalgirio 
mūšio pergalė daugiausia naudos davė lietuvai? 2) ar lenkijos karalystės santykių su 
lietuvos Didžiąja kunigaikštyste pobūdis leidžia XV a. lenkiją pavadinti europos di-
džiąja valstybe? 3) kokios lenkijos bajorijos (šlėktų) luominių privilegijų plėtojimo ir 
stiprinimo prielaidos, priežastys ir reikšmė?

4. Lenkija ankstyvaisiais naujaisiais laikais (1506–1569).
reikšminiai žodžiai: elekcija, senatorius, mecenatas, etninė sandara, tauta, gimtoji 

kalba, turkai, totoriai, Habsburgai, užsienio grėsmė, užsienio politika, karyba, karo lai-
vynas, Vienos suvažiavimas, Vengrijos žlugimas, Maskvos Didžioji kunigaikštystė, ca-
ras, livonija, Šiaurės karas (livonijos karas), dinastinė politika, karalienė Bona, karalius 
Žygimantas augustas, Barbora radvilaitė, domenas, pareigybės, maršalas (maršalka), 
pasiuntinių rūmų maršalas, valdymas, egzekucinis sąjūdis, egzekucinis seimas, Piotrku-
vo seimas, ūkio pertvarkymas, auksinas, kazokai, prekyba, uostas, gdanskas (Dancigas), 
Prūsijos kunigaikštystė, Vokiečių ordinas, lenkijos katalikų bažnyčia, Martynas liuteris, 
popiežius, nuncijus, tridento suvažiavimas, jėzuitai, protestantų bendruomenės, liubli-
no unija, švietimas, mokslas, krokuvos universiteto krizė, heliocentrinė teorija, Mikalo-
jus kopernikas, lenkų renesansas, Martynas kromeris.

sąvokos: naujieji laikai, humanizmas, renesansas, didieji geografiniai atradimai, se-
kuliarizacija, protestantizmas, reformacija, religinis karas, katalikų bažnyčios reforma 
(kontrreformacija), „šlėktiškoji demokratija“, Biblijos vertimas.

4.1. Žygimantas Senasis.
lenkijos teritorija XVi a. pradžioje: sandara, lenai. santykiai su lietuvos Didžiąja ku-

nigaikštyste. Humanizmas ir renesansas europoje ir lenkijoje. turkų grėsmės stiprė-
jimas. Habsburgų dinastijos galios augimas. Maskvos Didžiosios kunigaikštystės caro 
Vakarų politika ir Žygimanto senojo valstybės. Dinastinė politika. smolensko praradi-
mas. Vienos suvažiavimas 1515 m. Ūkio ir finansų politika. karalienė Bona. Vengrijos 
žlugimas ir tiesioginė turkijos grėsmė. santykiai su Vokiečių ordinu. Martyno liuterio 
teologija ir sparti protestantizmo plėtra Vokietijoje, skandinavijoje, Prūsijoje. Vokiečių 
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ordino Prūsijoje panaikinimas. Prūsijos kunigaikštystė. gdansko maištas. Mazovijos pri-
jungimas. lenkijos sosto garantijos sūnui Žygimantui augustui. Įtempti turkijos ir len-
kijos santykiai. obertino mūšis su moldavais. Habsburgai ir turkai pasidalija Vengriją. 
Bonos ūkinė veikla. karališkųjų valdų sugrąžinimo pastangos. teisinė ir administraci-
nė karaliaus politika. „Vištų karas“. Bajorijos politinis aktyvumas. egzekucinis sąjūdis. 
Žygimanto augusto vedybos ir išvykimas į lietuvą. Motinos Bonos ir sūnaus santykiai. 
Barbora radvilaitė. Žygimanto senojo laidotuvės. Prūsijos kunigaikščio alberto Hohen-
colerno menkinimas.

4.2. Žygimantas Augustas.
Barboros radvilaitės pripažinimas karaliene. Piotrkuvo seimas. užsienio politika: 

Maskva, stambulas. sąjunga su Habsburgais. kotryna Habsburgaitė. Bonos išvykimas iš 
lenkijos. totorių pavojai. konflikto su turkija vengimas. „Žekų“ maištas. Protestantizmo 
plėtra. ginčas dėl karalystės valdymo pertvarkos. „Šlėktiškoji demokratija“. Baltijos uostų 
reikšmė lenkijos ir lietuvos ūkiui. livonijos ordinas. Maskvos planai užvaldyti livoni-
ją. livonijos prijungimas prie lietuvos Didžiosios kunigaikštystės. egzekuciniai seimai. 
lenkijos ir lietuvos unijos klausimas. Šiaurės karas (1563–1570). Danijos ir Švedijos ka-
ras. lenkijos kariai livonijoje. karo laivyno kūrimo mėginimai. santykiai su ivanu iV 
rūsčiuoju. santykių su Prūsijos lenu ir gdansku įtampa.

4.3. Liublino unijos lenkiškoji paradigma (1569) (seminaras).
unijos priežastys ir prielaidos. karaliaus pozicija. lenkijos magnatų ir bajorijos nuosta-

tos. lietuviai. Derybos ir pasirašymas. unijos dokumentai. Pagrindinės sąlygos. reikšmė.
Pagrindinė literatūra: 1) Grzybowski St. Wielka historia Polski. Dzieje Polski i litwy 

(1506–1648). kraków: fogra oficyna wydawnicza, 2000, t. 4, p. 9–154; 2) Davies N. 
Dievo žaislas: lenkijos istorija. Vilnius: lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999, t. 1, 
p. 235–273, 327–348, 355–405.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) apibūdinkite sąvoką „šlėktiškoji demokrati-
ja“. ar jai tinka patarlė „lenkija gyvuoja ant netvarkos“? 2) karalystės teisės „kresams“: 
Prūsija, silezija, Vakarų Pamarys, gdanskas; 3) ar lenkijos įsitraukimas į livonijos karą 
buvo politinė, karinė ir finansinė „dotacija“ lietuvos Didžiajai kunigaikštystei? atsaky-
mus pagrįskite.

Seminarų ir pratybų temos
1. Lenkijos karalystės atkūrimas (XIII a. pabaiga–XIV a. pirmoji pusė) (2 teminis 

blokas).
literatūra: 1) Baszkiewicz J. Polska czasów Łokietka. Warszawa: Wiedza Powszech-

na, 1968, p. 39–136; 2) Wyrozumski J. Wielka historia Polski. Dzieje Polski piastowskiej 
(Viii w. – 1370 r.). kraków: fogra oficyna wydawnicza, 1999, t. 2, p. 250–264, 273–302.

2. Lenkijos karalystės santykiai su LDK (XIV–XV a. viduryje) (3 teminis blokas).
literatūra: 1) Błaszczyk G. Dzieje stosunków polsko–litewskich od czasów najdawnie-

jszych do współczesności. Poznań: Wydawnictwo naukowe uaM, 1998, t. 1, p. 195–267;  
2) Dundulis B. lietuvos kova dėl valstybinio savarankiškumo XV amžiuje. Vilnius: Mokslo 
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ir enciklopedijų leidykla, 1993, p. 31–88, 173–197; 3) Jučas M. lietuvos ir lenkijos unija 
(XiV a. vid.–XiX a. pr.). Vilnius: aidai, 2000, p. 108–116, 141–164, 172–182; 4) 1385 m. 
rugpjūčio 14 d. krėvos aktas / sud. j. kiaupienė. Vilnius: Žara, 2002, p. 21–22, 39–78.

3. Liublino unijos lenkiškoji paradigma (1569) (4 teminis blokas).
literatūra: 1) Błaszczyk G. litwa na przełomie średniowiecza i nowożytności 1492–

1569. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2002, p. 143–159; 2) Halecki O. Dzieje unii ja-
giellońskiej: w XVi wieku. kraków: akademia umiejętności, 1920, t. 2, p. 248–353; 3) Ju-
čas M. lietuvos ir lenkijos unija (XiV a. vid.–XiX a. pr.). Vilnius: aidai, 2000, p. 241–280.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Biskup M. Wojny Polski z zakonem krzyżackim 1308–1521. gdańsk: Marpress, 

1993, p. 84–298; 2) Biskup M., Górski K. kazimierz jagiellończyk. Warszawa: Państwo-
we Wydawnictwo naukowe, 1987, p. 9–17, 82–284; 3) Błaszczyk G. Dzieje stosunków 
polsko–litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności. Poznań: Wydawnic-
two naukowe uaM, 1998, t. 1, p. 87–178, 195–267; 4) Błaszczyk G. Dzieje stosunków 
polsko–litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności. Poznań: Wydawnict-
wo naukowe uaM, 2007, t. 2, p. 43–286; 5) Bogucka M., Samsonowicz H. Dzieje miast i 
mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej. Wrocław etc.: ossolineum, 1986, p. 21–320; 
6) Boockmann H. Vokiečių ordinas. Xii jo istorijos skyrių. Vilnius: aidai, 2003, p. 54–76, 
114–124, 143–151, 166–185; 7) Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B. społeczeństwo pols-
kie od X do XX wieku. Warszawa: „książka i Wiedza“, 1979, p. 42–73, 101–121, 128–192, 
259–351; 8) Kaczmarczyk Z. Polska czasów kazimierza Wielkiego. kraków, 1964, p. 17–
272; 9) Kłoczowski J. Historia Polski. od czasów najdawniejszych do końca XV wieku. 
lublin: instytut europy Środkowo Wschodniej, 2000, p. 19–168; 10) kościół w Polsce / 
red. j. kłoczowski. kraków: Znak, 1966, t. 1 (Średniowiecze), p. 65–142; 11) Lukowski J., 
Zawadski H. a Concise History of Poland. Cambridge: university Press, 2006, p. 1–82; 
12) Sulima Kamiński A. Historia rzeczypospolitej wielu narodów 1505–1795. lublin: ins-
tytut europy Środkowo Wschodniej, 2000, p. 25–58; 13) Wyrozumski J. królowa jadwiga. 
Między epoką piastowską i jagiellońską. kraków: towarzystwo autorów i Wydawców 
Prac naukowych universitas, 2006, p. 31–65, 100–119; 14) Тымовский М., Кеневич Я., 
Хольцер Е. История Польши. Москва: Весь мир, 2004, с. 17–167.

Diplomatija ir karai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  
užsienio politika XVII–XVIII a.

Dokt. asist. naglis navakas

Temos anotacija. kursas skirtas vyresniųjų kursų istorijos studentams, todėl nenag-
rinėjama visa lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (lDk) užsienio politikos istorija, bet 
daug dėmesio skiriama konceptualiam užsienio politikos naujaisiais laikais supratimui. 
aiškinamasi, kaip dera suprasti užsienio politiką ir tarptautinius santykius, kai dar tik 
mezgasi nacionalinės valstybės suvokimas. kad tai suvoktume, turime atsižvelgti į isto-
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riko galimybes suvokti ir perteikti tokį kompleksišką, specifinį plataus masto fenomeną. 
nemažai dėmesio skiriama chronologinėms problemoms, istorinio regiono sampratai ir 
elementams, formuojantiems jų skirstymą ir klasifikavimą. kita vertus, mėgindami kuo 
labiau priartėti prie užsienio politikos sampratos, turime atkreipti dėmesį ir į to meto 
tarptautinius santykius mėginusias apibrėžti filosofines idėjas. 

užsienio politika suvokiama keliais pjūviais. Vienas – valstybės užsienio politika su-
vokiama kaip tarpdinastinė politika – santykis veikiau tarp valstybių valdančiųjų, nei 
tarp valstybių kaip erdviškai ir laikiškai suvokiamų socialinių ir politinių konstrukcijų. 
antras – politinė istorija, suvokiama kaip tam tikrų istorinėje erdvėje ir laike vykusių fizi-
nių įvykių sukurtas fenomenas, yra neatsiejama nuo lūžinių įvykių analizės. aptariamuo-
ju laikotarpiu tai – trisdešimtmetis karas, padaręs didžiulę įtaką visos europos politinės 
minties ir tarptautinės politikos istorijai.

Šitaip apsibrėžus ir apžvelgus tarptautinį kontekstą, juo yra „apvelkamas“ lDk užsie-
nio politikos naratyvas. Per dinastijų, atstovavimo ir filosofinių idėjų prizmę yra anali-
zuojami svarbiausi ir problemiškiausi valstybės raidos etapai.

svarbiausia kurso ašis yra dinastinė respublikos valdovų padėtis tarptautinėje are-
noje XVii–XViii a. kaip minėjome, to meto tarptautinė politika tik iš dalies gali būti 
suprantama kaip tarpvalstybinė. kur kas parankesnis tarpdinastinės politikos terminas, 
leidžiantis geriau pažinti vienalaikę politinę tikrovę. XVii–XViii a. abiejų tautų respub-
likos (atr) politinėms realijoms būdinga tai, kad iš vietinės diduomenės išrinkti valdo-
vai nebuvo pajėgūs tarptautinėje arenoje veikti svariai be kaimyninių dinastijų paramos. 
kita svarbi kurso ašis – ekspansionistinė regiono žaidėjų politika ir jos priežastys. 

išklausęs kursą studentas geba suvokti chronologinių ribų nustatymo problematiką, 
bendrus principus, padedančius pagrįstai skirti chronologinius laikotarpius. suvokia 
bajoriškosios demokratijos fenomeną platesniame tarptautiniame kontekste. supran-
ta XVii–XViii a. lDk tarptautinį kontekstą, geba adekvačiai vertinti valstybės bei ją 
valdančios dinastijos padėtį europos tarptautinių struktūrų fone. ugdomas gebėjimas 
tinkamai vertinti ikinacionalinius valstybinius darinius ir jų tarpusavio santykius. stu-
dentas supažindinamas su pagrindiniais tarptautinės politikos vyksmais XVii–XViii a. 
europoje, ekspansionistinės politikos prielaidomis, priežastimis ir tendencijomis. lDk 
sociopolitinė raida yra įtraukiama į bendrą europinį kontekstą.

Temos programa
1. Tarpdinastinė prieiga prie tarptautinės istorijos: prielaidos ir problemos.
reikšminiai žodžiai: užsienio politika, Šventoji romos imperija, rusija, Švedija, atr, lie-

tuva-lenkija, austrija, Prūsija, olandija, anglija, Danija, niccolo Machiavelli, Hugo grotius.
sąvokos: nacionalinė valstybė, ikinacionalinė valstybė, chronologija, galios politika, 

dinastija.
temų bloko paskaitose aptariamos galimybės kalbėti apie tarptautinę politiką ikina-

cionalinių valstybių etape. Šiuolaikinė valstybė kaip tarptautinės politikos žaidėja remia-
si nacionalinės valstybės samprata – tą iš dalies pagrindžia pats terminas „tarptautinė 
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politika“. iki nacionalinės valstybės susiformavimo daug parankiau yra kalbėti apie val-
dančiąsias dinastijas, dažnai veikusias kaip didelio masto korporacijos ir besirėmusias 
ne tik savo karine jėga, bet ir prestižu, iš dalies reiškusiu galią in potencia. tad valstybės 
prestižas bei dinastijos prestižas savaime turėjo būti susiję, konkretūs atvejai ir ilgalaikė 
perspektyva – tolesnių paskaitų temos.

aptariami ir chronologijos klausimai. Viena vertus, kursas orientuotas į lietuvos už-
sienio politiką, bet geografiškai su lietuva nesusiję įvykiai buvo gana reikšmingi jos tarp-
tautinei politikai, ypač todėl, kad atr aptariamuoju laikotarpiu pamažu tapo pasyviąja 
tarptautinės politikos dalyve. tad turime derinti ne tik įvairius istorinės raidos kelius 
pasirinkusių valstybių chronologijas, bet ir (ne mažiau svarbus aspektas) skirtingų nacio-
nalinių istoriografijų tradicijas. Pavyzdžiui, į tą pačią užsienio politikos aferą – livoni-
jos karą – galima žvelgti iš mažų mažiausiai trijų skirtingų pozicijų: Švedijos (livonijos 
problema istoriografiškai traktuojama kaip karas su rusija); rusijos (istoriografiškai ka-
ras traktuojamas kaip ekonominių interesų užsitikrinimas ir „langas į europą“); iš lDk 
pozicijų (livonijoje susipynę ekonominiai interesai, nebepakeliama našta visuomenei).

Problemos išgryninamos ir nagrinėjamos atsižvelgiant į kontekstą: atr chronologija 
nuo liublino iki padalijimų; Šventosios romos imperijos, Prūsijos bei austrijos – iki 
Vestfalijos ir po jos; rusijos – nuo sudėtingo XVii a. iki imperijos sukūrimo; Švedijos – 
nuo aukso amžiaus iki imperijos žlugimo. Šių skirtingų chronologijų derinimo ašis – di-
nastinės krizės ir aferos, įtraukusios valstybes į neišvengiamus alinančius konfliktus. 

konflikto samprata ir jų nenutrūkstamos grandinės regiono valstybių gyvenime rei-
kalauja pažvelgti į patį konfliktą atidžiau. imperijos ekspansinės tendencijos ir agresyvios 
užsienio politikos motyvai aptariami kaip dedukciškai suvokiamos priežastys. kita vertus, 
negalime pamiršti ir to meto idėjų bei jų kūrėjų, t. y. indukcinių užsienio politikos priežas-
čių. tokiame kontekste nagrinėjami du mąstytojai – niccolo Machiavelli ir Hugo grotius.

Privaloma literatūra: 1) Huisinga J. Viduramžių ruduo: studija apie keturiolikto ir pen-
kiolikto šimtmečio gyvenseną ir mąstyseną Prancūzijoje ir nyderlanduose. Vilnius, 1996, 
p. 403–417; 2) Elias N. Dvaro rūmų visuomenė. Vilnius, 2004, p. 65–76; 3) Pipes R. russia 
under The old regime. Penguin Books, 1979, p. 19–24; 4) Kirby D. Šiaurės europa anksty-
vaisias naujaisiais amžiais: Baltijos šalys 1492–1772 metais. Vilnius, 2000, p. ix–xi.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokios yra pagrindinės tarptautinių santykių 
istorijos chronologizavimo problemos? 2) kokius įvykius galime laikyti svarbiausiomis 
chronologinės atskaitos datomis abiejų tautų respublikos, rusijos, Švedijos, Šventosios 
romos imperijos istorijoje lietuvos užsienio politikos kontekste ir kodėl? 3) niccolo Ma-
chiavelli, „kunigaikštis“; Hugo grotius, „laisvoji jūra“. Pagrindiniai tarptautinės politi-
kos bruožai iki trisdešimtmečio karo ir jų pokytis po Vestfalijos taikos.

2. Regiono žaidėjų anatomija.
reikšminiai žodžiai: Švedija, rusija, europos istoriniai regionai, trisdešimtmetis ka-

ras, Vestfalijos taika, Prūsija, austrija, atr padalijimai.
sąvokos: Baltijos jūros regionas, Vidurio rytų europa, apšviestasis absoliutizmas, im-

perija.
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Šio temų bloko metu išsiaiškinamas bendrasis tarptautinis lDk kontekstas. kadangi 
studentai jau yra išklausę bendruosius kursus, dėmesys skiriamas dinastijų iškilimams, 
nuosmukiams, jų tarpusavio santykiams ir valstybių bandymams susitvarkyti su dinasti-
nėmis krizėmis.

Visų pirma apibrėžiamas aptariamasis regionas – Baltijos jūros bei Vidurio rytų eu-
ropos regionai. lDk padėtis nusakoma kaip Pietinės Baltijos jūros regiono dalies ir ry-
čiausios Vidurio rytų europos regiono dalies padėtis. lDk galima priskirti ir vienam, ir 
kitam regionui. Pagrindinės prekybos arterija – Baltijos jūra – lDk „traukia“ šiauriau, į 
Baltijos jūros regioną, o kultūrinė įtaka dažnai keliavo per lenkiją, Čekiją ar Šventosios 
romos imperijos kunigaikštystes. 

aptarus „išplėsto“ regiono sampratą, išsiaiškinamas regione veikiančių „žaidėjų“ 
skaičius. jie, žinoma, ilgainiui keitėsi. Pirmoje politikos eilėje stovėjo Šventoji romos 
imperija, paskui pamažu prarado politinę reikšmę, vėliau sušmėžavo saksonija, o tada 
atr padangėje atsirado du politikos milžinai austrija ir Prūsija. olandijos bei anglijos 
vaidmenys Baltijos jūros regione galbūt iš pirmo žvilgsnio nekrinta į akį; bet šie, sakytu-
me, antraeiliai žaidėjai susiję su Švedijos padėtimi regione. reikia turėti omenyje XVi a. 
pabaigoje – XVii a. politinių projektų objektu dažnai buvusią turkų grėsmę ne tik lDk 
partnerei lenkijai, bet ir visai europai.

tad veikėjai išskaidomi į dvi grupes: pirmaeilius bei antraeilius žaidėjus. Pirmaeiliai – 
valstybės, su kuriomis buvo palaikomi oficialūs santykiai, keičiamasi diplomatinėmis 
pasiuntinybėmis. Į šį sąrašą patenka rusija, Švedija, Šventoji romos imperija, austrija 
ir Prūsija. antraeiliai – valstybės, turėjusios ir reiškusios aiškius interesus regione, bet 
dėl tam tikros specifikos niekada nebuvusios oficialios diplomatinės politikos pirmame 
plane. Šiuo atveju tai – olandija (per ją ir Danija), anglija ir turkija.

Po trumpos antrojo plano valstybių apžvalgos – olandų ir anglų pirklių organizaci-
jos, Švedijos ir Danijos konfliktų aptarimo – išsamiau aptariamos pirmojo plano valsty-
bės rusija, Švedija, austrija ir Prūsija.

rusija ir XVii a. tarpdinastinė krizė. romanovų dinastijos atėjimas į valdžią rusijoje. 
gynybos organizavimas ir pertvarkos valstybėje. užsitęsusi krizė ir dorojimasis su ja. 
rusijos geopolitinė padėtis, ekspansija į sibirą. Chmelnickio maištas – rusijos pirmas 
stambus įsikišimas į užsienio politiką po XVii a. pradžios katastrofos.

Švedija – viena europos didžiųjų politinių galių. XVii a. kilimas ir ekspansija Baltijos 
jūros regione. Vaidmuo livonijos konflikte. Vazų dinastija ir kišimasis į rusijos reikalus. 
atsitraukimas iš rusijos ir livonijos, liuteronybės gynimas trisdešimtmečio karo metu. 
konfrontacija su Habsburgais. faktinis Danijos kaip jūrinės galios eliminavimas iš Balti-
jos jūros regiono? Švedijos tapimas didžiąja europos galia.

Petras i ir jo reformos rusijoje. imperijos kūrimas, europėjimas ir „langas į Vakarus“. 
livonijos konfliktas, aktyvi užsienio politika, netiesioginis įsitraukimas į trisdešimtmetį 
karą. santykis su saksų-Vetinų dinastija. konfliktas su Švedija ir pergalė prie Poltavos. 
Įtakos regione užsitikrinimas. Poltavos pralaimėjimo pasekmės Švedijos monarchijai.
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trisdešimtmetis karas ir jo eiga. nugalėtojai ir pralaimėjusieji. imperatoriaus padėties 
smukimo pabaiga. Į karą įsivėlusių regiono žaidėjų padėties pokyčiai. Prūsijos ir austrijos 
padėtis po Vestfalijos taikos – kaip šios dvi valstybės pasirodė atr padalijimų arenoje.

Privaloma literatūra: 1) Oakley S. War and Peace in the Baltic. 1560–1790. routledge, 
1993, p. xii–xiii, 50–147; 2) Hosking G. russia and the russians: from earliest times to 2001. 
Penguin Books, 2002, p. 131–149, 152–174, 175–209; 3) Kirby D. Šiaurės europa ankstyvai-
sias naujaisiais amžiais: Baltijos šalys 1492–1772 metais. Vilnius, 2000, p. 3–26, 109–120.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kuriam istoriniam europos regionui turėtume 
priskirti atr ir kodėl? 2) trumpai nusakykite Švedijos imperijos kūrimosi prielaidas, 
priežastis, asmenybes, labiausiai prisidėjusias prie jos kūrimo. 3) kokios yra pagrindi-
nių tarptautinių konfliktų katilų (be trisdešimtmečio karo) ir dinastijų politikos sąsajos?  
4) trisdešimtmečio karo svarba tarptautinių santykių sampratai ir pagrindiniai dinastijų 
galios pokyčiai europoje po Vestfalijos taikos.

3. Lietuvos užsienio politikos naratyvas.
reikšminiai žodžiai: atr, užsienio politika, Vazų dinastija, saksų-Vetinų dinastija, 

interregnum, konfederacijos.
sąvokos: lDk bei atr diplomatinis korpusas, konfederacija, politinė grupuotė – 

klientelė.
Paskutinis, svarbiausias, paskaitų blokas (8–10 paskaitų) pradedamas tik parengus rei-

kiamą metodologinį ir regioninį kontekstą. lietuvos užsienio naratyvas, idant turėtų su-
prantamą vidinę veikimo struktūrą, pradedamas nagrinėti nuo struktūros: atsakymo į klau-
simus „kaip, kokiu būdu?“ tai verčia problemą pradėti nagrinėti nuo atr pobūdžio.

išeities taškas – liublino unija – buvo nepakankamai išsamus, kad sėkmingai sujungtų 
dvi skirtingas valstybes į vientisą stabilų politinį ir teisinį derinį. lDk ir lenkijos santy-
kių vystymasis XVi a. pabaigoje–XVii a. ir buvo pirmieji bendros elekcinės monarchijos 
žingsniai bei politinės situacijos koregavimas. seimų ir seimelių sistema tokiame kon-
tekste turi būti suprantama kaip politinio atskirumo indikatorius bei bendradarbiavimo 
ir bendravimo instrumentas. „trečdalio“ problema, iškilusi seimuose, vykstanti kultūri-
nė asimiliacija ir politinis atskirumas, mėgintas pažymėti, pavyzdžiui, Valdovų rūmais 
Vilniuje, taip pat leidžia diskutuoti valstybės vidinės santvarkos klausimu. iškeliama ir 
seminaro metu aptariama tezė „lietuva ir lenkija – vidaus ar užsienio politika?“

„komunikacijos struktūrų“ analizė, išsiaiškinus federacinės valstybės specifiką, tęsia-
ma kreipiant dėmesį į respublikos diplomatinio korpuso, t. y. struktūros, orientuotos į 
valstybės išorę, apibūdinimą. struktūra, tiksliau, jos ambivalentiškumas, įcentrina val-
dovo figūrą kaip valstybės atstovą. taip pereinama prie kitos dalies – konkrečių valdovų 
politinių projektų analizės.

stepono Batoro ekspansija į rytus ir jo politinis projektas. Vazų dinastijos išrinki-
mas, jos tarptautinė padėtis ir įtaka vidaus gyvenimui. Vazų užsienio politikos projektai 
Šiaurės ir rytų kryptimis, intervencija į rusijos vidaus politiką. Valstybės bei elekcijos 
krizės iki saksų-Vetinų dinastijos išrinkimo. saksų-Vetinų dinastijos mėginimai atkurti 
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valdovo institucijos galią, rusijos intervencija į valstybės vidaus reikalus. seminare ats-
kirai aptariamas klausimas „atr – tarptautinės politikos subjektas ir virtimas objektu“. 
stanislovo augusto Poniatovskio vaidmuo valstybės gyvenime.

Paskutinis probleminis klausimas, aptariamas kurso metu, yra politinio atstovavimo 
klausimas interregno metu ir to keliamos problemos bendraujant su užsienio valstybėmis. 
Politinės grupuotės kaip valstybės atstovavimo institucijos – konfederacijų bendradar-
biavimo su užsienio valstybėmis fenomenai. legitimumo, legalumo bei naudos valstybei 
klausimai. galiausiai tarptautinės politikos kontekste aptariami atr padalijimai.

Privaloma literatūra: 1) Banionis E. lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pasiuntinių 
tarnyba XV–XVi amžiais. Vilnius, 1998, p. 29–39, 51–76; 2) Wisner H. najjasniejsza 
rzeczpospolita: skiczie s czasów Zygmunta iii i Władysława iV Wazy. Warszawa, 2001,  
s. 25–84; 3) Dolinskas V. simonas kosakovskis: politinė ir karinė veikla lietuvos Didžio-
joje kunigaikštystėje, 1763–1794. Vilnius, 2003, p. 157–268, 601–658.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) lDk ir lenkijos diplomatinio korpuso charak-
teristika ir „ryšių pasidalijimas“. 2) rytų krypties projektai, jų vykdytojai ir jų tarptautinis 
kontekstas. 3) silpnas valdovas – stiprus valdovas: politinės tautos laisvės kaip valstybės 
funkcionavimo vystymasis? 4) konfederacija kaip valstybės valdymo aparato atitikmuo?

Seminarų ir pratybų temos
1, 2. Politinės minties transformacijos – Niccolo Machiavelli, Hugo Grotius ir Vest-

falijos taika.
3, 4. LDK ir Lenkijos Karalystės santykis po Liublino unijos užsienio politikos kon-

tekste: vidaus ar užsienio politika; federacinio valstybės modelio ir kultūrinio vienodė-
jimo santykis ir problema.

5, 6. Respublikos traukimasis iš tarptautinės arenos: priežastys ir prielaidos.
7, 8. LDK galios centras ir periferija: didikų grupuotės kaip politinės atstovybės or-

ganas. Kėdainių unija.
9, 10. Apskritas stalas: Respublika kaip aktyvi jėga, griūvanti valstybė ir politinė 

marionetė. Užsienio politikos ir vidaus raidos santykis; periodizacija ir regioninė pri-
klausomybė.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Davies N. europa: istorija. Vilnius, 2008, p. 475–678; 2) Avižonis K. Bajorai vals-

tybiniame lietuvos gyvenime Vazų laikais // k. avižonis. rinktiniai raštai. roma, 1975,  
t. 1; 3) Kirby D. Šiaurės europa ankstyvaisias naujaisiais amžiais: Baltijos šalys 1492–1772 
metais. Vilnius, 2000; 4) Norkus Z. nepasiskelbusioji imperija. Vilnius, 2009, p. 116–
149; 5) Kuolys D. res lituana kunigaikštystės bendrija. respublikos steigimas. Vilnius, 
2009, kn. 1, p. 191–253; 6) Pipes R. russia under The old regime. Penguin Books, 1979,  
p. 85–11; 112–138; 7) Wedgewood C. V. The Thirty Years War. new York, 1995.
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LietuVos didžiosios  
kunigaikštystės istorijos šaLtiniai

Modulio tikslas – ugdyti gebėjimus suvokti istorinę perspektyvą, kompetenciją atlikti 
istorinį tyrimą, atsižvelgiant į skirtingus šaltinotyros, istoriografijos bei metodologinius 
kontekstus, derinti tyrimų teoriją ir praktiką.

Modulio temos:
• Istorinė tekstologija: naratyviniai šaltiniai;
• Istorinės geografijos šaltiniai (XI–XVI a.);
• Lietuvos Metrika ir Lietuvos Statutas: publikavimas ir tyrimai;
• Bažnytinės istorijos šaltiniai;
• Socialinės istorijos šaltiniai.

Istorinė tekstologija: naratyviniai šaltiniai
lekt. dr. Darius Baronas

Temos anotacija. Šioje temoje siekiama studentus supažindinti su naratyviniais 
Xiii–XVii a. lietuvos istorijos šaltiniais ir jų tyrimo būdais. Paskaitų ir seminarų metu 
daug dėmesio skiriama vokiečių ir lenkų kronikoms bei rusų metraščiams, nes šio tipo 
(ir ne vietinės kilmės) šaltiniai pateikia didžiąją dalį faktų iš senosios lietuvos istorijos 
(Xiii–XiV a.). Šios rūšies šaltinių nagrinėjimą papildys vietinės kilmės šaltinių – lietu-
vos Didžiosios kunigaikštystės (lDk) kronikų – tyrimas. jų atsiradimas glaudžiai susijęs 
su rašto kultūros prigijimo lietuvoje pradžia XiV a. pabaigoje – XV a. pradžioje ir žymi 
istorinio mąstymo atsiradimo lietuvoje pradžią. lDk kronikų struktūros, turinio ir teks-
tų skirtumų nagrinėjimas leidžia juos išvysti kaip stačiatikiškos bei lotyniškosios europos 
kultūrinių įtakų kūrinius. kontekstinis jų nagrinėjimas, dėmesį kreipiant į to meto isto-
riografinės kultūros gyvavimo faktus, leidžia juos išvysti kaip tuomet vykusių diskusijų / 
polemikų palikimą. tematinis lDk kronikų, Motiejaus strijkovskio ir alberto-Vijūko 
kojalavičiaus veikalų tęstinumas leidžia susidaryti vaizdą apie lDk elito savivoką, kul-
tūrinius horizontus ir įsivaizduotas politinio veikimo perspektyvas. atsižvelgiant į chro-
nologines temos ribas, tiriami šaltiniai skyla į du stambius blokus: Vėlyvųjų viduramžių 
ir ankstyvųjų naujųjų laikų, todėl aptariami Viduramžių ir humanistinės istoriografijos 
bruožai. Paskaitų metu studentai supažindinami su specifine naratyvinių šaltinių rūši-
mi – hagiografija. seminarų metu numatytos užduotys skiriamos gilinti studentų tekstų 
analizės įgūdžius.

išklausęs šį dalyką, studentas: 1) žino ankstyviausių lietuvos istorijos naratyvinių 
šaltinių specifiką ir pagrindinius jų tyrimo būdus; 2) žino svarbiausias šių šaltinių pub-
likacijų serijas; 3) supranta svarbiausias šios temos istoriografinio diskurso sąvokas;  
4) geba savarankiškai atlikti būtinų šaltinių (publikuotų ir kai kurių rankraštinių) paieš-
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ką; 5) geba pasirinkti tinkamą šaltinių tyrimo metodiką; 6) sugeba kritiškai vertinti ir tirti 
juose glūdinčią informaciją bei apibūdinti svarbiausius jų bruožus. 

Temos programa
1. Viduramžių kronikos ir metraščiai – Lietuvos istorijos šaltinis (6 paskaitos, 2 se-

minarai).
1.1. Istorijos samprata Viduramžiais. Ankstyviausieji Lietuvos istorijos šaltiniai.
1.2. Viduramžių kronikos: žanras, turinys, specifika.
1.3. XIII–XIV a. vokiečių kronikos – Lietuvos istorijos šaltinis.
1.4. XIII–XIV a. lenkų kronikos – Lietuvos istorijos šaltinis.
1.5. Jono Dlugošo kronika – Lietuvos istorijos šaltinis.
1.6. XIII–XVI a. rusų metraščiai – Lietuvos istorijos šaltinis.
reikšminiai žodžiai: vokiečių kronikos, lenkų kronikos, lenkų analai, rusų metraščiai.
sąvokos: kronikos, metraščiai, analai.
Šio teminio bloko pirmosios dvi paskaitos skiriamos supažindinti studentus su Vi-

duramžių kronikomis kaip specifiniais naratyviniais šaltiniais. nagrinėjant Viduramžių 
istorijos naratyvinius šaltinius pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į visiškai kitokią istori-
jos sampratą. Šiai sampratai būdinga tai, kad Viduramžiais istorija buvo suvokiama kaip 
turinti aiškią pradžią ir pabaigą: pasaulio sukūrimą ir pasaulio pabaigą. Šioje atkarpoje 
esminiu atskaitos tašku galima laikyti jėzaus kristaus gimimą, su kuriuo Viduramžiais 
sietas kokybiškai naujas ir savo esme unikalus išganymo istorijos etapas. todėl pasau-
lietinės ir išganymo istorijos persipynimas yra dar vienas ryškus ir esminis Viduramžių 
istoriografijos bruožas. tokia istorijos samprata lėmė, kad į kronikininkų regos lauką pa-
tekdavo ir jų dėmesio sulaukdavo pirmiausia tie įvykiai, kurie, jų ar jų informatorių su-
pratimu, buvo reikšmingi eschatologiniu požiūriu. toks supratimas labai aiškiai atskiria 
Viduramžiais ir šiais laikais galiojančią istorijos sampratą. todėl tam tikri įvykiai, kurie 
mums gali pasirodyti mažai svarbūs arba visai nereikšmingi (kometos pasirodymas, keisti 
gamtos ar gyvojo pasaulio reiškiniai), į Viduramžių kronikas patekdavo kaip gilią prasmę 
turintys ženklai arba užuominos apie ateityje laukiančius dalykus. Dar vienas būdingas 
bruožas, kad Viduramžių kronikininkai juos supančio pasaulio įvykius interpretuodavo 
Šventraščio šviesoje, nes tikėta, kad visa buvusi, esama ir būsima istorija yra užfiksuota 
knygų knygoje. taip pat reikia turėti omeny, kad Viduramžių kronikininkai nedisponavo 
šiuolaikiniams mokslininkams įprastais tyrimo ir tiesos nustatymo būdais. todėl papras-
tai informacijos apie gyvosios atminties nesiekiančius laikus buvo ieškoma tik pirmtakų 
istoriniuose kūriniuose (ne dokumentuose), o apie savo laikmetį rašyta remiantis arba 
savo žiniomis, arba amžininkų liudijimais. Šie pagrindiniai Viduramžių kronikų, analų ir 
metraščių bruožai lėmė tai, kokios žinios apie ankstyvąją lietuvos istoriją buvo pirmiau-
sia „pastebėtos“ ir kaip jos buvo užfiksuotos. Paskaitų metu studentai supažindinami su 
ankstyvajai lietuvos istorijai reikšmingiausiomis kronikomis, analais ir metraščiais. Dar 
vienas svarbus dalykas tiriant ankstyvuosius lietuvos istorijos šaltinius yra bandymas su-
vokti, kokį lietuvos istorijos vaizdą jos perteikia ir kodėl. Šiuo atžvilgiu ypač iškalbingas, 
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informatyvus ir pamokantis gali būti jono Dlugošo „analų“ tyrimas, kurio pateikiamų 
žinių apie lietuvą ir lietuvius pobūdis vis dar nėra nuodugniai ištirtas. atsižvelgiant į tai, 
kad j. Dlugošo „analų“ tyrimas gali būti sunkus dėl tikėtino kalbos barjero, praktiniams 
įgūdžiams ugdyti bus pasitelktos į lietuvių kalbą išverstos vokiečių kronikos.

Pagrindinė literatūra: 1) Ivinskis Z. lietuvos istorijos šaltiniai (acta historica universi-
tatis klaipedensis, t. 3). klaipėda: klaipėdos universiteto Vakarų lietuvos ir Prūsijos isto-
rijos centras, 1995; 2) Petrauskas R. „istoriškumas“ // lietuvos Didžiosios kunigaikštijos 
kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai / sud. V. ališauskas ir kt. Vilnius: aidai, 2001, p. 207–217.

kontroliniai klausimai. 1) kokie pagrindiniai Viduramžių ir mūsų dienų „istorijos“ 
sampratos skirtumai ir panašumai? 2) kodėl Viduramžių istoriografijos negalime laiky-
ti „moksline“? 3) kokie svarbiausi ankstyvosios lietuvos istorijos naratyviniai šaltiniai?  
4) kokias Xiii–XV a. lietuvos gyvenimo sritis jie nušviečia daugiausia? kodėl?

2. Ankstyvųjų naujųjų laikų Lietuvos istorijos naratyviniai šaltiniai (5 paskaitos,  
3 seminarai).

2.1. XV–XVI a. Lietuvos metraščiai.
2.2. Humanistinės istoriografijos bruožai.
2.3. Motiejus Strijkovskis: kūriniai, istoriko credo, metodas.
2.4. Albertas Vijūkas-Kojalavičius: kūriniai, istoriko credo, metodas.
2.5. Hagiografija kaip istorijos šaltinis.
reikšminiai žodžiai: istoriografija, antika, renesansas, Barokas.
sąvokos: retorinė-pragmatinė istoriografija, eruditinė istoriografija, filologinės kriti-

kos metodas.
Šiame teminiame bloke aptariami pirmieji vietinės kilmės lietuvos naratyviniai 

šaltiniai, atsiradę XiV a. pabaigoje–XV a. pirmojoje pusėje, tačiau daugiausia dėmesio 
skiriama renesanso ir Baroko epochos šaltiniams; kaip priedas prie šio teminio bloko 
aptariami ir hagiografiniai šaltiniai, kurie, mūsų nuomone, vis dar nepakankamai ak-
tyviai tiriami. renesanso ir ankstyvųjų naujųjų laikų istoriografijoje, kaip ir kitose inte-
lektinio gyvenimo srityse, atsispindi perėjimas nuo teocentrinio prie antropocentrinio 
pasaulėvaizdžio. tai skatino supratimą, kad žmonijos, atskirų kraštų ir tautų istoriją daug 
daugiau negu apvaizda veikia žmonių veiksmai. tam laikotarpiui būdingas kokybiškai 
naujas domėjimasis antikos pasaulio rašytiniais ir materialiais paminklais, ieškota pa-
vyzdžių, kaip tokią istorijos sampratą, sekant antikos autoritetais, įkūnyti savo gyvena-
muoju metu rašomuose istorijos veikaluose. atsigręžimas ir panirimas į antikos autorių 
veikalus lėmė tai, kad, lyginant su Viduramžiais, dar labiau sustiprėjo istorijos kaip gy-
venimo mokytojos supratimas. tai lėmė, kad retorinis pradas ėmė dar ryškiau (palyginti 
su Viduramžiais) reikštis to meto istoriografijoje (šiuo požiūriu geras pavyzdys gali būti 
Motiejaus strijkovskio istoriniai veikalai), XVi a. galime laikyti retorinės-pragmatinės 
istoriografijos aukso amžiumi. Vis dėlto reikia pabrėžti, kad jau tada plačiai supranta-
ma istoriografija nebuvo vienalypis reiškinys. Dėmesys įvairiausiems antikos palikimo 
elementams Vakarų europoje jau nuo XV a. skatino specifinių disciplinų (diplomatikos, 
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sfragistikos, numizmatikos) atsiradimą. Šias disciplinas kultivavo tuo metu „eruditais“ 
vadinti mokslininkai. tiesa, visą XVi a. jų tyrimais rašant „istorijas“ nebuvo remiamasi, 
o jie patys nė nepretendavo į istorijų rašytojų vaidmenį. kokybiškai nauji pokyčiai šioje 
srityje atsirado tik XVii a., kai pradėjo plisti įsitikinimas, kad iš pačių įvairiausių šalti-
nių galima išgauti žinių, jas kritiškai patikrinti ir tik tada rašyti istorinius (naratyvinius) 
veikalus. reikia pasakyti, kad nei lietuvoje, nei lenkijoje per XVi–XVii a. nesusifor-
mavo stipri eruditinių tyrimų „mokykla“. tai vienas iš ženklų, rodančių, kad ir toliau 
beveik vienvaldiškai dominavo retorinė-pragmatinė tradicija. ryškesnius pokyčius lDk 
kontekste reikėtų sieti tik su alberto Vijūko-kojalavičiaus veikla: būdamas jėzuitas, jis 
buvo imlus tuo metu Vakarų europos istoriografijoje plitusioms istorijos virtimo mokslu 
tendencijoms. kiek jam tai pavyko – atviras klausimas ir istoriografinė problema. Šio 
teminio bloko pabaigoje studentai supažindinami su hagiografiniais šaltiniais; praktiniai 
užsiėmimai skiriami tekstologinės analizės įgūdžiams gilinti.

Pagrindinė literatūra: 1) Baronas D., Mačiulis D. Pilėnai ir Margiris: istorija ir legen-
da. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010; 2) Jučas M. lietuvos metraščiai ir 
kronikos. Vilnius: aidai, 2002; 3) Kuolys D. asmuo, tauta, valstybė lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės istorinėje literatūroje: renesansas, Barokas. Vilnius: Mokslo ir enciklo-
pedijų leidykla, 1992; 4) Norkus Z. istorika: istorinis įvadas. Vilnius: taura, 1996.

kontroliniai klausimai. 1) kaip galėtumėte apibūdinti lietuvos metraščius, kokie pa-
grindiniai jų redakcijų bruožai? 2) kokie pagrindiniai skirtumai tarp Viduramžių ir re-
nesanso laikų istoriografijos? 3) kokie pagrindiniai skirtumai tarp Motiejaus strijkovskio 
ir alberto Vijūko-kojalavičiaus „istoriko virtuvės“?

Seminarų ir pratybų temos
1. Eiliuotoji Livonijos kronika ir jos auditorija (1 teminis blokas).
Pagrindinė literatūra: 1) Murray V. The structure, genre and intended audience 

of the livonian rhymed Chronicle // Crusade and Conversion on the Baltic frontier / 
ed. a. V. Murray. aldershot etc.: ashgate, 2001, p. 235–250; 2) eiliuotoji livonijos kro-
nika // Mindaugo knyga: istorijos šaltiniai apie lietuvos karalių / Par. D. antanavičius, 
D. Baronas, a. Dubonis, r. Petrauskas. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005,  
p. 197–365.

2. Lietuvių paveikslas Petro Dusburgiečio ir Vygando Marburgiečio kronikose  
(1 teminis blokas).

Pagrindinė literatūra: 1) Dusburgietis P. Prūsijos žemės kronika / Par. r. Batūra, iš 
lotynų k. vertė l. Valkūnas. Vilnius: Vaga, 1985, p. 212–284; 2) Marburgietis V. naujoji 
Prūsijos kronika / iš lotynų k. vertė r. jasas. Vilnius: Vaga, 1998, p. 95–216.

3. Pilėnų gynybos vaizdinio raida XIV–XVII a. (2 teminis blokas).
Pagrindinė literatūra: Baronas D., Mačiulis D. Pilėnai ir Margiris: istorija ir legenda. 

Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p. 105–196.
4. Lietuvių kilmės legendos pasakojimų apie tautos kilmę („Origo gentis“) kontekste 

(2 teminis blokas).



372

gilinaMieji MoDuliai ir jų teMos

Pagrindinė literatūra: 1) Rowell S. C. amžinos pretenzijos arba kaip turime skaityti 
elitinę literatūrą? // seminarai: straipsnių rinkinys / red. a. jokubaitis, a. kulakauskas. 
Vilnius: atviros visuomenės kolegija, Vyturys, 1998, p. 7–30; 2) Reynolds S. Medieval 
origines gentium and the community of the realm // History. 1983, t. 68, p. 375–390.

5. Tekstų redakcijų nustatymo atvejai: Trys Vilniaus kankiniai ir Šv. Kazimieras  
(2 teminis blokas).

Pagrindinė literatūra: 1) Baronas D. trys Vilniaus kankiniai: gyvenimas ir istorija. 
Vilnius: aidai, 2000, p. 253–261, 269–277, 279–285, 287, 297–303; 2) ankstyvieji Šv. ka-
zimiero „gyvenimai“ / sud., įvadą ir paaiškinimus parašė M. Čiurinskas. Vilnius: aidai, 
2004, p. 49–87, p. 121–173, p. 175–189.

Rekomenduojama literatūra: 
1) ankstyvieji Šv. kazimiero „gyvenimai“ / sud., įvadą ir paaiškinimus parašė M. Čiu-

rinskas, Vilnius: aidai, 2004, p. 49–87, 121–173, 175–189; 2) Baronas D. trys Vilniaus 
kankiniai: gyvenimas ir istorija. Vilnius: aidai, 2000, p. 253–261, 269–277, 279–285, 
287–293, 297–303; 3) Baronas D., Mačiulis D. Pilėnai ir Margiris: istorija ir legenda. Vil-
nius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010; 4) eiliuotoji livonijos kronika // Min-
daugo knyga: istorijos šaltiniai apie lietuvos karalių / Par. D. antanavičius, D. Baronas, 
a. Dubonis, r. Petrauskas. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005, p. 197–
365; 5) Ivinskis Z. lietuvos istorijos šaltiniai (acta Historica universitatis klaipedensis,  
t. 3). klaipėda: klaipėdos universiteto Vakarų lietuvos ir Prūsijos istorijos centras, 1995;  
6) Jučas M. lietuvos metraščiai ir kronikos. Vilnius: aidai, 2002; 7) Kuolys D. asmuo, 
tauta, valstybė lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istorinėje literatūroje: renesansas, 
Barokas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992; 8) Murray A. V. The structu-
re, genre and intended audience of the livonian rhymed Chronicle // Crusade and 
Conversion on the Baltic frontier / ed. a. V. Murray. aldershot etc.: ashgate, 2001,  
p. 235–250; 9) Norkus Z. istorika: istorinis įvadas. Vilnius: taura, 1996; 10) Dusburgie-
tis P. Prūsijos žemės kronika / Par. r. Batūra, iš lotynų k. vertė l. Valkūnas. Vilnius: Vaga, 
1985; 11) Marburgietis V. naujoji Prūsijos kronika / iš lotynų k. vertė r. jasas. Vilnius: 
Vaga, 1998.

Pastaba. Puslapiai nurodomi, kai pateikiami straipsniai ir seminarams pasirengti rei-
kalinga medžiaga. kai knygos pateikiamos kaip bendros informacijos šaltiniai (reikalingi 
pasiruošti egzaminui ar susirasti atsakymams į klausimus), puslapiai nenurodomi.

Istorinės geografijos šaltiniai (XI–XVI a.)
Dr. artūras Dubonis

Temos anotacija. išklausęs šį dalyką, studentas žino: 1) lDk istorinės geografijos šal-
tinių specifiką bei pagrindinius naudojimosi jais metodus; 2) svarbiausių ir reprezenta-
tyviausių šaltinių publikacijas arba saugojimo vietas; 3) šaltiniuose užfiksuotą terminijos 
specifiką; 4) istorinės geografijos šaltinių papildančiąją funkciją. geba: 1) savarankiškai 
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atlikti būtinų šaltinių (publikuotų ir nepublikuotų) paiešką; 2) naudoti gretutinių mokslų 
duomenis (kalbotyros, geografijos, archeologijos, paleobotanikos ir pan.); 3) pasirinkti 
tinkamą šaltinių tyrimo metodiką; 4) kritiškai įvertinti ir apibendrinti turimų šaltinių 
informatyvumą ir patikimumą; 5) dalykiškai apžvelgti (žodžiu arba raštu) planuojamo 
istorijos tyrimo šaltinių būklę.

kurso klausytojams pateikiami ir analizuojami duomenys apie pagrindinius Xi–XVi a. 
lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (lDk) istorinės geografijos šaltinius, jų archyvinio 
saugojimo vietas, publikacijas ir tyrimus. aptariamas istorinės geografijos šaltinių at-
skleidžiamas kultūrinis, istorinis-politinis lietuvos kraštovaizdis.

nagrinėjama atskirų epochų lDk teritorinė sandara, šaltinių analizės metu atsklei-
džiami ryškiausi jos bruožai, raidos ir kaitos ypatumai bei priežastys.

Temos programa
1. Istorinės geografijos sąvoka: metodologija, metodika, pagrindinė literatūra.
reikšminiai žodžiai: istorinė geografija, istorinės geografijos šaltiniai, istoriografija, 

gamtinė aplinka, gyvenamoji aplinka, kultūrinis kraštovaizdis, istorinis kraštovaizdis, 
politinis kraštovaizdis, žemėlapis, planas, lietuvos teritorija, lDk, regionas, kraštas, ur-
banizacija, gyvenviečių tinklas, kartografija.

sąvokos: istorinis pažinimas, pagalbiniai istorijos mokslai, šaltinotyra, kraštovaizdis, 
tyrimų metodologija, tyrimų metodas, žmogaus geografinis horizontas, viduramžiai, gy-
venamoji vieta, kultūrinė erdvė, istorinis rekonstravimas, demografija.

gamtinė aplinka ir žmogus. Vieta tarp kitų istorinio pažinimo mokslų. tyrimų objek-
tai: pirminis, kultūrinis, urbanistinis, istorinis, politinis, agrarinis, komunikacinis etc. 
kraštovaizdis. Žmogaus geografinis horizontas: erdvė ir atstumai. jo vaizdavimas (karto-
grafija). tradiciniai istorijos šaltiniai. gretutiniai šaltiniai: kalbotyros, geografijos, archeo-
logijos, paleobotanikos ir pan. tyrimų metodai: archeologiniai, botaniniai, geografiniai, 
geologiniai, istoriniai, kartografiniai, regresyviniai. Pagrindinė tyrimų istoriografija ir jos 
pasiekimai. lietuvos istoriografija. lenkijos, vokiečių (Prūsijos), baltarusių ir latvių isto-
riografija. istoriografijos darbai, kartografija kaip istorinės geografijos šaltiniai.

Pagrindinė literatūra: an historical geography of europe / eds. r. a. Butlin, r. a. Dod-
gshon. oxford: Clarendon Press, 1998, p. 54–139, 207–279, 300–362.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kaip gamtinė aplinka gali paveikti žmogaus 
gyvenamąją aplinką? ar poveikis lemiamas? 2) kaip suprantate terminą „istorinės geo-
grafijos šaltiniai“? 3) svarbiausi lietuvių istorinės geografijos tyrimų rezultatai.

2. Kultūrinis kraštovaizdis.
reikšminiai žodžiai: baltai, archeologijos duomenys, giria, miškas, upė, ežeras, pelkė, 

jūra, Vokiečių ordinas, kronika, metraštis, privilegija, teritorija, žemės padalijimas, teri-
torinė sandara, žemė, valsčius, administravimas, gentis, etnosas, kaimas, kiemas, dvaras, 
pilis, tvirtovė, sostinė, miestas, miestelis, gyventojai, apgyvendinimo veiksnys, valakų re-
forma, miestų ir miestelių tinklas, gyvenviečių tinklas, onomastika, geografinis žodynas, 
vardynas, duomenų kartoteka, kadastras, vietovardžių rodyklė, asmenvardžių rodyklė, 
istorijos šaltinių publikacija.
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sąvokos: pirminis kraštovaizdis, kultūrinis kraštovaizdis, agrarinis kraštovaizdis, pra-
moninis-ūkinis kraštovaizdis, antropogeografija, apgyvendinimas, gyvenamoji aplinka.

Pirminis (natūralusis) kraštovaizdis ir jo šaltiniai. Pagrindiniai bruožai ir galimas po-
veikis apgyvendinimui. girios. Hidrografija. Žemėnauda.

Baltų kultūrinis kraštovaizdis Xi–Xiii a. Prūsai ir jotvingiai Vokiečių ordino, lenki-
jos kronikų ir dokumentų duomenimis. livonijos ordino istorijos šaltiniai apie kuršius, 
žiemgalius, latvius. rusų metraščiai apie baltų kraštus. archeologinių tyrimų duomenys. 
a. kaminskis (jotvingiai). V. Žulkus (kuršiai). e. Vasiliauskas (žiemgaliai). a. simniškytė 
(sėliai).

lietuvių genčių žemės ir jų likimas (seminaras). lietuvių žemių žemėlapis (1219 m. 
lietuvių kunigaikščių sutartis su Voluinės kunigaikštiene). H. lowmianskio tyrimas. 
e. gudavičiaus bandymas lokalizuoti lietuvių diduomenės žemes. g. Zabiela (nalšia, 
Deltuva, upytė).

lietuvos kultūrinis kraštovaizdis. lietuvių gyvenamosios vietos ir krašto apgyvendi-
nimas Xiii a. kaimas, kiemas, pilis, papilys, prekybos vieta. Pirmieji lietuvos vietovių 
paminėjimai istorijos šaltiniuose. jų identifikavimo ir lokalizavimo klausimai. gyventojų 
tankumo klausimas. agrarinis kraštovaizdis. XiV a. istorijos šaltiniai apie lietuvos apgy-
vendinimą. gyvenviečių kūrimasis ir įkūrimas. Didžiojo kunigaikščio kiemas (dvaras). 
Pilys ir tvirtovės. Bajoro kiemas. Valdovo rezidencija. sostinė. etniniai, socialiniai, mi-
graciniai, kariniai ir demografiniai (kernavės, obelių kapinynų duomenys) apgyvendi-
nimo veiksniai. kuršių, žiemgalių ir prūsų pabėgėlių įkūrimas lietuvoje. rusai (gudai, 
rus(i)okai). Vokiečiai (prūsai, prūseliai). lenkai. 

lietuvos gyvenamųjų vietų tinklas Hermano Vartbergės „livonijos kronikos“, „kry-
žiuočių karo kelių aprašymo“ (XiV a. paskutinis ketvirtis), jogailos trakų kunigaikštystės 
dovanojimo skirgailai (1387) rašto duomenimis. jogailos ir Vytauto raštai, privilegijos, 
itinerariumai, apibūdinantys lietuvos gyvenvietes. Vokiečių ordino šaltinių duomenų 
palyginimas su jogailos ir Vytauto.

Miestų atsiradimas. kernavės raidos modelis archeologinių tyrinėjimų duomenimis. 
Vilnius (g. Vaitkevičiaus ir k. katalyno Vilniaus miesto atsiradimo tyrimas). kaunas. tra-
kai. Pirmosios Magdeburgo teisių suteikimo privilegijos. Miestų istorijos tyrimai ir šalti-
nių publikacijų serija „lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai“. urbanistinio 
kraštovaizdžio plėtra. Miestelių atsiradimas. tinklo susidarymas XV–XVi a. a. Miškinio,  
a. Baliulio, Z. kiaupos tyrimai. Bažnyčia ir parapijų tinklas. j. ochmanskio (Vilniaus vys-
kupija) ir g. Błaszczyko (Žemaičių vyskupija) darbai kaip istorinės geografijos šaltiniai. Šal-
tinių publikacijos „kościół zamkowy czyli katedra wileńska“, „Codex Mednicensis“.

Vidinė kolonizacija XV–XVi a. pirmojoje pusėje. girios. laukiniai žvėrys. Medžiok-
lės dvarai. girių verslovės (būdos). agrarinis kraštovaizdis. kaimas. Dvaras. Dvaro ari-
mai (palivarkas). Bažnyčia. Vienuolynas. Miestelis. Pramoninis-ūkinis kraštovaizdis. 
turgus. kanalas. Patvanka („mutvica“). užtvanka. Malūnas. geležies gavyba (ūta, rūda). 
Druskininkai.
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Valakų reformos (1557) poveikis kultūriniam-urbanistiniam kraštovaizdžiui.
istorinė onomastika. toponimai (vietovardžiai) ir oikonimai (gyvenamųjų vietovių 

vardai). kilmė: oronimas (pagal reljefo požymius), antroponimas (asmenvardis), hidro-
nimas (vandenvardis), drimonimas (girios ar miško vardas), zoonimas (žvėrių vardai), 
anemonimai (gamtos stichijų padarinių vardai), teonimai (dievų ir šventų vietų vardai). 
kalbininkų tyrimų reikšmė kilmei atskleisti. istorinė kilmės chronologija. Pastabos apie 
toponimų ir oikonimų sklaidą lietuvoje. Vardų kaita ir jos priežastys.

geografiniai žodynai ir vardynai. leidinys „słownik geograficzny królestwa polskiego 
i innych krajów słowiańskich“ (Varšuva, t. 1–15, 1880–1902). istorijos šaltinių publikacijų 
vietovardžių rodyklės. administraciniai žinynai. archyvų, rankraštynų ir žinybų kartote-
kos. kadastrai. Žemėlapiai (karinė kartografija).

Vietovardžio leičiai tyrimas. istorinės onomastikos tyrimų metodinio modelio kūri-
mo problemos.

Pagrindinė literatūra: 1) Kavoliutė F. senieji kultūriniai arealai ir jų pėdsakai Žemaiti-
jos kraštovaizdyje // geografija. 2004, t. 40, p. 24–29; 2) Miškinis A. lietuvos urbanistika: 
istorija, dabartis, ateitis. Vilnius: Mintis, 1991, p. 7–63.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokios yra pagrindinės pirminio (natūralaus) 
kraštovaizdžio atkūrimo problemos? 2) kokie yra pagrindiniai istorinės geografijos šal-
tiniai, apibūdinantys lietuvių etnokultūrinius regionus ir jų raidą Xiii–XV a.? 3) kokiu 
mastu galima papildyti istorinį tekstą teisingai datuotais istoriniais toponimais? kokios 
toponimų datavimo problemos?

3. Istorinė-politinė erdvė ir jos vaizdavimas kartografijoje.
reikšminiai žodžiai: teritorinė-administracinė sandara, žemė, kunigaikštystė, admi-

nistracinis centras, karinis centras, valdymas, valstybės teritorija, teritorinė-administra-
cinė reforma, inventorius, surašymas, etnogeografinis kraštovaizdis, siena, pasienis, pa-
sienio žemė, lietuvių ekspansija, kolonizacija, lokalinė struktūra, sienų sutartis, linijinė 
siena, delimitacija, sienos ženklas, kelias, karo kelias, prekybinis kelias, vieškelis, mylia, 
atstumas, žemėlapis, mastelis, radvilų žemėlapis, miesto planas.

sąvokos: istorinis-politinis kraštovaizdis, gyvenamoji erdvė, aplinkos pažinimo erdvė, 
antropogeografija, kartografija, komunikacija, teritorializacija.

Mindaugo karalystės teritorija. rankraštis „apie totorių kilmę“. Žemės (kunigaikštys-
tės). lietuva. nalšia. Deltuva. jotuva. naugardukas. Polockas. Vidinė žemės sandara Xiii a.

Duomenys apie lietuvos valstybės teritorinę struktūrą Xiii a. pabaigoje–XiV a. vi-
duryje. Vilnius. trakai. aukštaitija ir Žemaitija. karšuva. Šiauliai. rusų kunigaikštysčių 
jungimas prie lietuvos.

lDk teritorinė sandara XiV a. antrojoje pusėje–XV a. pirmaisiais dešimtmečiais. 
smolenskas. Maskva. kova dėl užnemunės ir Žemaitijos. Vytauto derybų su Vokiečių 
ordinu ir imperatoriumi 1411–1422 m. šaltiniai. „Codex epistolaris Vitoldi“. krašto val-
dymas ir žemių privilegijos. Vaivadijų steigimas. kijevo kunigaikštystės panaikinimas. 
teritorinio administravimo istorijos šaltiniai. išskirtinė lietuvos Metrikos reikšmė. 
M. liubavskis – lDk teritorinės sandaros tyrinėtojas.
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XV a. pabaigos–XVi a. pradžios lDk teritorijos struktūra (seminaras). Vaivadija. 
Valsčius. Pavietas. seniūnija. selo kaip laukas. Valstybės teritorijos mažėjimas.

Ūkinės, luominės-karinės ir konfesinės teritorinės struktūros. Dvarų valdymo nuos-
tatai, inventoriai, liustracijos, ordinacijos, kariuomenės surašymai. lietuvos seniūnijų 
inventoriaus saugojimo vietos ir mokslinės publikacijos. etnogeografinis kraštovaizdis. 
lietuviai. rusai. lenkai. karaimai. Žydai. totoriai. Vokiečiai.

lokalinių struktūrų (mikroregionų) tyrimai. Valsčius. Pavietas. Parapija. Dekanatas. 
seniūnija. Dvaras. Ūkis.

sienos sąvoka. tarpgentinė dykra. Pasienio ruožas. „Valstybės vartai“. sienos termini-
ja. sienų kontrolė ir apsauga. archeologinių kultūrų sienos. lietuvių kalbos tarmių ribos 
ir istorinė geografija. 

Pasienio teritorijos Xiii a.: rusia, livonija, Prūsai, kuršiai. Žemaitija. Vokiečių ordino 
istorijos šaltiniai apie sandūros taškus su lietuvių žemėmis (ordino pilys). karo veiksmų 
siena. nemuno ir jūros gynybinė sistema kaip pasienis. Pasienio žemės XiV a. antrojoje 
pusėje: sūduva, „Žemaičių šilai“ (dykra), Šiaulių žemė, sėla. Prekybinių santykių siena.

linijinė siena. radimosi chronologija. Mindaugui priskiriami sėlos žemių dalybų ir 
sienų apibūdinimo aktai. lietuvos ir Mazovijos sienų sutartis 1358 m. siena su Prūsija. 
1398 m. salyno sutartis. Melno taikos sutartis 1422 m. Vėlesni tikslinimai. siena su li-
vonija (1473, 1541–1542, 1545). siena su Maskvos Didžiąja kunigaikštyste 1449 m. lie-
tuvos karo su Maskva paliaubų sienos XV a. pabaigoje–XVi a. viduryje. siena stepėse 
su totoriais. siena su lenkijos karalyste (1536, 1546). Vidinė kolonizacija, migracijos ir 
sienų tikslinimas. Vidinių sienų linijos.

sienų žymėjimas. Delimitacija. Ženklai. natūralūs (akmuo, kelmas, medis, kalnas, 
vandens telkinys) ir dirbtiniai (griovys, kapčius, ženklas medyje arba akmenyje, stulpas, 
mūrinis statinys). ribas žymintys oikonimai.

geografinės erdvės pažinimas. kaimynai ir lietuvių interesai jų žemėse. livonijos, es-
tijos, rusios, lenkijos žemių pažinimas Xii–Xiii a. užkariavimai. krikščionys lietuvoje. 
Prekyba kaip pažinimas. krikščioniškoji piligrimystė (e. svetiko darbai). karai su Mas-
kvos valstybe. karo belaisviai. Žvalgyba ir kontražvalgyba.

keliai. karo keliai. kryžiuočių karo kelių aprašymo modelis (XiV a. paskutinis ketvir-
tis). Prekybos keliai. Diplomatinių pasiuntinybių keliai. krašto keliai. Valdovų itinerariu-
mai. komunikacinė infrastruktūra. administravimo ir aptarnavimo punktai (karčema, 
dvaras, muitinė). atstumų matavimas: mylia, strėlės šūvis, ieties sviedimas ir pan.

kartografija. Žemėlapis. schema. Planas. kartografinė schema. Mastelis. topografinis 
žemėlapis. istorinis žemėlapis. atlasas. istorinio žemėlapio sudarymas.

senoji kartografija ir lietuvos vaizdavimas joje iki 1613 m. radvilų 1613 m. žemėla-
pis. Miestų kartografija. Ūkinė kartografija. karinė kartografija.

lenkų, lietuvių, rusų, baltarusių, vokiečių kartografija pagrindiniuose moksliniuose 
darbuose. istorinės kartografijos plėtotė Baltarusijoje.

1564–1566 m. lDk teritoriniai administraciniai pertvarkymai (žemėlapio sudarymo 
bandymai) (seminaras).
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Pagrindinė literatūra: 1) Maksimaitienė O. lietuvos istorinės geografijos ir kartografi-
jos bruožai. Vilnius: Mokslas, 1991, p. 113–142; 2) Любавский М. Областное деление и 
местное управление Литовско–русского государства ко времени издания Первого 
Литовского Статута. Москва, 1893, p. 1–150.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kas yra „pasienio žemė“? apibūdinkite jos 
vaidmenį lietuvos teritorializacijoje. 2) Valdovo itinerariumų įtaka valstybės teritorinės 
struktūros pažinimui. 3) kaip dabartiniame lietuvos kelių tinkle galima identifikuoti is-
torinių kelių kryptis? kokia galėtų būti identifikavimo rezultatų patikimumo kontrolė?

Seminarų ir pratybų temos
1. Lietuvių genčių žemės ir jų likimas.
literatūra: 1) Gudavičius E. Mindaugas. Vilnius: Žara, 1998, p. 137–176; 2) Zabiela G. 

nalšia lietuvos valstybės kūrimosi išvakarėse // rytų lietuva: istorija, kultūra, kalba. 
Vilnius: Mokslas, 1992, p. 12–24; 3) Zabiela G. upytės žemė ii tūkstantmečio pirmojoje 
pusėje // iš Panevėžio praeities: upytės žemei 750 metų. konferencijos pranešimai. Pa-
nevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2004, p. 36–56; 4) Zabiela G., Baranauskas T. 
Deltuvos žemė // lietuvos istorijos metraštis 1995 m. 1996, p. 5–14.

2. XV pabaigos–XVI a. pradžios LDK teritorijos struktūra.
3. 1564–1566 m. teritoriniai administraciniai pertvarkymai (žemėlapio sudarymo 

bandymai).
literatūra (2 ir 3 seminarui): 1) Vilimas D. lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemės 

teismo sistemos formavimasis (1564–1588). Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidyk-
la, 2006, p. 199–218 (lDk pavietų ribų nustatymo projektas 1565–1566); 2) Wojtko-
wiak Z. lithuania transwilniensis saec. XiV–XVi. Podziały litwy północnej w późnym 
średniowieczu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005, p. 27–163; 3) Любавский М. 
Областное деление и местное управление Литовско–русского государства ко 
времени издания Первого Литовского Статута. Москва, 1893, p. 1–62.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Alexandrowicz S. rozwój kartografii Wielkiego księstwa litewskiego od XV do 

połowy XViii wieku. Poznań: uaM, 1989, p. 15–136; 2) Biržiška V. kryžiuočių keliai 
į lietuvą XiV a. // Praeitis. 1930, t. 1, p. 1–53; 3) Błaszczyk G. geografia historyczna w 
„kodeksie Miednickim“ // lituanico-slavica Posnaniensia: studia historica. 1990, t. 4, 
p. 111–184; 4) Čelkis T. lietuvos Didžiosios kunigaikštystės sienų sutartys ir delimi-
tacijos procedūra XiV–XVi amžiuje // lietuvos istorijos studijos. 2010, t. 25, p. 25–47; 
5) Čelkis T. nuo teritorinio ruožo prie linijos: sienų sampratos pokyčiai lietuvos Didžio-
joje kunigaikštystėje XiV–XVi amžiuje // lietuvos istorijos studijos. 2008, t. 22, p. 58–73; 
6) Dubonis A. lietuvos didžiojo kunigaikščio leičiai: iš lietuvos ankstyvųjų valstybinių 
struktūrų praeities. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 1998, p. 21–82; 7) Ja-
kubowski J. opis księstwa trockiego z r. 1387. Przyczynek do badań nad ustrojem litwy 
przedchrześcijańskiej // Przegląd historyczny. 1907, t. 5, sąs. 1, p. 22–48; 8) Liubavskis M. 
lietuvos istorija ligi liublino unijos. Vilnius: Švyturio spaustuvė, 1920, d. 1, p. 3–86; Vil-
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nius: Žaibo spaustuvė, 1922, d. 2, p. 43–77; 9) Kiaupa Z. Miestai // lietuvos Didžiosios 
kunigaikštijos kultūra. tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius: aidai, 2001, p. 351–364; 10) Kiau-
pienė J., Petrauskas R. nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė. lietuvos Didžioji 
kunigaikštystė 1386–1529 (lietuvos istorija, t. 4). Vilnius: Baltos lankos, 2009, p. 61–117; 
11) lietuvos kelių aprašymai, padaryti kryžiuočių žvalgų XiV amžiuje // kraštas ir žmo-
nės / sud. j. jurginis, a. Šidlauskas. Vilnius: Mokslas, 1983, p. 7–41; 12) Ochmański J. 
litewska granica etniczna na Wschodzie od epoki plemiennej do XVi wieku. Poznań: 
Wydawnictwo naukowe uaM, 1981, p. 14–80; 13) Šešelgis K. lietuvos teritorijos apgy-
vendinimas nuo mūsų eros pradžios iki Xiii a. // urbanistika ir rajoninis planavimas. 
1988, nr. 15, p. 3–54; 14) Šešelgis K. lietuvos urbanistikos istorijos bruožai (nuo seniau-
sių laikų iki 1918 m.). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, p. 5–76.

Lietuvos Metrika ir Lietuvos Statutas: publikavimas ir tyrimai
Doc. dr. irena Valikonytė

Temos anotacija. Paskaitų, seminarų bei pratybų metu studentai supažindinami su 
rašytinių šaltinių vieta šiuolaikinio istorijos mokslo refleksijoje, su XVi a. lietuvos Di-
džiosios kunigaikštystės (lDk) istorijos šaltinių rūšimis, dokumentų tipų specifika ir jų 
tyrimo metodikos ypatybėmis, su teoriniais šaltinių kritinės leidybos principais ir įvairio-
se šalyse praktiškai taikomomis publikavimo strategijomis. Daugiausia dėmesio skiriama 
reprezentatyviausiam šaltinių kompleksui – lietuvos Metrikai (lM) – bei žymiausiam 
lDk teisės kodifikavimo paminklui – lietuvos statutui (ls), t. y. jų informatyvumo ly-
giui, sandarai bei turiniui, jų panaudos plėtros galimybėms ir perspektyvoms atskleisti. 

svarbiausios nagrinėjamos temos: lietuvos didžiojo kunigaikščio raštinės susiformavi-
mas ir raida XV–XVi a.: lietuvos Metrikos kaip lietuvos didžiojo kunigaikščio (ldk) rašti-
nės archyvo, genezė ir „vidinė“ bei „išorinė“ istorija (sandara, terminija, knygų sudėtis); lie-
tuvos statuto šaltiniai ir kūrėjai; jų nuorašai ir vertimai; mokslinių publikacijų įvertinimas.

Baigęs šį kursą studentas: 1) žino lM ir ls specifiką, jų mokslines publikacijas, o 
nepublikuotų – saugojimo vietas; 2) išmano šiuose šaltiniuose fiksuotą terminiją ir jos 
specifiką; 3) geba savarankiškai atlikti būtinų šaltinių ir publikuotose, ir nepublikuotose 
lM knygose paiešką; 4) geba pasirinkti tinkamą šaltinių tyrimo metodiką; 5) gali kritiš-
kai įvertinti šaltinių informatyvumą ir patikimumą; 6) geba dalykiškai nusakyti (žodžiu 
ir raštu) planuojamo istorijos tyrimo šaltinių padėtį.

Temos programa
1. LDK Raštinės susiformavimas ir raida XV–XVI a.
reikšminiai žodžiai: lDk raštinė (kanceliarija), kancleris, raštininkas, sekretorius, 

dijokas, dokumentas, originalas, nuorašas, kopija.
sąvokos: šaltinotyra, rašytiniai šaltiniai, dokumentai, aktai, šaltinių kompleksas, šal-

tinių reprezentatyvumas, universalumas, šaltinių klasifikacija, dokumentų repertuaras 
(nomenklatūra) ir formuliaras, klauzulė, archyvas, kanclerystė, autentiškumas.
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1.1. Istorijos rašytinių šaltinių samprata.
rašytinių šaltinių apibrėžtis ir jų klasifikacijos kriterijai. rašytinių šaltinių reikšmė 

istorijos tyrimams: reprezentatyvumas, informatyvumas, kompleksiškumas, autentišku-
mas ir patikimumas. Dokumento samprata. aktas ir (arba) dokumentas. Viešieji ir priva-
tūs dokumentai. rašytinių šaltinių kompleksai. teisynai.

1.2. LDK Raštinės pradžia ir raida XV–XVI a.
raštinės genezė: nuo Vytauto iki kazimiero jogailaičio. raštinės funkcijos ir darbo 

organizavimas. kanclerio funkcijos ir prerogatyvos. raštinės personalas: sekretoriai, raš-
tininkai, dijokai, vertėjai. Prisiekusieji raštininkai. rašytinės kalbos problema. „Dvi“ raš-
tinės. raštinės reorganizavimo XVi a. 3-iojo dešimtmečio pradžioje priežastys ir pasek-
mės. Didžioji ir Mažoji kanceliarijos. Dokumentų reikšmės vidaus gyvenime augimas ir 
jų srauto didėjimas. Dokumentų tipologijos plėtra ir pokyčiai XVi a. Dokumento paren-
gimo technologija ir legitimavimas: liudytojai, antspaudai, parašai. klastočių problema. 
akto formuliaras ir jo klauzulės.

1.3. Trumpa LDK istorijos šaltinių publikavimo Lietuvoje istorija.
trumpa lDk istorijos šaltinių publikavimo lietuvoje istorija: nuo Motiejaus Dogelio 

iki konstantino jablonskio. Šiandieninė lDk istorijos šaltinių leidybos būklė, problemos 
ir perspektyvos. užsienio publikatorių patirtis.

Pagrindinė literatūra: 1) Dubonis A. raštininkas // lietuvos Didžiosios kunigaikš-
tystės kultūra. tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius: aidai, 2001, p. 574–587; 2) Jablonskis K. 
lietuvos rusiškųjų aktų diplomatika // k. jablonskis. istorija ir jos šaltiniai. Vilnius, 1979, 
p. 219–296; 3) Szymański J. nauki pomocznice historii (wyd. nowe). Warszawa, 2002,  
s. 461–466, 478–481.

kontroliniai klausimai. 1) kaip klasifikuojami rašytiniai šaltiniai? 2) kokios buvo ir 
kaip kito lDk raštinės funkcijos ir administravimas XV–XVi a.? 3) lDk aktų formulia-
ro klauzulės.

2. Lietuvos Metrika – LDK Raštinės archyvas.
reikšminiai žodžiai: raštinė (kanceliarija), kancleris, vicekancleris, dokumentas, ak-

tas, dokumento nuorašas, lM knygos, metrika, knygos, rejestras, sprava, minutė, minu-
taras, lM.

sąvokos: lM, archyvas, dokumento originalas, kopija, nuorašas; dokumentų nomen-
klatūra, definicija, terminas, sąvoka; transliteravimas, transkribavimas; publikacija.

2.1. LM „išorinė“ istorija: LM archyvo formavimasis ir likimas XV–XXI a.
lM chronologija, genezė ir raidos etapai: trakų etapas (XV a.); Vilniaus etapas (1511–

1745) [senųjų lM knygų kopijavimo priežastys. 1594–1621 m. kopijavimo technologija. 
1623 m. lM knygų registras (aprašas). Didžioji ir Mažoji kanceliarijos. Vicekanclerių 
knygų grupės formavimo pradžia XVii a. pradžioje. 1641 m. lM knygų revizija. lM 
saugyklos Vilniuje ir jų lokalizavimas]; Varšuvos etapas (1745–1792) [lM išgabenimo į 
Varšuvą priežastys. XViii a. 8-ojo dešimtmečio senųjų lM knygų transliteravimo tech-
nologija. 1784–1787 m. lM knygų sisteminimas ir tvarkymas]; Vilniaus–Varšuvos etapas 
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(1792–1794) [Dalies lM grąžinimas į Vilnių 1792 m. ir jos dalies išvežimas į Varšuvą 
1794 m. tų „kelionių“ politinės priežastys. Bajorų reikalavimai grąžinti lM į lDk. lM 
dokumentų paieškos požymiai Metrikos foliantuose]; Peterburgo etapas (1796–1887) [lM 
išgabenimo į Peterburgą aplinkybės. Dviejų komisijų (XiX a. pradžia ir 1836–1838 m.), 
suformuotų rusijos valdžios, veiklos pasekmės: lM skaldymas ir fondo ardymas]; Mas-
kvos periodas (nuo 1887 m. iki šiol) [lM pervežimo į Maskvą priežastys. tolesnis lM 
archyvo pertvarkymas. lM likimas tarybų sąjungoje. nesėkmingi lietuvos vyriausybės 
bandymai susigrąžinti Metriką. lM fondo (f. 389) sutvarkymas po antrojo pasaulinio 
karo Maskvoje, Centriniame valstybiniame senųjų aktų archyve. lM aprašai. lM kopijų 
ir originalių knygų saugojimo vietos šiandien: Maskva (rusijos valstybės senųjų aktų ar-
chyvas) ir Varšuva (Vyriausiasis senųjų aktų archyvas). lM fondų Maskvoje ir Varšuvoje 
katalogai (s. Ptašickio ir P. kenedy-grimsted). lM knygos lietuvoje.

2.2. LM „vidinė“ istorija.
lM pavadinimo problema. terminų: knygos, metrika, registras, sprava, minutaras, 

turinys ir samprata. lM knygų genezė. knygų sudarymo problema ir diskusija ankstyvų-
jų originalių knygų sandaros klausimu. ar XVi a. pabaigoje–XVii a. pradžioje nurašytos 
knygų kopijos tapačios originalams? knygos – raštvedybos kanceliarijoje būdas ir doku-
mentų kopijų saugojimo forma. senųjų originaliųjų knygų likimas. lM archyvo funkci-
jos: notarinė, falsifikatų prevencija, žuvusių originalų atkūrimas.

2.3. LM sandara.
Dokumentų kopijų patekimo į lM keliai (būdai). knygų klasifikavimo kriterijai: 

chronologija, dokumentų profilis bei tematika. raštininkų sąsiuviniai – spravos. XVi a. 
knygų klasifikacija: pasiuntinybių kn., suteikčių kn., užrašymų kn., teismų kn., viešųjų 
reikalų kn., surašymų kn. tų knygų sandara. jose įrašytų dokumentų rūšių ir tipų analizė 
(praktikos darbai).

2.4. LM publikavimo ir tyrimo istorija.
lM publikavimo ir tyrimo istorija: nuo atskirų dokumentų (XViii a.) iki kompleksi-

nio publikavimo (XiX a. pab.). kompleksinio publikavimo atgaivinimas XX a. pabaigoje. 
lM publikavimo principų pokyčiai. Šiuolaikiniai archeografiniai ir paleografiniai reika-
lavimai. Šiuolaikiniai lM tyrimo ir publikavimo centrai. Periodiniai leidiniai „lietuvos 
Metrikos naujienos“, „Metriciana“. susipažinimas su konkrečiomis lM publikacijomis ir 
jų analizė (praktinis darbas). lM – vieno iš svarbiausių lDk istorijos šaltinių panaudos 
perspektyvos.

Pagrindinė literatūra: 1) Baliulis A. iš lietuvos Metrikos knygų ir dokumentų leidimo 
istorijos // lietuvos archyvai. 1996, t. 7, p. 43–61; 2) Banionis E. lietuvos Metrikos kny-
gos: sąvoka, terminas, definicija // lietuvos istorijos metraštis. 1988 metai. 1989, p. 135–
148; 3) Kasparavičius A. lietuvos Metrikos negrąžinimo istorija (1920–1930): intarpai 
lietuvos ir ssrs diplomatinių santykių mozaikai. // naujasis Židinys-aidai. 1996, nr. 3, 
p. 114–125; 4) Šmigelskytė-Stukienė R. Między Warszawą a Wilnem. Metryka litewska w 
latach 1792–1794 // lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istorijos šaltiniai: faktas, kon-
tekstas, interpretacija. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006, p. 199–210.
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kontroliniai klausimai. 1) Definicijų „knygos“, „metrika“, „metrikos“, „registras“, są-
siuvinis ir „sprava“ samprata. 2) lM archyvo formavimosi etapai ir jų būdingiausi bruo-
žai. 3) lM struktūra bei sandara. 4) lM – lDk raštinės ar valstybės archyvas? 5) XiX a. 
pabaigos–XX a. pradžios ir XX a. pabaigos–XXi a. pradžios lM publikavimo principų 
skirtybės.

3. Lietuvos Statutas – LDK istorijos šaltinis.
reikšminiai žodžiai: ls, teisė, bajorai, Ponų taryba, seimas, seimeliai, kodifikavimas, 

paprotinė teisė, teisėkūra, originalas, nuorašas, faksimilė.
sąvokos: teisynas, įstatymų sąvadas, kodeksas, kodifikavimas, teisėtvarka, teisena, 

teisėkūra, teisėtumas, teisingumas, teismingumas, paprotinė teisė, rašytinė teisė, subsi-
diarinė teisė, jurisprudencija, recepcija, konstitucija, luominė monarchija, politinė tauta, 
teisinė sąmonė.

3.1. Trumpa LS tyrimų istorija.
ignas Danilavičius, ivanas lappo, juliuszas Bardachas, stanislovas lazutka, edvardas 

gudavičius.
3.2. LS fenomenas.
išskirtinio lDk teisės kodifikavimo dinamizmo priežastys. sąvadas ar kodeksas?
3.3. LDK teisės šaltiniai.
Paprotinė teisė, rašytinės teisės pradžia ir valdovų privilegijos. 1468 m. kazimiero 

teisynas. Ponų tarybos nuostatai. teismų praktika. romos teisės įtaka. kanonų teisės vaid-
muo. krikščioniškosios teisės samprata. recepcijos, kaip kultūrų sąveikos, problema.

3.4. Pirmojo Lietuvos Statuto (PLS) parengimas ir priėmimas.
Pls rengimo priežastys ir prielaidos. Pls parengėjai. alberto goštauto vaidmuo. jo 

kalba 1529 m. Vilniaus seime. Deodato septenijaus „Pagyrimo žodis goštautų giminei“. 
Pls pirminė ir plačioji redakcijos. statuto nuorašai gudų kalba. Vertimų į lotynų ir lenkų 
kalbas nuorašai. Pls nuorašų faksimilių publikacijos.

3.5. Antrojo Lietuvos Statuto (ALS) priėmimas.
als parengimo būtinybė. komisijos Pls tobulinti ir pataisyti sudarymo principai, 

jos sudėtis ir veikla. raštinės vaidmuo ir kanclerio įtaka. als šaltiniai. romanizacijos 
stiprėjimas. augustinas rotundas, Petras roizijus. Vadinamosios Magdeburgo teisės po-
veikis. Bajorų dalyvavimas als rengime. als priėmimo istorija – bajorų parlamenta-
rizmo sistemos formavimosi istorija. Politinės ir socialinės kultūrinės statuto rengimo ir 
priėmimo aplinkybės. seimo vaidmuo. 1564 m. liepos 1 d. lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Žygimanto augusto privilegija. als nuorašų problema.

3.6. Trečiojo Lietuvos Statuto (TLS) rengimo aplinkybės.
tls rengimo aplinkybės: socialinės ekonominės, politinės ir socialinės kultūrinės. ko-

misijos tls rengti sudarymas 1568 m. gardino seime. jos sudarymo principų specifika. 
liublino unijos įtaka tls rengimui. lietuvos Vyriausiojo tribunolo įsteigimas 1581 m. 
1582 m. lDk bajorų vyriausiojo suvažiavimo Volkovyske vaidmuo. seimelių vaidmuo 
rengiant tls. kanceliarijos ir kanclerių bei pakanclerių vieta (Mikalojus radvila rudasis, 
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eustachas Valavičius, leonas sapiega). Politinės tls patvirtinimo (1588 m. sausio 28 d.) 
aplinkybės. tls išspausdinimas ir l. sapiegos vaidmuo. tls leidimai gudų ir lenkų kal-
bomis 1588–1811 m. Vertimai į rusų ir vokiečių k. tls kaip subsidiarinės teisės šaltinis 
lenkijoje, rusijoje, ukrainoje.

3.7. Lietuvos Statutų struktūros ir turinio lyginamoji analizė.
ls – visuomenės sanklodos ir raidos veidrodis. lDk visuomenės dinamika statutuo-

se: valstybės struktūra, valdžios institutų ir luomų santykiai, luominių atstovavimo ins-
titutų funkcijos ir prerogatyvos, teismų sistemos kaita. lDk valstybingumo įtvirtinimas. 
teisinės valstybės idėja. Bajorų teisinė sąmonė. ls – bajorų konstitucija.

3.8. Ad fontes.
statutų mokslinės publikacijos. Vilniaus universitetas – Pls tyrimo ir publikavimo cent-

ras. ls kaip lDk istorijos šaltinio panaudos galimybės: tradicijos ir perspektyvos. istorinės 
prieigos teisės paminklų tyrimuose svarba. ls tyrimai kaip tarpdalykinis polilogas.

Pagrindinė literatūra: 1) Gudavičius E. teisė // lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 
kultūra. tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius: aidai, 2001, p. 700–713; 2) Lazutka S. lietuvos 
statutai, jų kūrėjai ir epocha. kaunas: spindulys, 1994, p. 5–46; 3) Machovenko J. lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės teisės šaltiniai. Vilnius: justitia, 2000, p. 53–60.

kontroliniai klausimai. 1) kodėl lDk XVi a. buvo priimti trys lietuvos statutai?  
2) kokie lietuvos statutų šaltiniai? 3) Įrodykite, kad lietuvos statutai yra ne tik lDk tei-
sės, bet ir politinės bei socialinės istorijos šaltinis. 4) išvardinkite svarbiausias mokslines 
ls publikacijas ir jų publikavimo principų specifiką.

Seminarų ir pratybų temos
1. LDK teisės šaltiniai.
2. PLS parengimas ir priėmimas.
3. Publikuotų ir nepublikuotų LM aktų analizavimas.
4. Visų trijų Lietuvos Statutų turinio analizė.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Andriulis V., Maksimaitis M. ir kt. lietuvos teisės istorija. Vilnius: justitia, 2002, 

p. 112–122, 124–130; 2) Banionis E. Pratarmė // lietuvos Metrika (1427–1506). kny-
ga nr. 5. užrašymų knyga 5. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, p. 28–37; 
3) Bardach J. statuty litewskie w kręgu prawnokulturowym // j. Bardach. o dawnej i 
niedawnej litwie. Poznań: uaM, 1988, s. 9–71; 4) Bardach J. statuty litewskie a prawo 
rzymskie. Warszawa: uniw. Warszawski, 1999, s. 86–95; 5) Karalius L. lietuvos Metrikos 
knygų vaidmuo aleksandro jogailaičio kanceliarijoje (problemos aktualumas ir tyrimo 
perspektyvos) // istorijos šaltinių tyrimai. 2008, t. 1, p. 175–215; 6) Lazutka S. lietuvos 
statutai, jų kūrėjai ir epocha. kaunas: spindulys, 1994, p. 5–47; 7) Pietkiewicz K. Wielkie 
księstwo litewskie pod rządami aleksandra jagiellończyka. Poznań: Wydaw. naukowe 
uaM, 1995, s. 13–42; 8) Plateris A. Pirmasis lietuvos statutas // Didžiosios lietuvos 
kunigaikštijos 1529 metų statutas. Chicago: a. Mackaus knygų leidimo fondas, 1971,  
p. 9–29; 9) Ragauskienė R. XVi a. lDk kancleriai ir lietuvos Metrika: valstybės kancelia-
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rijos dokumentų saugojimo ypatybės // lietuvos Metrikos naujienos. 2004, t. 7, p. 30–40;  
10) Ragauskienė R. galimybės klastoti bajorijos dokumentus lDk XVi a. // istorijos 
šaltinių tyrimai. 2008, t. 1, p. 219–248; 11) Sułkowska-Kurasiowa I. nieznane egzem-
plarze ksiąg Metryki litewskiej z lat 1440–1518 // kwartalnik historyczny. 1983, nr. 1,  
s. 119–126; 12) Valikonytė I. konstitucijos link: lietuvos statutas bajoriškos visuome-
nės vertybių hierarchijoje // Mūsų konstitucionalizmo raida. straipsnių rinkinys. Vilnius: 
Valstybės žinios, 2003, p. 6–19; 13) Valikonytė I. teismo dokumentų lietuvos Metrikoje 
repertuaras: rašto ir teisinės kultūros aspektai lDk XVi a. pirmojoje pusėje // istorijos 
šaltinių tyrimai. 2010, t. 2, p. 109–124; 14) Valikonytė I., Lazutka S., Gudavičius E. Pirma-
sis lietuvos statutas (1529 m.). Vilnius: Vaga, 2001, p. 69–122; 15) Zakrzewski A. statuty 
w kulturze prawnej Wkl // Pirmasis lietuvos statutas ir epocha / sud. i. Valikonytė,  
l. steponavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p. 177–194.
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LietuVos institucijų istorija ir  
dokumentinis paVeLdas

Modulio tikslas – supažindinti studentus su lietuvos valstybės institucijų sąrangos 
istorinės raidos problematika. Pasikliaujama istoriografijos „įdirbio“ galimybėmis ir sa-
varankiškai studijuojami atskirų tematikų dokumentinio paveldo klodai. Pagrindiniu 
tikslu laikytini siekiai – studijuojant lietuvos institucijų dokumentinį paveldą, nagrinė-
jant šaltinių sąvokinę sandarą, ugdyti kognityvinius ir specialiuosius gebėjimus.

Modulio temos:
• Bažnytinės institucijos ir jų dokumentinis paveldas;
• Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institucijos ir jų dokumentinis paveldas;
• Rusijos imperijos įstaigų sistema ir jų dokumentai;
• Lietuvos valstybinės institucijos 1918–1940 m.

Bažnytinės institucijos ir jų dokumentinis paveldas
lekt. dr. liudas jovaiša

Temos anotacija. Dėstant šią temą siekiama supažindinti studentus su lietuvos 
krikščioniškųjų konfesijų santvarka, institucijų ir teritorinės-administracinės struktūros 
istorine raida bei šių institucijų dokumentiniu paveldu – pagrindinėmis šaltinių sankau-
pomis ir jų teikiama informacija. 

išklausęs šią temą, studentas: 1) žino svarbiausias lietuvos krikščioniškųjų konfesijų ins-
titucijas, suvokia jų prerogatyvas bei jurisdikcinę ir administracinę kompetenciją; 2) geba nu-
sakyti lietuvos krikščioniškųjų konfesijų institucijų ir teritorinės-administracinės struktūros 
istorinės raidos svarbiausius etapus; 3) suvokia šaltinių klasifikavimo principus, išmano lie-
tuvos krikščioniškųjų institucijų dokumentinio paveldo klodus ir geba juose surasti reikiamą 
informaciją; 4) tiksliai ir korektiškai vartoja šaltinotyros sąvokas ir lietuvos krikščioniškųjų 
konfesijų institucijas, santvarką bei struktūrą nusakančią terminiją; 5) geba sklandžiai nusa-
kyti archyvinio fondo / specifinės istorijos šaltinių grupės turinį informatyvumo aspektu.

ugdant studentų gebėjimus temoje derinami du metodai: 1) žinių pateikimas apie 
lietuvos krikščioniškųjų konfesijų santvarką, teritorinę-administracinę struktūrą ir insti-
tucijas bei jų istorinę raidą paskaitose; 2) savarankiškas darbas rengiant kokio nors lietu-
vos krikščioniškųjų konfesijų institucijos archyvinio fondo ar specifinės dokumentų bei 
kitų istorijos šaltinių grupės apžvalgą arba analizę (darbas pristatomas per seminarą).

Temos programa
1. Katalikų bažnyčia Lietuvoje: organizacijos ir institucijų istorinė raida (6 paskaitos).
reikšminiai žodžiai: romos katalikų bažnyčia, teritorinė-administracinė struktūra, 

hierarchinė santvarka, vyskupai, kapitulos, konsistorijos, vyskupijos, metropolijos, vie-
nuolijos, vienuolynai, vienuolijų provincijos, seminarijos.



lietuvos institucijų istorija ir dokumentinis paveldas

385

sąvokos: hierarchija, apaštališkoji įpėdinystė, dvasininkas; vyskupas (ordinaras, suf-
raganas / augziliaras), kunigas, diakonas; vikaras, altarista, klebonas, dekanas, kanaunin-
kas, prelatas, metropolitas, patriarchas, popiežius; metropolija / bažnytinė provincija, 
arkivyskupija, vyskupija (titulinė), arkidiakonatas, dekanatas, parapija, filija, oratorija; 
kurija, konsistorija, kanceliarija; administratorius, generalinis vikaras, oficijolas, kancle-
ris; popiežiaus kurija ir jos kongregacijos, nunciatūra ir nuncijus, seminarija, kapitula; 
vienuolija, ordinas, kongregacija; vienuolynas, konventas, namai; kapitula, kongregacija; 
provincija, kustodija, kongregacija; generolas, provincijolas, abatas, prepozitas, prioras, 
gvardijonas, rektorius, kustodas; sinodas.

Šiame paskaitų bloke studentai pirmiausia supažindinami su katalikų bažnyčios san-
tvarka, nagrinėjamas jos kertinių principų klostymasis pirmaisiais amžiais, pabrėžiamos 
svarbios inovacijos (pvz., kardinolų kolegijos įvedimas). apžvelgiami pagrindiniai hie-
rarchinės dvasininkijos luomai (diakonų, kunigų, vyskupų), aiškinamas apaštališkosios 
įpėdinystės principas, supažindinama su žemesniaisiais dvasininkų luomais. aptariamas 
katalikų bažnyčios teritorinės organizacijos modelis (nuo parapijos iki metropolijos). 
aiškinama vienuolynų ir vienuolijų vieta Bažnyčios administracinėje ir teisinėje struktū-
roje, supažindinama su egzempcijos teise. 

nusakius pamatinius katalikų bažnyčios santvarkos principus, supažindinama su kai 
kuriomis svarbiomis Bažnyčios institucijomis ir jų pareigūnais. nagrinėjama vyskupijos 
teritorinio padalijimo struktūra (arkidiakonatai, dekanatai, parapijos, filijos, koplyčios 
ir oratorijos) ir centriniai administravimo organai: vyskupo kurija, konsistorija ir kan-
celiarija, įvardijami jų pareigūnai ir tarnautojai (generalinis vikaras, oficijolas, kancle-
ris). apžvelgiama popiežiaus kurijos struktūra ir kongregacijų kompetencija, aptariamos 
kapitulos, nunciatūros ir seminarijos institucijos. Detaliau supažindinama su vienuolijų 
teritorine santvarka (nuo vienuolyno iki kustodijos, provincijos ir kongregacijos), ordinų 
savivaldos institucijomis (įvairaus lygio kapitulomis ir kongregacijomis), vienuolijų pa-
reigūnais (nuo vienuolyno iki generalinio vyresniojo).

apžvelgus bendruosius katalikų bažnyčios santvarkos bruožus, supažindinama su 
katalikų bažnyčios lietuvoje organizacijos ir administracinės-teritorinės struktūros is-
torine raida. Pirmiausia nusakomas katalikų bažnyčios diecezinės santvarkos kūrimasis 
po lietuvos krikšto (vyskupijos ir parapijos) bei pagrindinės institucijos (vyskupas ir jam 
pavaldžios įstaigos, katedros kapitula, vyskupijos sinodas), bažnytinės metropolijos prob-
lema. toliau apžvelgiami katalikų bažnyčios santvarkos lietuvoje pokyčiai vėlyvojoje 
lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (lDk) (XVi a. viduryje–XViii a. pabaigoje): naujų 
vyskupijų radimasis ir senųjų praradimas, seminarijų steigimas, Baltarusijos sufraganijos 
ir arkidiakonato įsteigimas, dekanatų sistemos atsiradimas ir raida. galiausiai apžvelgia-
ma vienuolijų lDk istorinė raida ir jų santvarkos principai.

atskira paskaita skiriama katalikų bažnyčios santvarkai rusijos imperijoje (1772–
1915 m.). joje pirmiausia apžvelgiami kotrynos ii ir tiesioginių jos įpėdinių inicijuoti 
administracinės santvarkos pokyčiai: metropolijos Mogiliave įkūrimas, romos katalikų 
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bažnyčios kolegijos įsteigimas, naujų vyskupijų kūrimas, senųjų likvidavimas ir jų ribų 
keitimas, vietinės Bažnyčios izoliavimas, vyskupo ordinaro teisių ir vienuolijų egzempci-
jos ribojimas. Dėmesys atkreipiamas į valstybės kišimąsi į Bažnyčios struktūrų veiklą po 
sukilimo: vienuolynų uždarymas, vyskupijų ir jų senųjų centrų likvidavimas, vyskupijos 
institucijų (konsistorijos, seminarijos) kontrolė.

Paskutinėje paskaitoje nagrinėjama katalikų bažnyčios raida XX amžiaus lietuvoje. 
Pabrėžiamas lietuvos bažnytinės provincijos su centru kaune ir naujų vyskupijų (kauno, 
telšių, Panevėžio, kaišiadorių, Vilkaviškio) įkūrimas (1926 m.), su tuo susijusios terito-
rinės permainos ir naujų administracinių struktūrų steigimas. studentai supažindinami 
su sovietmečio įtaka katalikų bažnyčios lietuvoje struktūrai: pabrėžiamas vienuolijų ir 
seminarijų likvidavimas, parapinių ir filijinių bažnyčių palaipsnis uždarymas, dekanatų 
sistemos pertvarkymas, vyskupijų atskirumo ir jų centrinės administracijos organų sil-
pimas. atskirai aptariama Vilniaus kaip bažnytinio centro raida XX amžiuje: Vilniaus 
metropolijos įsteigimas 1925 m., Vilniaus arkivyskupijos padalijimas antrojo pasaulinio 
karo metais ir integravimas į lietuvos katalikų bažnyčios sudėtį 1991 metais. galiausiai 
apibūdinamos katalikų bažnyčios struktūrinės permainos nepriklausomybę atkūrusioje 
lietuvos respublikoje: metropolijų (1991) ir vyskupijų (1997) pertvarka, lietuvos vysku-
pų konferencijos pertvarkymas, parapinių bažnyčių tinklo atkūrimas ir plėtra, dekanatų 
struktūros korekcija, vienuolijų atsikūrimas ir jų administracinė priklausomybė, semina-
rijų atkūrimas.

Pagrindinė literatūra: 1) katalikų Bažnyčios istorija. Vilnius: katalikų pasaulis, 1996, 
d. 1, p. 28–35, 290–322; Vilnius: katalikų pasaulis, 1997, d. 2, p. 181–206; 2) krikščiony-
bės lietuvoje istorija. Vilnius: aidai, 2006, p. 61–69, 76–91, 187–188, 196–203, 213–216, 
274–281, 285–297, 322–327, 330–335, 346–347, 356–360, 372–375, 391–405, 441–447, 
462–472, 479–488, 559–562; 3) Rabikauskas P. lietuvos vyskupijos // krikščioniškoji 
lietuva: istorija, hagiografija, šaltiniotyra / sud. l. jovaiša. Vilnius: aidai, 2002, p. 77–
125; 4) Litak S. atlas kościoła łacińskiego w rzeczypospolitej obojga narodów w XViii 
wieku. lublin 2006.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) ką reiškia hierarchinė Bažnyčios santvarka ir 
kokia jos kilmė? 2) kokios svarbiausios katalikų bažnyčios institucijos ir pareigūnai?  
3) kaip keitėsi katalikų bažnyčios lietuvoje teritorinė-administracinė struktūra XiV–XX a.? 
4) kuo ypatinga vienuolijų padėtis katalikų bažnyčios administracinėje santvarkoje?

2. Stačiatikių, graikų apeigų katalikų ir protestantų konfesijos Lietuvoje: organiza-
cijos ir institucijų istorinė raida (4 paskaitos).

reikšminiai žodžiai: stačiatikių / ortodoksų bažnyčia, graikų apeigų katalikų bažny-
čia, evangelikų liuteronų bažnyčia, evangelikų reformatų bažnyčia, teritorinė adminis-
tracinė struktūra, hierarchinė santvarka, sinodinė santvarka, metropolijos, vyskupijos, 
vienuolynai, brolijos, sinodai, konsistorijos, kolegijos, distriktai.

sąvokos: patriarchas, egzarchas, arkimandritas, igumenas; patriarchatas; autokefalija, 
stauropegija; bazilijonai; sinodas, konsistorija, kolegija; distriktas; (vice)superintendentas, 
(vice)senjoras.
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Paskaitų bloko pradžioje studentai supažindinami su specifiniais (lyginant su romos 
katalikais) stačiatikių (ortodoksų) bažnyčių santvarkos bruožais: autokefaline patriar-
chatų sąranga, dvasine ir administracine metropolitų jurisdikcija, vienuolių luomo bei 
vienuolynų ir pasauliečių brolijų vieta Bažnyčių struktūroje. nusakomi specifiniai grai-
kų / rytų apeigų katalikų (unitų) bažnyčios santvarkos bruožai: metropolito autoriteto 
ribos ir vyskupų skyrimo principai, Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino santvarka ir jo vieta 
Bažnyčios struktūroje. 

apžvelgus specifinius ortodoksų ir graikų apeigų katalikų bažnyčių santvarkos prin-
cipus, dėmesys sutelkiamas prie konkrečios šių Bažnyčių administracinės santvarkos ir 
jos istorinės raidos lietuvoje. aptariama kijevo stačiatikių metropolijos reikšmė lietu-
vos stačiatikių bendruomenei, supažindinama su stačiatikių vyskupijomis bei senaisiais 
vienuolynais lDk teritorijoje (Xiii–XVi a.). kalbant apie laikotarpį po Brastos unijos 
(1596 m.), nagrinėjama Bažnyčios skilimo į unitų ir dizunitų grupes sukelta „adminis-
tracinė krizė“ ir jos raida iki stačiatikių (dizunitų) bendruomenės teisių pripažinimo 
1632–1633 m. apžvelgus XVii a. viduryje nusistovėjusią unitų ir dizunitų bendruomenių 
administracinę santvarką, pastebimi vėlesni jos pokyčiai XVii a. pabaigoje–XViii amžiu-
je. kalbant apie rusijos imperijos laikotarpį pabrėžiamas oficialus graikų apeigų katalikų 
bažnyčios likvidavimas (1839 m.) ir apžvelgiama stačiatikių administracinės struktūros 
plėtra: naujų vyskupijų steigimas ir cerkvių skaičiaus augimas po 1831 ir 1863 m. su-
kilimų. toliau apžvelgiamos po Pirmojo pasaulinio karo įvykusios permainos lietuvos 
stačiatikių ir unitų administracinėse struktūrose, įskaitant ir Vilnių. galiausiai, supažin-
dinus su abiejų konfesijų padėtimi ir administracine struktūra sovietmečiu, apžvelgiamos 
šiandien egzistuojančios stačiatikių ir unitų bendruomenių institucijos.

apžvelgus hierarchinių bendruomenių santvarką ir jų administracinės struktūros rai-
dą lietuvoje aptariama Protestantų bažnyčių sąranga. iš pradžių studentai supažindina-
mi su XVi amžiuje susiklosčiusiais protestantiškųjų Bažnyčių sąrangos ypatumais: šalių 
Bažnyčių savarankiškumu ir dalies jų valstybiniu pobūdžiu, sinodine arba episkopaline-
sinodine santvarka ir ypatingu pasauliečių vaidmeniu Bažnyčių administravime. išnag-
rinėjus ir apibendrinus protestantiškųjų Bažnyčių sąrangos dėsningumus ir ypatumus, 
susipažįstama su XVi a. lDk atsiradusiomis protestantų bendruomenėmis (evangelikais 
liuteronais, evangelikais reformatais arba kalvinistais, ir antitrinitoriais) ir aiškinamasi 
jų struktūra, apžvelgiama istorinė administracinės santvarkos raida. svarstant lietuvos 
liuteronų bažnyčios savarankiškumo klausimą, pabrėžiami lietuvos liuteronų bendruo-
menių ryšiai su Prūsijos liuteronų bažnyčia ir nagrinėjamas Vilniaus liuteronų bendruo-
menės statusas. išsamiai nagrinėjama evangelikų reformatų bažnyčios ir jos institucijų 
(sinodo, parapijų), pareigūnų (superintendentų, senjorų) bei administracinės sanklodos 
(distriktų) klostymasis ir raida XVi–XViii amžiais. apžvelgiama liuteronų ir reformatų 
bendruomenių santvarka rusijos imperijoje, akcentuojant Vilniaus evangelikų reformatų 
sinodo ir jo kolegijos savarankiškumą ir pabrėžiant savarankiškos lietuvos evangelikų 
liuteronų konsistorijos įkūrimą (1780 m.) ir jos panaikinimą bei liuteronų parapijų su-
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bordinavimą skirtingo statuso kuršo ir Varšuvos konsistorijoms (1830 m.). atkreipiamas 
dėmesys į distriktų struktūros ir parapijų skaičiaus pokyčius ir į specifinę evangelikų ben-
druomenių padėtį užnemunėje. XX a. evangelikų liuteronų institucijų ir administracinės 
struktūros istorija apžvelgiama pabrėžiant savarankiškos lietuvos liuteronų bažnyčios 
su trimis tautiniais sinodais ir bendra konsistorija įkūrimą ir vyskupo institucijos įve-
dimą (1976 m.). kalbant apie XX a. reformatų istoriją lietuvoje atkreipiamas dėmesys į 
Vilniaus sinodo teritorijos padalijimą lenkijai ir lietuvai bei naujo lietuvos reformatų 
sinodo, jo kolegijos ir tribunolo įsteigimą Biržuose. galiausiai aptariami abiejų konfesijų 
bažnytinės administracijos ir parapijų skaičiaus pokyčiai sovietmečiu ir dabartinė lietu-
vos liuteronų ir reformatų bažnyčių administracinė struktūra bei institucijos.

Pagrindinė literatūra: 1) krikščionybės lietuvoje istorija. Vilnius: aidai, 2006,  
p. 126–143, 227–245; 2) Laukaitytė R. stačiatikių Bažnyčia lietuvoje XX amžiuje. Vilnius: 
lietuvos istorijos instituto leidykla, 2003; 3) lietuvos evangelikų bažnyčios. Vilnius: Bal-
tos lankos, 2003, p. 55–72, 95, 103–105, 110–114, 133–140, 168–178, 202–211, 223–228, 
244–268, 292–315, 337–346, 417–421.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokiais santvarkos bruožais stačiatikių ir graikų 
apeigų katalikų bažnyčios skiriasi nuo lotynų apeigų romos katalikų bažnyčios? 2) kaip 
keitėsi stačiatikių ir graikų apeigų katalikų bažnyčių teritorinė-administracinė struktūra 
lietuvoje Xiii–XX a.? 3) kokiais specifiniais santvarkos bruožais pasižymi evangelikų 
bažnyčios? kokie evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų bažnyčių santvarkos ir 
institucijų skirtumai? 4) kaip keitėsi evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų baž-
nyčių teritorinė-administracinė struktūra lietuvoje XVi–XX a.?

3. Lietuvos krikščioniškųjų konfesijų dokumentinis paveldas: nuo oficialiųjų žinynų 
iki interneto (2 seminarai).

Pirmajame seminare „lietuvos krikščioniškųjų konfesijų oficialieji žinynai“ studen-
tai apžvelgia oficialiuosius įvairių lietuvos konfesijų metinius žinynus (elenchus) infor-
matyvumo požiūriu, t. y. supažindina, kokia informacija pateikiama šiuose šaltiniuose 
ir kaip šios šaltinių grupės informatyvumas kito XiX–XX amžiais. Per antrąjį seminarą 
„lietuvos krikščioniškųjų konfesijų dokumentinis paveldas internete“ studentai pasiruo-
šia apžvelgti įvairių lietuvos konfesijų archyvinius išteklius internete.

Pagrindinė literatūra ir šaltiniai: 1) Krahel T. schematyzmy diecezji wileńskiej jako 
źródło historyczne // archiwa, Biblioteki i Muzea kościelne. 1979, t. 38, p. 109–149; 
1979, t. 39, p. 191–219; 2) katalikų kalendorius-žinynas, 1983. Vilnius, kaunas: lietuvos 
vyskupų konferencija, 1982; 3) Cathalogus personarum trium ordinum Benedictini, Cis-
terciensis et Cartusiani... anno 1819... // Monastica Polonorum. fontes et studia / red. 
a. M. Wyrwa, r. Witkowski. Warszawa: Dig, 2009, t. 1, p. 222–229; 4) Prieiga internetu: 
www.epaveldas.lt; 5) Prieiga internetu: www.kf.vu.lt/baris.

4. Katalikų bažnyčios Lietuvoje dokumentinis paveldas (4 seminarai).
keturiuose seminaruose („lietuvos katalikų bažnyčios institucijų fondai lietuvos 

valstybės istorijos archyve“, „lietuvos katalikų bažnyčios institucijų fondai lietuvos cent-
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riniame valstybės archyve“, „lietuvos katalikų bažnyčios institucijų fondai Vilniaus bib-
liotekose“, „lietuvos katalikų bažnyčios institucijų fondai bažnytiniuose archyvuose“) 
studentai apžvelgia įvairiuose lietuvos archyvuose ir rankraštynuose saugomus lietuvos 
katalikų bažnyčios institucijų fondus jų struktūros ir informatyvumo požiūriu.

Pagrindinė literatūra: 1) lietuvos centrinio valstybinio archyvo fondų žinynas. Vil-
nius, 1990; 2) rankraščių rinkiniai: lietuvos tsr mokslų akademijos Centrinės biblio-
tekos Xi–XX amžių rankraščių fondų trumpa apžvalga / sud. V. abramavičius. Vilnius, 
1963; 3) rankraščių skyriaus rinkiniai (rodyklė): lietuvos nacionalinė M. Mažvydo 
biblioteka / sud. j. steponaitienė. Vilnius, 1997.

5. Kitų krikščioniškų konfesijų dokumentinis paveldas (2 seminarai).
Dviejuose seminaruose („lietuvos stačiatikių ir unitų bažnyčių institucijų fondai Vil-

niaus archyvuose ir dokumentų saugyklose“, „lietuvos evangelikų bažnyčių institucijų 
fondai Vilniaus archyvuose ir dokumentų saugyklose“) studentai apžvelgia įvairiuose 
lietuvos archyvuose ir rankraštynuose saugomus lietuvos stačiatikių, unitų, evangelikų 
liuteronų ir evangelikų reformatų bažnyčių institucijų fondus jų struktūros ir informaty-
vumo požiūriu.

Pagrindinė literatūra: 1) lietuvos centrinio valstybinio archyvo fondų žinynas. Vil-
nius, 1990; 2) rankraščių rinkiniai: lietuvos tsr mokslų akademijos Centrinės biblio-
tekos Xi–XX amžių rankraščių fondų trumpa apžvalga / sud. V. abramavičius. Vilnius, 
1963; 3) rankraščių skyriaus rinkiniai (rodyklė): lietuvos nacionalinė M. Mažvydo 
biblioteka / sud. j. steponaitienė. Vilnius, 1997.

Seminarų ir pratybų temos
1. Lietuvos krikščioniškųjų konfesijų oficialieji žinynai.
2. Lietuvos krikščioniškųjų konfesijų dokumentinis paveldas internete.
3. Lietuvos katalikų bažnyčios institucijų fondai Lietuvos valstybės istorijos archyve.
4. Lietuvos katalikų bažnyčios institucijų fondai Lietuvos centriniame valstybės ar-

chyve.
5. Lietuvos katalikų bažnyčios institucijų fondai Vilniaus bibliotekose.
6. Lietuvos katalikų bažnyčios institucijų fondai bažnytiniuose archyvuose.
7. Lietuvos stačiatikių ir Unitų bažnyčių institucijų fondai Vilniaus archyvuose ir 

dokumentų saugyklose.
8. Lietuvos evangelikų bažnyčių institucijų fondai Vilniaus archyvuose ir dokumen-

tų saugyklose.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Laukaitytė R. lietuvos vienuolijos: XX amžiaus istorijos bruožai. Vilnius: lietuvos 

istorijos institutas, 1997; 2) Laukaitytė R. lietuvos bažnyčios vokiečių okupacijos me-
tais (1941–1944). Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010; 3) Marcinkevičius A., 
Kaubrys S. lietuvos stačiatikių Bažnyčia 1918–1939 m. Vilnius: Vaga, 2003; 4) Ochmańs-
ki J. Biskupstwo wileńskie. Poznań 1972; 5) Błaszczyk G. Diecezja żmudzka: ustrój. Poz-
nań 1993; 6) Jovaiša L. Vyskupas // lietuvos Didžiosios kunigaikštijos kultūra. tyrinė-
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jimai ir vaizdai / sud. V. ališauskas ir kt. Vilnius: aidai, 2001, p. 763–784; 7) Ivinskis Z. 
krikščionybė lietuvoje // Z. ivinskis. rinktiniai raštai. roma: lietuvių katalikų mokslo 
akademija, 1987, t. 4, p. 478–481, 484–496; 8) Wyczawski H. E. Przygotowanie do studiów 
w archiwach kościelnych. kalwaria Zebrzydowska, 1989; 9) Przewodnik po zbiorach rę-
kopisów w Wilnie / sud. M. kocojowa. kraków 1993; 10) Pergamentų katalogas / sud. 
r. jasas, Vilnius: ltsr Mokslų akademijos Centrinė biblioteka, 1980.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institucijos  
ir jų dokumentinis paveldas

Doc. dr. irena Valikonytė

Temos anotacija. Paskaitų ir seminarų metu studentai supažindinami su lietuvos Di-
džiosios kunigaikštystės (lDk) visuomenės sanklodos bei valstybės institucijų istorijos 
svarbiausiomis sąvokomis, jų genezės bei plėtros etapais ir su pagrindiniais tų institucijų 
dokumentinio paveldo kompleksais (archyviniais ir publikuotais). atskleidžiamos tarp-
dalykinės šios temos tyrimo perspektyvos. Daugiausia dėmesio skiriama reprezentaty-
viausio šaltinių komplekso – lietuvos Metrikos (lM) – sandarai ir turiniui bei informa-
tyvumo lygiui atskleisti, jos panaudos plėtros galimybėms ir perspektyvoms išryškinti. 

Baigęs šį kursą studentas: 1) supranta lDk valstybinių institucijų istorinės raidos dės-
ningumus ir specifiką bei jų ryšį su visuomenės sanklodos kaita; 2) suvokia istorijos šaltinių 
klasifikavimo principus, perpranta jų charakteristikas; 3) išmoksta tikslingai vartoti šaltino-
tyros sąvokas ir terminiją; 4) įgyja nuoseklaus darbo su lDk istorijos šaltiniais įgūdžių.

Temos programa
1. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sąranga ir valstybės institucijų raida XIII–

XVI a. viduryje.
reikšminiai žodžiai: lDk institucijos, lietuvos didysis kunigaikštis (ldk), valdovo 

dvaras, lDk ponija, bajorija, ldk taryba, diduomenės suvažiavimai, Ponų taryba, sei-
mas, feodalai, ldk raštinė, kancleris, etmonas, vaivada, kaštelionas, vyskupas, maršalka, 
patauris, iždininkas, medžioklis. lietuvos statutas (ls).

sąvokos: valstybė, ankstyvoji monarchija, monarchas, titulas, insignijos, valdymo 
sistema, administravimas, luomas, bajorija, ponija, valdantysis elitas, institucija, dvaras, 
kanceliarija, iždas, urėdas, urėdininkas, dignitorius, dinastija, Didžiojo kunigaikščio ta-
ryba, Ponų taryba, seimas, luominės atstovavimo institucijos, parlamentarizmas, konsti-
tucija, statutas, nuostatai, prerogatyvos, privilegija.

1.1. Senosios Lietuvos valstybės struktūrų bei institucijų susidarymas ir raida (iki 
XVI a. vidurio).

lietuvos valstybės susidarymas Xiii a. lietuvos karalystė europos politinėje sistemo-
je. Visuomenės sankloda ir jos administravimo sistemos bruožai. Valdymo mechanizmo 
klostymasis ir modernizavimas, kaimynų įtaka centrinės ir vietos administracijos plėtrai. 
ankstyvoji lietuvos monarchija iki krėvos sutarties ir krikšto. Monarcho institutas – 
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aukščiausioji valdžia. Monarchas ir dinastija. Valdovo titulas ir insignijos: kunigaikštiš-
ka karūna ir kepurė, kalavijas, skeptras. Valdovo antspaudai. Visuomenės sanklodos ir 
valstybės organizavimo pokyčiai po lietuvos krikšto. teritorinė ir administracinė lDk 
sandara. Miestų savivaldos gimtis ir plėtra. ldk dvaro ir jo pareigybių sistemos forma-
vimasis. Valstybės pareigūnų hierarchijos klostymasis ir jų prestižas. Vytauto valdymo 
reikšmė. Valdovo raštinė (kanceliarija) ir ldk veiklos dokumentinis paveldas. Mindaugo, 
gedimino ir Vytauto laikų dokumentų publikacijos.

1.2. Luominių atstovavimo institucijų raida iki XVI a. vidurio.
luominės visuomenės susidarymas ir įsitvirtinimas lDk (XiV a. pab.–XVi a. pirma-

sis trečdalis). Bajorų luomo sandara. Ponija. Dignitoriai ir dignitorijų sistemos klostyma-
sis. Valdantysis elitas. Didžiojo kunigaikščio ir diduomenės valdžios koegzistavimas. ldk 
tarybos genezė, jos sudėtis ir funkcijos. Didikų ir bajorų suvažiavimų evoliucionavimas į 
lDk „žemių“ suvažiavimą. Ponų tarybos gimtis ldk kazimiero laikais ir 1492 m. alek-
sandro privilegija. Ponų taryba – feodalų diduomenės luominio atstovavimo institucija, 
turinti svarbiausias valstybės valdymo prerogatyvas. Ponų tarybos sudėtis, jos funkcijos 
ir galios XVi a. pirmojoje pusėje. Ponų tarybos narių (pareigūnų) insignijos ir valdžios 
ženklai: katalikų bažnyčios vyskupų valdžios ženklai, kanclerio ir pakanclerio antspaudai 
bei jų įteikimo ceremonialas, maršalo lazda, vaivados valdžios atributai, iždininko rak-
tų įteikimo ceremonija, etmono insignijos (buožė, buzdyganas, bunčiukas, regimentas). 
Bajorų luomo konsolidavimasis ir luominės monarchijos susiklostymas. ankstyvosios 
parlamentinės struktūros. Bajorų seimo genezė ir ją nulėmę veiksniai: bajorų luomo for-
mavimasis, valdymo organizavimo modernizavimas, vidinė šalies integracija, lenkijos 
institucinė įtaka. seimo raida 1492–1566 m. m. atstovavimo principai ir seimo sudėtis. 
jo kompetencijos įteisinimas antrajame lietuvos statute (als). europietiškojo parla-
mentarizmo modelio transformacijos lietuvoje. Bajorų politiniai reikalavimai ir jų patei-
kimo formos seimuose. seimo dokumentacija: archyvinė medžiaga ir publikacijos.

Pagrindinė literatūra: 1) Butėnas D. lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybinių 
ir visuomeninių institucijų raidos bruožai Xiii–XViii a. Vilnius, 1997, p. 27–38; 2) Gu-
davičius E. lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki 1569 metų. Vilnius, 1999, p. 383–412;  
3) Petrauskas R. lietuvos Didžiosios kunigaikštystės seimo ištakos: Didžiojo kunigaikš-
čio taryba ir bajorų suvažiavimai XiV– XV a. // Parlamento studijos. 2005, t. 3, p. 9–32;  
4) Petrauskas R. luomai // lietuvos Didžiosios kunigaikštijos kultūra. tyrinėjimai ir 
vaizdai. Vilnius, 2001, p. 320–328.

kontroliniai klausimai. 1) Įrodykite, kad ldk valdžia buvo aukščiausia. 2) kuo skyrėsi 
ldk tarybos ir Ponų tarybos sudėtis ir galia? 3) Pagrįskite istoriografijoje egzistuojantį 
požiūrį, jog lDk seimas gimė kaip „trijų luomų“ visuotinis seimas. 4) nurodykite svar-
biausius seimo veiklos dokumentų kompleksus ir jų publikacijas.

2. LDK luominių atstovavimo institucijų raida po 1564–1566 m. reformų.
reikšminiai žodžiai: seimas, seimelis, reliacinis seimelis, pavietas, abiejų tautų res-

publika (atr), bajorų pamatinės laisvės, liberum veto, nihil novi, pacta conventa, lDk 
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generalinis suvažiavimas, konfederacija, nuolatinė taryba, ketverių metų seimas, Volu-
mina Legum, seimelių instrukcijos.

sąvokos: luomas, luominis atstovavimas, luominės institucijos, reforma, savivalda, 
parlamentarizmas, seimas, seimelis, pavietas, seniūnas, maršalka, vaiskis, vaivadija, ins-
trukcija, kompetencija, konstitucija, ls, abiejų tautų respublika (atr), bajoriškoji de-
mokratija, pamatinės teisės ir laisvės, politinė tauta, anarchija, insignijos, emancipacija.

2.1. LDK valdymo sistemos XVI a. antrojoje pusėje–XVIII a. viduryje bruožai.
XVi a. vidurio fundamentalių reformų priežastys ir siekiai. lDk teritorinės adminis-

tracinės sistemos charakteristika. Vaivadijos ir pavietai. Vaivadijų ir pavietų pareigūnai 
(maršalka, vėliavininkas, vaiskis, vaznys). Pareigūnų insignijos ir jų įteikimo ceremo-
nialas. Pavietai – bajorų politinės ir teisinės savivaldos centrai. seimo šaukimo, atsto-
vavimo normų ir prerogatyvų reglamentavimas als. lDk seimo likimas po liublino 
unijos. Bendras seimas – atr parlamentas. lDk atstovų dalyvavimas atr parlamen-
tinėje sistemoje. lDk generaliniai suvažiavimai – tariamas parlamentas? Bajoriškosios 
demokratijos samprata ir jos raiškos metamorfozės XVii–XViii a. Nihil novi, liberum 
veto ir kt. pamatinės laisvės. Pacta conventa. ls – lDk bajorų konstitucija. lDk įstatymų 
leidžiamosios, vykdomosios ir teismo valdžių atskirumo principo įteisinimas trečiajame 
statute. atr – bajorų respublika ar anarchija? seimo veiklos mechanizmas, procedūros 
ir kompetencija. seimas – officina legum? seimo „liga“ – išardyti seimai. Bajorų demo-
kratijos idėja – seimas „ant žirgų“. Vilniaus miesto pasiuntinių dalyvavimas seimuose 
(nuo 1569 m.). generalinės konfederacijos ir jų vieta parlamentarizmo sistemoje. atr 
seimuose priimamų dokumentų juridinės galios. konstitucijų (nutarimų) respublikai 
ir lietuvai galiojimo problema. lenkijos ir lietuvos teisių kolizija. seimų veiklos doku-
mentinis paveldas: seimų dienoraščiai (ir jų publikacijos), Volumina Legum sandara ir 
turinys.

2.2. Pavietų seimeliai XVI a. antrojoje pusėje – XVIII a. pabaigoje.
Bajorų emancipacijos procesas. Politinės tautos samprata. seimelių genezė. Pavie-

tų seimelių kompetencijos įteisinimas als. seimelių sušaukimo forma, vieta ir laikas. 
seimelių reikšmės augimas ir jų kompetencijos plėtra. Valstybinių problemų svarstymas 
seimeliuose. Pasiuntinių į seimą rinkimų tvarka. seimelių nutarimai ir instrukcijos. sau-
gumo seimeliuose užtikrinimas. seimelių rūšys: priešseiminis, reliacinis, elekcinis, kap-
tūrinis, tribunolo deputatų rinkimų ir kt. Pavietų seimelių dokumentinis paveldas ir jo 
tyrimai.

2.3. LDK institucijų veiklos ypatumai XVIII a. pabaigoje.
atr politinės sistemos bei valdymo permainų XViii a. pabaigoje priežastys ir prie-

laidos. 1764–1766 m. reformos. karo ir iždo komisijos. 1773–1775 m. seimo reformos. 
nuolatinės tarybos įkūrimas – bandymas biurokratizuoti atr administravimą. eduka-
cinės komisijos įsteigimas. ketverių metų seimo nutarimų pasekmės lietuvai. 1791 m. 
gegužės 3 d. konstitucijos ir abiejų tautų įsipareigojimo nuostatos. lDk bajorų pastan-
gos išsaugoti atskirą teisę ir teismų sistemą.
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Pagrindinė literatūra: 1) Jučas M. XViii a. socialinės ir politinės problemos lietuvos 
pavietų seimeliuose // lietuvos istorijos metraštis, 1973 metai. Vilnius, 1974, p. 21–37;  
2) Jučas M. lietuvos ir lenkijos unija (XiV a. vid.–XiX a. pr. ). Vilnius, 2000, p. 294–319, 
327–329; 3) Kiaupa Z., Kiaupienė J., Kuncevičius A. lietuvos istorija iki 1795 metų. Vil-
nius, 1995, p. 292–308, 388–398; 4) 1791 m. gegužės 3 d. konstitucija / Vertė ir sudarė  
e. raila. Vilnius, 2001, p. 61–75.

kontroliniai klausimai. 1) kokios XVi a. vidurio reformų lDk priežastys ir tikslai? 
2) kokia buvo atr seimo kompetencija? 3) kokias teises ir laisves lDk bajorai laikė 
pamatinėmis? kodėl? 4) Įrodykite, kad pavietai tapo bajorų savivaldos ir demokratijos 
išraiška. 5) svarbiausi atr seimo ir lDk seimelių veiklos dokumentų kompleksai bei jų 
rūšys (žanrai).

3. LDK kanceliarija ir jos archyvas.
reikšminiai žodžiai: lDk kanceliarija (raštinė), kancleris, pakancleris, raštininkas, 

sekretorius, dijokas, dokumentas, originalas, nuorašas, kopija, lietuvos Metrika (lM), 
lM knygos.

sąvokos: rašytiniai šaltiniai, dokumentas, aktas, šaltinių kompleksas, šaltinotyra, šal-
tinių klasifikacija, dokumentų rūšys ir tipai, formuliaras, klauzulė, archyvas, kanclerystė, 
autentiškumas, publikacija.

3.1. Raštinės genezė ir raida.
raštinės formavimasis: nuo Vytauto iki kazimiero jogailaičio. raštinės funkcijos ir 

darbo organizavimas. kanclerio funkcijos bei prerogatyvos. Pakanclerio pareigybės įstei-
gimas. spaudų įteikimo ir grąžinimo ceremonialas. antspaudų panauda. raštinės perso-
nalas: sekretoriai, raštininkai, dijokai, vertėjai. Prisiekusieji raštininkai. rašytinės kalbos 
problema. raštinės reorganizavimo XVi a. 3-iojo dešimtmečio pradžioje priežastys ir pa-
sekmės. Didžioji ir Mažoji kanceliarijos. Dokumentų reikšmės vidaus gyvenime augimas. 
Dokumentų rūšių ir tipų plėtros priežastys. Dokumento parengimo technologijos kaita ir 
legitimavimas. klastočių problema. akto formuliaras ir jo klauzulės. lDk kanceliarijos 
likimas ir veiklos specifika po liublino unijos.

3.2. LM – LDK kanceliarijos archyvas.
lM terminas ir samprata. lM formavimo etapai: trakų etapas (XV a.); Vilniaus eta-

pas (1511–1745); Varšuvos etapas (1745–1792); Vilniaus-Varšuvos etapas (1792–1794); 
Peterburgo etapas (1796–1887); Maskvos etapas (nuo 1887 m iki šiol). lM „kilnojimo“ 
ir išgabenimo į rusiją priežastys. lM likimas tarybų sąjungoje ir nesėkmingi lietuvos 
vyriausybės bandymai ją susigrąžinti. lM būklė šiandien. lM aprašai, kopijų ir originalių 
knygų saugojimo vietos šiandien. lM sandara. knygų klasifikavimo kriterijai: chrono-
logija ir dokumentų profilis (paskirtis). lM dokumentų rūšinė analizė ir įvairių rūšių 
dokumentų analizė (praktikos darbai). trumpa lM publikavimo ir tyrimo istorija. Šiuo-
laikiniai lM tyrimo ir publikavimo centrai. lM panaudos perspektyvos.

Pagrindinė literatūra: 1) Baliulis A. iš lietuvos Metrikos knygų ir dokumentų leidimo 
istorijos // lietuvos archyvai. 1996, t. 7, p. 43–61; 2) Dubonis A. raštininkas // lietuvos Di-
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džiosios kunigaikštystės kultūra. tyrinėjimai ir vaizdai. Vilnius, 2001, p. 574–587; 3) Kiau-
pienė J., Petrauskas R. nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė. lietuvos Didžioji 
kunigaikštystė 1386–1529 (lietuvos istorija, t. 4). Vilnius, 2009, p. 272–276; 4) Kaspara-
vičius A. lietuvos Metrikos negrąžinimo istorija (1920–1930): intarpai lietuvos ir tsrs 
diplomatinių santykių mozaikai // naujasis Židinys-aidai. 1996, nr. 3, p. 114–125.

kontroliniai klausimai. 1) kaip klasifikuojami rašytiniai šaltiniai? 2) kokios buvo ir 
kaip kito lDk kanceliarijos funkcijos bei administravimas XV–XVi a.? 3) kokie lM for-
mavimosi etapai ir nuo ko jie „priklausė“? 4) lM struktūra ir jos knygų klasifikavimo 
principai. 5) lM – lDk kanceliarijos ar valstybės archyvas? Pagrįskite atsakymą.

4. Teismas LDK.
reikšminiai žodžiai: lDk teismas, valdovo teismas, komisarų teismas, Ponų tarybos 

teismas, vietos teismai, tėvoninis (dominijos) teismas, teisėjas, teismų reforma, žemės, 
pilies ir pakamario teismai, lietuvos Vyriausiasis tribunolas, teismo knygos, diečkus, 
žvelgūnas, vaznys. 

sąvokos: luomas, teisinė sistema, teismų sistema, teisena, teisėtvarka, teisingumas, 
teisėtumas, teismo procesas, teismo sesija, įstatymas, teisynas, kodeksas, ls, bylų žiny-
bingumas, teismo kompetencija, teisinė valstybė, apeliacija, justicija, jurisprudencija.

4.1.Teismų sistema LDK iki XVI a. vidurio reformos.
Paprotinė (verbalinė) teisė. teisės „surašymo“ pradžia. nuo kazimiero teisyno iki 

Pirmojo lietuvos statuto (Pls). teismo institucijų ir instancijų modelio formavimasis 
ir teismų sistemos įteisinimas Pls. teisingumo vykdymas – išimtinė ldk teisė. Valdovo 
teismas ir jo atšakos: komisarų, maršalkos, dvaro (in curia) teismai. Ponų tarybos teismas 
ir jo sesijos. Vietos teismai (vaivados, seniūno, laikytojo). teismo pareigūnai: diečkus, 
žvelgūnas. Prokuratoriaus vaidmuo. Privatūs teismai. trečiųjų teismas. tėvonijos (domi-
nijos) teismas. išvažiuojamieji teismai ir jų kompetencija. kuopos teismas. teismų kom-
petencija ir bylų žinybingumo principai. ikireforminio teismo ypatybė – administracijos 
ir teisėjų kompetencijos neatskyrimas. apeliacijos teisės užtikrinimas. teismo proceso 
bruožai. Šalies (žemės) ir savivaldaus miesto teismų kompetencijos kolizijos. teisinės 
valstybės samprata.

teismo raštininko vaidmuo. teismo knygos. susipažinimas su lietuvos Metrikoje iš-
likusių teismų knygų fotokopijomis ir publikacijomis.

4.2. Teismų sistema LDK XVI a. antrojoje pusėje–XVIII a. pabaigoje.
1564–1566 m. administracijos ir teismų reformos priežastys. teismų reformos įtvir-

tinimas als. naujoji teismų sistema. luominio renkamo teismo samprata. kiekviename 
paviete – teismo apygarda. Žemės, pilies ir pakamario teismų organizavimo principai, jų 
veiklos kompetencijos ribos. teismų sesijos. lietuvos Vyriausiojo tribunolo įsteigimas 
1581 m. jo veiklos statutas ir organizavimo principai. teisėjai, pateisėjai ir teismo pagal-
binis personalas. Vaznio institutas. advokatūros problema. teismo instancijų klausimas. 
juridinio raštingumo ir profesionalumo problema. savivaldžių miestų teismų sistema. 
Pasaulietinės ir bažnyčios jurisdikcijos kolizija, teismų kompetencijos atribojimas trečia-
jame statute. Bylų nagrinėjimo mechanizmo tobulinimas. seimo teismas – aukščiausias 
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atr teismas. Vilniaus universiteto teismas ir jo jurisdikcija. sprendimų vykdymo me-
chanizmo spragos. Bajorų teisinis nihilizmas.

teismo raštininkų vaidmuo. teismo dokumentų nomenklatūra. teismo knygos. su-
sipažinimas su įvairių teismų knygų originalais, saugomais Vilniaus universiteto biblio-
tekos rankraščių skyriuje ir lietuvos valstybės istorijos archyvo fonduose. Publikuotų 
lietuvos Vyriausiojo tribunolo sprendimų analizė.

Pagrindinė literatūra: 1) Andriulis V., Maksimaitis M. ir kt. lietuvos teisės istorija. 
Vilnius, 2002, p. 159–182; 2) Gudavičius E. lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki 1569 
metų. Vilnius, 1999, p. 416–423, 625–628; 3) Machovenko J. teisingumo vykdymas lietu-
vos Didžiojoje kunigaikštystėje. Vilnius, 2007, p. 51–53, 85–92, 101–104; 4) Valikonytė I., 
Lazutka S., Gudavičius E. Pirmasis lietuvos statutas (1529 m.). Vilnius, 2001, p. 298–314; 
5) Vilimas D. lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis 
(1564–1588). Vilnius, 2006, p. 55–78.

kontroliniai klausimai. 1) kokie teismai vykdė teisingumą bajorų luomo atstovams 
iki teismų reformos lDk? 2) 1564–1566 m. teismų reformos lDk priežastys. 3) lietuvos 
Vyriausiojo tribunolo įsteigimo priežastys. 4) svarbiausi poreforminės teismų sistemos 
lDk bruožai. 5) kokia buvo savivaldžių miestų teismo sistema? 6) svarbiausi lDk teis-
mų veiklos dokumentų kompleksai.

Seminarų ir pratybų temos
1. LDK valstybės struktūrų ir institutų raidos įteisinimas Lietuvos Statute.
2. LDK kanceliarijos veikla ir LM dokumentų analizė.
3. LDK iždo raida ir jo dokumentų likimas.
4. Ekskursijos į VUB Rankraščių skyrių ir į LVI archyvą.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Andriulis V., Maksimaitis M. ir kt. lietuvos teisės istorija. Vilnius, 2002, p. 124–

131, 159–182; 2) Avižonis K. rinktiniai raštai. Vilnius, 1994, t. 4, p. 89–101, 116–120;  
3) Banionis E. Pratarmė. lietuvos Metrika (1427–1506). knyga nr. 5. užrašymų knyga 
5. Vilnius, 1993, p. 28–37; 4) Butėnas D. lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybi-
nių ir visuomeninių institucijų istorijos bruožai Xiii–XViii a. Vilnius, 1997, p. 43–76, 
84–98; 5) Gudavičius E. lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki 1569 metų. Vilnius, 1999,  
p. 46–48, 359–363, 397–430, 625–628; 6) Jučas M. XViii a. socialinės ir politinės prob-
lemos lietuvos pavietų seimeliuose // lietuvos istorijos metraštis, 1973 metai. 1974,  
p. 21–37; 7) Jučas M. lietuvos ir lenkijos unija (XiV a. vid. – XiX a. pr.). Vilnius, 2000, 
p. 294–329; 8) Kiaupa Z., Kiaupienė J., Kuncevičius A. lietuvos istorija iki 1795 metų. 
Vilnius, 1995, p. 292–308, 388–398; 9) Kiaupienė J., Petrauskas R. nauji horizontai: di-
nastija, visuomenė, valstybė. lietuvos Didžioji kunigaikštystė 1386–1529 (lietuvos isto-
rija, t. 4). Vilnius, 2009, p. 220–222, 259–282, 312–325; 10) Machovenko J. teisingumo 
vykdymas lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Vilnius, 2007, p. 41–54, 85–90, 101–104;  
11) Petrauskas R. lietuvos Didžiosios kunigaikštystės seimo ištakos: Didžiojo kunigaikš-
čio taryba ir bajorų suvažiavimai XiV–XV a. // Parlamento studijos. 2005, t. 3, p. 9–32;  
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12) Ragauskienė R. XVi a. lDk kancleriai ir lietuvos Metrika: valstybės kanceliarijos 
dokumentų saugojimo ypatybės // lietuvos Metrikos naujienos. 2004, t. 7, p. 30–40;  
13) Raila E. 1791 m. gegužės 3 d. konstitucija. Vilnius, 2001, p. 61–75; 14) Valikonytė I., 
Lаzutka S., Gudavičius E. Pirmasis lietuvos statutas (1529 m.). Vilnius, 2001, p. 298–314;  
15) Vansevičius S. lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybiniai-teisiniai institutai 
(pagal 1529, 1566 ir 1588 m. lietuvos statutus). Vilnius, 1981, p. 7–62; 16) Vilimas D. 
lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis (1564–1588). 
Vilnius, 2006, p. 55–78; 17) Zakrzewski A. sejmiki Wiekiego księstwa litewskiego XVi–
XViii w. ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki. Warszawa, 2000, s. 131–187.

Rusijos imperijos įstaigų sistema ir jų dokumentai
lekt. dr. ryšard gaidis

Temos anotacija. temos siekiniai: studentai supažindinami su rusijos imperijos 
valstybės įstaigų sistema, jos raida ir problematika. suvokia ir geba sklandžiai paaiškinti 
lietuvos žemėse veikusių rusijos imperijos įstaigų struktūrą, veiklos kryptis, pavaldumo 
sistemą bei pokyčius, vykusius XiX a.–XX a. pradžioje. studentai geba dirbti su rusi-
jos imperijos įstaigų dokumentais taikydami formalius šaltinių kritikos metodus, juos 
klasifikuoti ir interpretuoti. sugeba paaiškinti temos laikotarpio specifines raštvedybos 
sąvokas, dokumentų ir įstaigų pavadinimus, įvardinti jų rūšis ir grupes. Įgyja darbo su 
archyviniais šaltiniais įgūdžių.

XiX a.–XX a. pradžioje rusijos patvaldystės politinė sistema, valdydama sparčiai be-
siplečiančią imperiją, rėmėsi ne tik karine jėga, bet ir valstybės įstaigomis ir biurokratiniu 
aparatu. siekdami pritaikyti valstybės įstaigas prie didėjančių poreikių, rusijos imperijos 
valdovai XiX a.–XX a. pradžioje ne kartą ryždavosi esminėms administracinio aparato 
reformoms, kurios darė įtaką visos imperijos valdymo efektyvumui. Didžiausios permai-
nos vyko valdant imperatoriams aleksandrui i (1801–1825) ir nikolajui ii (1894–1917). 
svarbu išsiaiškinti tokių aukščiausių rusijos imperijos įstaigų kaip Valstybės taryba, Val-
dantysis senatas, Švenčiausiasis sinodas, Ministrų komitetas, Ministrų taryba, Valstybės 
dūma, asmeninė imperatoriaus kanceliarija vietą valdžios įstaigų struktūroje, raidą ir 
poveikį jiems pavaldžioms provincinio lygio įstaigoms ir institucijoms.

Minėtų įstaigų funkcionavimas priklausė nuo valdininkijos aparato socialinės struk-
tūros, išsilavinimo, karjeros galimybių ir oficialaus bei neoficialaus statuso.

labai svarbus rusijos imperijos įstaigų darbo įrankis ir istorinis šaltinis yra raštve-
dyba ir oficialūs dokumentai. išsamiai nagrinėjama Šiaurės Vakarų krašto gubernijų 
(Vilniaus, kauno, gardino, lenkijos karalystei priklausančios suvalkų gubernijos) val-
dymo įstaigų raida. Pradedama nuo aukščiausios valdžios institucijos – Vilniaus ge-
neralgubernatoriaus instituto ir jo kanceliarijos, jos struktūros, padalinių funkcijų bei 
raštvedybos ir dokumentų. taip pat nagrinėjama gubernatorių ir gubernijos įstaigų, 
Vilniaus švietimo apygardos įstaigų raida, valdininkijos socialinė sudėtis, etninė konfe-
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sinė priklausomybė, išsilavinimo lygis, karjeros sąlygos ir veiklos sritis. Chronologinės 
temos ribos 1795–1915 metai.

Temos programa
1. Rusijos imperijos valstybinės įstaigos ir institucijos, jų struktūra ir raida XIX a.– 

XX a. pradžioje.
reikšminiai žodžiai: rusijos imperija, aleksandras i, nikolajus ii, ministerija, Minis-

trų taryba, Valstybės taryba, Valstybės dūma, senatas, sinodas, Šiaurės Vakarų kraštas.
sąvokos: valdymo modernizacija, administracija, ministerija, valstybės institucija, 

įstaiga, kanceliarija, patvaldystė, gubernija, apskritis, sritis, administracinis teritorinis 
padalijimas.

1.1. Rusijos imperijos valstybės valdymo sistemos modernizacija Aleksandro I 
(1801–1825) ir Nikolajaus II (1894–1917) laikais.

Paskaitoje apibūdinami ir aptariami rusijos imperijos valdymo sistemos moderniza-
cijos projektai ir reformos, įvykdytos valdant aleksandrui i XiX a. pradžioje ir imperato-
riui nikolajui ii XX a. pradžioje.

1802–1811 metais vykdoma vadinamoji ministerijų reforma, kurios metu vietoj pase-
nusių kolegijų, įsteigtų dar Petro i laikais, Vakarų europos valstybių pavyzdžiu įkuriamos 
ministerijos: Vidaus reikalų, užsienio reikalų, teisingumo, finansų, karo, karinio jūrų 
laivyno, liaudies švietimo, Valstybės kontrolė ir Ministrų komitetas. siekiama apibūdinti 
ministerijų struktūrą, jų padalinių darbo organizaciją, veiklos apimtis, kompetencijas, 
pavaldumo sistemą. nagrinėjama ministerijų raidos dinamika, naujų ministerijų atsira-
dimas išskiriant iš esančių atitinkamus departamentus ir išplečiant naujos ministerijos 
struktūrą arba įkuriant naujas ministerijas (susisiekimo ministerija (1865), Valstybės 
turtų ministerija (1837), Prekybos ir pramonės ministerija (1905), imperatoriškojo dvaro 
ministerija (1826)). 

Daug dėmesio skiriama Vidaus reikalų ministerijai, vykdančiai plačiausias funkcijas 
ir turinčiai lemiamą įtaką valstybės valdymui.

XX a. pradžioje svarbiausia centrinės valdymo sistemos reforma – tai įkūrimas „bend-
ros vyriausybės“ – Ministrų tarybos, vadovaujamos imperatoriaus skiriamo ir jam atsa-
kingo ministro pirmininko. nagrinėjama, kaip pasikeitė ministerijų funkcijos ir ministrų 
pavaldumas, kokį vaidmenį vaidino vyriausybės ir atstovaujamųjų institucijų, Valstybės 
dūmos ir Valstybės tarybos, santykiai valstybės valdyme.

1.2. Aukščiausios Rusijos imperijos institucijos ir jų raidos esminiai bruožai XIX a.– 
XX a. pradžioje.

aukščiausios rusijos imperijos institucijos XiX amžiuje buvo imperatorius ir jo dva-
ras, asmeninė jo imperatoriškosios Didenybės kanceliarija, Valstybės taryba, Valdanty-
sis senatas ir Švenčiausiasis sinodas. XX a. pradžioje atsirado nauja institucija Valstybės 
dūma, reorganizuojama Valstybės taryba. Paskaitoje nagrinėjamas aukščiau išvardintų 
institucijų teisinis statusas, struktūra, funkcijos, veiklos sritis ir kompetencijos, tarpu-
savio santykių ir pavaldumo sistema. Detaliau aptariamas patvaldystės fenomenas, iš-
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aiškinama jo prigimtis ir esmė rusijos imperijos valdymo struktūroje. Ypatingą vietą 
tarp aukščiausių institucijų užėmė asmeninė imperatoriaus kanceliarija ir jos padaliniai. 
išaiškinamos skyrių atsiradimo aplinkybės, veiklos paskirtis ir santykis su kitomis val-
džios institucijomis bei įstaigomis. Įstatymų leidimo procese reikšmingas funkcijas vykdė 
Valstybės taryba, kurios departamentai ir bendrasis susirinkimas koordinavo įstatymų 
parengiamuosius darbus.

Valstybės dūmos atsiradimas ir Valstybės tarybos reforma 1906 metais iš esmės pa-
koregavo rusijos imperijos politinę sistemą, apribodami patvaldystės principą ir perim-
dami dalį įstatymų leidimo iniciatyvos ir kontrolės į savo rankas. nagrinėtinas santykis 
tarp minėtų institucijų ir imperatoriaus bei jo skiriamos vyriausybės. kaip atskira tema 
nagrinėjamas aukščiausio lygio laikinųjų komitetų atsiradimas ir veikla, pvz., Vakarų ko-
miteto, kuris, faktiškai imperatoriaus vadovaujamas, koordinavo, organizavo ir nubrėžė 
Šiaurės Vakarų ir Pietvakarių kraštų valdymo specifiką.

1.3. Rusijos imperijos administracinė-teritorinė struktūra ir vietos valdymo įstaigos.
remiantis 1775 m. įstatymu rusijos imperijoje buvo įvestas gubernijų administra-

cinis teritorinis padalijimas. atsižvelgiant į imperijos vystymosi ir teritorines ypatybes 
bei ekspansiją, vykusią visą XiX amžių, greta gubernijų įkurti ir tokie administraciniai-
teritoriniai vienetai kaip sritis ir vietininkystės. Ypatingą statusą turėjo lenkijos karalystė 
ir suomijos didžioji kunigaikštystė. XiX a. antrojoje pusėje formaliai rusijos imperijos 
protektoratais tapo Bucharos ir Chivos emyratai.

Pagrindinės vietinio valdymo įstaigos buvo kuriamos gubernijose ir apskrityse. todėl 
aptariant vietos įstaigų struktūrą išaiškinamos gubernatoriaus, kaip gubernijos viršinin-
ko, kompetencijos ir valdžios funkcijos; gubernijų įstaigų, per gubernatorių arba tiesio-
giai pavaldžių Vidaus reikalų ministerijai, finansų ministerijai, susisiekimo ministerijai 
ir Valstybės kontrolei, struktūra, funkcijos, pavaldumo ir darbo specifika, veiklos apimtis. 
Minėtos įstaigos buvo skirstomos į nuolat veikiančias, tokias kaip gubernijos valdyba, 
iždo rūmai, iždinė, gubernijos akcizų valdyba ir kitas; veikiančias periodiškai: guberni-
jos karinės prievolės įstaiga, gubernijos tvarkomoji įstaiga ir kitas; sušaukiamas neregu-
liariai: gubernijos statistikos komitetas, gubernijos mokyklų taryba ir kitas. aptariamos 
apskričių įstaigos. 

Paskaitoje išaiškinama, kodėl gubernijų sistema veikė ne visoje imperijos teritorijoje, 
kokie buvo šios sistemos trūkumai ir valdymo problemos. svarbu suprasti, kokia buvo 
vietos valdžios įstaigų raida, kas nulėmė pokyčius ir reformas, koks buvo atskirų įstaigų 
veiklos efektyvumas XiX a.–XX a. pradžioje?

Pagrindinė literatūra: 1) Шепелёв Л. Е. Чиновный мир России XViii – начало XX в. 
Санкт-Петербург: Искусство–СПБ, 1999, с. 25–46; 2) Shakibi P. Zh. Central govern-
ment // The Cambridge history of russia. imperial russia, 1689–1917 / ed. D. lieven. 
Cambridge: Cambridge university Press, 2006, Vol. 2, p. 432–467.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) apibūdinkite rusijos imperijos pasirinktos mi-
nisterijos vidaus struktūrą. 2) kodėl rusijos imperijoje iki 1905 metų nebuvo formalios 
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bendros vyriausybės ir ministro pirmininko? 3) kokie administraciniai vienetai buvo 
gubernijos teritorijoje XiX a.–XX a. pradžioje? išvardinkite ir apibūdinkite veikusias įs-
taigas.

2. Rusijos imperijos valdininkijos aparatas, valstybės įstatymai ir raštvedyba 
XIX a.–XX a. pradžioje.

reikšminiai žodžiai: rusijos imperija, administracija, gubernija, rusijos imperijos 
įstatymų sąvadas, M. speranskis, ministerija, senatas.

sąvokos: valdininkas, rangų tabelis, kilminė bajorija, korupcija, kodifikacija, adminis-
tracija, įstatymas, aplinkraštis, raštvedyba, dokumentas, formuliaras, manifestas, reskrip-
tas, reglamentas, protokolas, žurnalas.

2.1. Rusijos imperijos valdininkijos aparato raida XIX–XX a. pradžioje.
Petras i 1722 m. išleido įstatymą, kuriame rusijos civilinės, rūmų ir karinės tarnybų 

atstovus suskirstė pagal užimamas pareigas į atitinkamus rangus. Ši sistema, nepažei-
džiant struktūros, periodiškai reformuojama, išliko iki 1917 metų. XiX amžiuje rangų 
tabelis buvo daugybę kartų taisytas siekiant apriboti prastuomenės galimybes įgyti kilmi-
nės bajorystės teises gavus tam tikrą rangą. Valdininko karjerą XiX a. lėmė ne tik rangų 
tabelis, bet ir naujos įteisintos sąlygos, pvz., išsilavinimas, patirtis, valstybiniai apdovano-
jimai. kilminio bajoro kopimas karjeros laiptais iki XX a. pradžios buvo gana spartus.

rusijos imperijos valdininkas atstovavo valstybės valdovui – imperatoriui, todėl jo 
teisinis socialinis statusas buvo labai reikšmingas. Be to, valstybės tarnautojais buvo lai-
komi ne tik įstaigų biurokratai, bet ir mokytojai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, gydyto-
jai, eiguliai ir t. t. Paskaitoje nagrinėtini tokie klausimai: koks buvo centrinių ir vietinių 
įstaigų valdininkų statusas, įvaizdis, politinis autoritetas, materialinė padėtis, veiklos ir 
iniciatyvos galimybės? kokį dėmesį valstybė teikė valdininko išsilavinimui ir profesio-
nalumui? kaip buvo vertinama valdininkų korupcija ir kaip su ja kovojama? koks buvo 
visuomenės susidomėjimas valstybine tarnyba vidinėse rusijos gubernijose ir imperijos 
„tautiniuose pakraščiuose“? kokie buvo valstybės įstaigų tarnautojų santykiai su savival-
dos institucijomis ir atstovais?

2.2. Rusijos imperijos valstybės įstatymai.
nors rusijos imperijoje XiX amžiuje galiojo patvaldystės nulemta politinė sistema, 

o valdovas turėjo neribotą valdžią, valstybė buvo valdoma vadovaujantis įstatymais. ni-
kolajaus i valdymo metais (1825–1855) buvo padarytas milžiniškas darbas, sudarytas 
rusijos imperijos įstatymų sąvadas. asmeninės imperatoriaus kanceliarijos antrasis sky-
rius, faktiškai vadovaujamas žymaus aleksandro i reformų rengėjo M. speranskio, atrin-
ko ir 1828–1830 metais išleido pirmąjį rinkinį iš 45 tomų chronologiškai susistemintų 
įstatymų (1649–1825 metų). Vėliau buvo išleistas antrasis rinkinys, kuriame publikuoti 
1825–1881, o trečiajame – 1881–1913 metų įstatymai. iš viso išleisti 133 tomai. Šis rinki-
nys yra labai reikšmingas tyrinėjant rusijos imperijos įstatymų leidybą, vidaus ir užsie-
nio politiką. tyrinėdami rinkinį, sužinome, pavyzdžiui, kokios teisinės nuostatos galiojo 
sprendžiant ir administruojant dalykus, susijusius su rusijos imperatoriaus šeima ir jos 
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turtine padėtimi; kilmingojo luomo privilegijų ir teisių reguliavimu, korporacinėmis or-
ganizacijomis; stačiatikių bažnyčios santykiais su valstybe, dvasininkų luomo formavi-
musi, kitatikių teisine padėtimi imperijoje; miestiečių luomo formavimusi ir evoliucija; 
valstietijos padėtimi iki baudžiavos panaikinimo ir teisine bei ūkine būkle po 1861 metų 
reformos; kitataučių teisine ir luomine padėtimi XiX a.–XX a. pradžioje.

1906 m. buvo paskelbtas Pagrindinių rusijos imperijos įstatymų sąvado pataisytas 
leidimas. jis įformino tuos politinės sistemos pokyčius, kurie įvyko 1905 metais, taigi 
apibrėžė patvaldystės esmę, imperijos piliečių teises ir laisves, Valstybės dūmos, Valsty-
bės tarybos bei Ministrų tarybos teises. tai yra ypač svarbus teisinis rusijos imperijos 
istorijos po 1905 metų tyrimo šaltinis. Paskaitoje nagrinėjami kiti įstatymų rinkiniai ir 
kodifikuoti įstatyminiai aktai, skirti konkrečioms sritims valdyti.

2.3. Rusijos imperijos centrinių ir vietinių valstybės įstaigų raštvedyba ir dokumen-
tai XIX a.–XX a. pradžioje.

rusijos imperijos dokumentinis paveldas yra labai turtingas. Paskaitoje nagrinėjamos 
pagrindinės dokumentų rūšys, jų atsiradimo būdai, išorinė forma, paplitimo mastas ir 
specifika aukščiausiose valstybės, taip pat ir gubernijų bei apskričių įstaigose. Ypač struk-
tūriškai sudėtinga buvo ministerijų ir kitų centrinių institucijų raštvedyba. Įstaigų doku-
mentai klasifikuojami į dvi rūšis: oficialųjį susirašinėjimą ir vidaus raštvedybos dokumen-
tus. tarp reikšmingiausių dokumentų būtina paminėti aukščiausio rango ir ypatingomis 
progomis imperatoriaus vardu skelbiamus manifestus ir reskriptus, vardinius imperato-
riaus įsakus. Ministerijos ir kitos aukščiausios institucijos leido: ataskaitas, potvarkius, 
instrukcijas, Valstybės tarybos nuomones, Ministrų komiteto žurnalus, administracinius 
reglamentus, įsakymus, nurodymus, raportus, pranešimus, protokolus, ataskaitinius raš-
telius, aplinkraščius, generalgubernatorių ir gubernatorių ataskaitas ir t. t. 

kiekvienas oficialus dokumentas turėjo savo formą, turėjo atitikti visus raštvedybos 
reikalavimus. Ypatingą reikšmę rengiant ir redaguojant šiuos dokumentus turėjo įstaigų 
ir institucijų kanceliarijos, kurių vadovai ir eiliniai darbuotojai dažnai buvo ypač įtakingi 
valdininkai, nes nuo jų priklausė įstaigų darbo sparta ir efektyvumas, tam tikrų klausimų 
sprendimo pirmenybė. svarbu išsiaiškinti, kokios įstaigos ir kokiais atvejais naudojo vienos 
ar kitos rūšies ir grupės dokumentus. kokį „kelią“ turėjo nueiti įstatymo projektas, kol tap-
davo įstatymu? kuo skyrėsi laikinieji ir nuolatiniai aukščiausios valdžios leidžiami aktai? 
kokie buvo dokumentai, organizuojantys pačią raštvedybą, valdininkijos organizaciją bei 
teisinę jos padėtį (pvz.: formuliarai, atmintinės knygelės, statistiniai dokumentai). kaip ats-
kiras šaltinis nagrinėjami valstybiniai periodiniai leidiniai ir įstaigų ar institucijų spauda, 
kurioje buvo skelbiami įstatymai, pranešimai, nurodymai, įsakai ir kiti teisiniai aktai.

Pagrindinė literatūra: 1) Миронов Б. Н. Социальная история России (XViii – 
начало XX в.). Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1999, т. 2, p. 162–175, 199–208; 
2) Mulevičius L. rangai // lietuvos istorijos metraštis, 1983 metai. 1984, p. 116–123.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokie teisiniai ir praktiniai veiksniai lėmė 
rusijos imperijos valdininko karjerą? 2) Paaiškinkite, kaip rusijos imperijoje vyko 
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įstatymo priėmimo procesas. 3) Paaiškinkite nurodytų dokumentų (pvz.: manifesto, 
aplinkraščio...) formos ypatybes ir paskirtį. kokiai dokumentų rūšiai jie priklauso?

3. Rusijos imperijos valdžios įstaigų sistema ir jų dokumentai Lietuvoje XIX a.– 
XX a. pradžioje.

reikšminiai žodžiai: rusijos imperija, Šiaurės Vakarų kraštas, Vilniaus švietimo apygar-
da, užnemunė, suvalkų gubernija, Vilniaus generalgubernatorius, Vilniaus universitetas.

sąvokos: generalgubernatorius, gubernatorius, kanceliarija, ataskaita, raportas, gu-
bernijos valdyba, iždo rūmai, žandarų valdyba, raštvedyba.

3.1. Vilniaus generalgubernatoriaus institutas.
Beveik visą rusijos imperijos valdymo laikotarpį buvusiose lietuvos Didžiosios ku-

nigaikštystės (lDk) žemėse aukščiausio rango valdininkas ir imperatoriaus atstovas buvo 
generalgubernatorius. Šios pareigybės faktiškoji padėtis prilygo ministro statusui, o ge-
neralgubernatoriai buvo asmeniškai atskaitingi imperatoriams ir su jais derino pirmiau-
sia savo veiksmų Šiaurės Vakarų krašte kryptį ir priemones, nors formaliai buvo paval-
dūs vidaus reikalų ministrui. generalgubernatorių įgaliojimai, ypač ypatingos padėties 
atvejais (pvz., sukilimų ar kitų neramumų metu), buvo labai platūs. jie turėjo valdovo 
leidimą priimti sprendimus savarankiškai, kad kuo geriau apsaugotų imperijos politinius 
interesus ir administracinę kontrolę.

Paskaitoje svarbu išaiškinti, kokie teisiniai aktai reglamentavo Vilniaus generalguber-
natoriaus statusą ir kompetenciją, atskleisti generalgubernatoriaus instituto raidos ypaty-
bes, priežastis, dėl kurių jos keitėsi XiX a.–XX a. pradžioje. aptarti, kokiomis savybėmis 
turėjo pasižymėti kandidatas į šį postą, kokia turėjo būti jo socialinė padėtis ir praktinė 
valdymo bei vadovavimo kariuomenei patirtis. Palyginti Vilniaus generalgubernatoriaus 
institutą su kitų analogiškų institucijų padėtimi ir teisėmis, aptarti situacijos ir valdymo 
priemonių panašumus ir skirtumus.

svarbu nusakyti asmenybinį veiksnį generalgubernatoriaus instituto istorijoje: nuo 
konkretaus valdininko charakterio, savybių ir politinių pažiūrų priklausė visa adminis-
travimo kryptis ir valdymo veiksmai. išanalizuoti, kuo skyrėsi ir kuo buvo panašus skir-
tingų generalgubernatorių valdymo stilius, veiklos priemonės, būdai ir efektyvumas, kaip 
buvo organizuoti generalgubernatorių santykiai su kitomis centrinėmis valstybės institu-
cijomis ir su žemesnio rango, jam pavaldžiomis ir tiesiogiai nepavaldžiomis, įstaigomis.

3.2. Vilniaus generalgubernatoriaus kanceliarija ir jos raštvedyba.
Vilniaus generalgubernatoriaus valdymas neįsivaizduojamas be jo kanceliarijos. Šiau-

rės Vakarų krašto viršininkai šiai įstaigai atrinkdavo pačius patikimiausius valdininkus, 
besąlygiškai ir ištikimai vykdančius nurodymus. Dažnai naujas generalgubernatorius, at-
vykdamas į Vilnių, sudarydavo naują patikimų kanceliarijos darbuotojų komandą. kan-
celiarijos valdininkai tvarkė visą generalgubernatoriaus ir valdomo krašto raštvedybą.

Dėl Šiaurės Vakarų krašto politinių ir kultūrinių ypatybių labai svarbų vaidmenį kan-
celiarijoje vaidino Politinis skyrius. jis rengė ir redagavo generalgubernatoriaus įsaky-
mus, potvarkius, aplinkraščius. kanceliarijos darbuotojai redagavo savo viršininko me-
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tines ataskaitas imperatoriui. Politiniame skyriuje buvo tvarkomi visi politinio pobūdžio 
dokumentai: 1831 ir 1863 metų sukilimų dokumentacija, karinių dalinių, dislokuotų 
Šiaurės Vakarų krašte, vadų raportai, susirašinėjimas su centrinėmis įstaigomis ir institu-
cijomis tokiomis kaip Valdantysis senatas, Valstybės taryba ar Vidaus reikalų ministerija, 
slaptųjų tarnybų ir žandarų karininkų ataskaitos ir susirašinėjimas, gubernatorių prane-
šimai, policijos valdybų ir tarnybų pranešimai ir t. t.

Bendrajame kanceliarijos skyriuje taip pat buvo organizuojama ir tvarkoma raštvedy-
ba, saugomi įvairių tipų dokumentai.

3.3. Šiaurės Vakarų krašto gubernijų įstaigos ir raštvedyba.
Paskaitoje nagrinėjama gubernijų įstaigų struktūra ir jose organizuojama raštvedyba. 

aptariami rusijos imperijos okupuotų ir aneksuotų buvusios lDk teritorijų administra-
ciniai-teritoriniai pertvarkymai, vykę XiX amžiuje. taip pat analizuojama užnemunės, 
suvalkų gubernijos, teisinė padėtis, jos įstaigų sistema, valdymo ypatybės ir skirtumai. 
gubernijų administracinis aparatas buvo ganėtinai išplėtotas: gubernatoriaus kanceliari-
ja, gubernijos valdyba, valstiečių reikalų komisija, įvairios policijos įstaigos, žandarų val-
dybos, kalėjimų priežiūros įstaigos, iždo rūmai, iždinė, mokesčių įstaigos, rekrutų ėmimo 
įstaigos, karo prievolės komisijos ir t. t. 

teisingumo ministerijai ir senatui gubernijos teritorijoje buvo pavaldūs teismai ir 
įvairios teisėtvarkos įstaigos. Visos įstaigos turėjo savo dokumentus, kurie šiuo metu ti-
riami kaip labai reikšmingi istoriniai šaltiniai. todėl paskaitoje apibūdinama šitų šaltinių 
specifika, tyrimo ir kritikos galimybės, pateikiama formalioji charakteristika, aptariamas 
tokio tipo šaltinių patikimumo lygis ir informatyvumas.

siekiama išaiškinti, kaip buvo organizuojami valstybės įstaigų pavaldumas ir santy-
kiai su įvairiomis savivaldos įstaigomis, pavyzdžiui, bajorų savivalda iki 1863 metų ir 
miestų savivalda po 1870 metų. aptariama valdininkijos struktūra, tautinė ir konfesinė 
priklausomybė, išsilavinimo lygis, pateikiama kiekybinė administracijos charakteristika, 
biurokratinio aparato raida, socialinis statusas, išorės materialiniai požymiai.

3.4. Vilniaus švietimo apygardos valdyba, jos veikla ir dokumentai XIX a.–XX a. 
pradžioje.

siekiant detaliau išnagrinėti vienos valstybės įstaigos raidą, pasirenkama 1803–1917 
metais veikusi Vilniaus švietimo apygardos valdyba. jos istorija padeda suprasti, kaip 
valstybė administracinėmis priemonėmis organizavo, tvarkė ir kontroliavo švietimą, ko-
kią kryptį siekė jam suteikti, kaip kontroliavo privačias mokyklas. svarbu paaiškinti, kokį 
vaidmenį ši įstaiga ir apskritai švietimo apygardos globėjai suvaidino Vilniaus universite-
to, o nuo 1832 metų Vilniaus medicinos ir chirurgijos akademijos gyvenime ir veikloje. 
taip pat nagrinėtina valdybos ir globėjų įtaka rusifikuojant mokyklų sistemą ir integruo-
jant ją į bendrą rusijos imperijos švietimo įstaigų struktūrą bei liaudies švietimo mi-
nisterijos pavaldumą. jos kontrolė siekė ne tik mokymo procesą, ji stebėjo studentų ar 
moksleivių pažangumą, visuomenines politines nuotaikas ir judėjimus. Valdyba gaudavo 
sau pavaldžių mokymo įstaigų vadovų ataskaitas, tvarkė dokumentus dėl įvairaus tipo 
naujų mokyklų steigimo, uždarymo ar perkėlimo.
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Seminarai. keturių seminarų metu studentai supažindinami su atskirais rusijos im-
perijos valstybės įstaigų ir institucijų dokumentais, mokosi atpažinti ir klasifikuoti juos 
pagal išorės požymius, apibūdinti jų paskirtį, nustatyti autorių ir adresatą, geba sklan-
džiai nusakyti šaltinių charakteristikas.

išsamiai šaltinių analizei pasirenkami tiesiogiai su lietuvos XiX amžiaus istorija susi-
ję oficialūs dokumentai: imperatorių manifestai, reskriptai, įsakai, įstatymai, generalgu-
bernatorių ir gubernatorių ataskaitos, valdininkijos ir įstaigas apibūdinantys ir jų teises 
nustatantys dokumentai, periodiniai valstybiniai leidiniai.

Pagrindinė literatūra: 1) lietuvos centrinio valstybinio istorijos archyvo fondų žiny-
nas. Vilnius: Mokslas, 1990; 2) Vėbra R. lietuvių visuomenė XiX a. antrojoje pusėje: socia-
linės struktūros bruožai. Vilnius: Mokslas, 1990, p. 17–93; 3) Vėbra R. rusijos imperijos 
politikos lietuvoje krizė // lietuvių klausimas rusijos imperijoje XiX a.–XX a. pradžioje: 
faksimilinis valdininkų ataskaitų ir dokumentų rinkinys. Vilnius: Baltos lankos, 2001, 
p. 14–43; 4) Jegelevičius S. aneksuotos lietuvos valdymas rusijos imperijoje // lietuvos 
vidaus reikalų istorija / red. n. Šepetys. Vilnius: lr Vidaus reikalų ministerija, 2008,  
p. 124–179; 5) Aleksandravičius E., Kulikauskas A. Carų valdžioje: XiX amžiaus lietuva. 
Vilnius: Baltos lankos, 1996, p. 53–106; 6) Šenavičius A., Smalskys V. administracinės 
reformos rusijos valdomoje lietuvos teritorijoje XViii a. pabaigoje–XiX a. pradžioje // 
Viešoji politika ir administravimas. 2009, nr. 27, p. 101–108; 7) Šenavičius A., Smalskys V. 
administraciniai pertvarkymai užnemunėje (1795–1915) // Viešoji politika ir adminis-
travimas. 2009, nr. 28, p. 99–106; 8) Bairašauskaitė T. lietuvos bajorų savivalda XiX a. 
pirmojoje pusėje. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2003, p. 66–111.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) išvardinkite svarbiausias generalgubernato-
riaus funkcijas ir jas išsamiai apibūdinkite. 2) apibūdinkite Vilniaus generalgubernato-
riaus kanceliarijos struktūrą. apibrėžkite jos padalinių paskirtį. 3) kokios gubernijos įs-
taigos buvo pavaldžios finansų ministerijai? 4) kokias funkcijas vykdė Vilniaus švietimo 
apygardos globėjas?

Seminarų ir pratybų temos
1. Rusijos imperatorių manifestai ir laikinieji įsakai Šiaurės Vakarų krašto valdymo 

istorijoje.
2. Generalgubernatorių ir gubernatorių ataskaitos kaip XIX a. Lietuvos istorijos 

šaltinis.
3. Vilniaus ir Kauno gubernijų atmintinės knygelės ir valdininkų formuliarai kaip 

istorijos šaltinis.
4. Rusijos imperijos valstybiniai periodiniai leidiniai ir oficialioji statistika Šiaurės 

Vakarų krašte XIX a.–XX a. pradžioje.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Шепелёв Л. Е. Чиновный мир России XViii – начало XX в. Санкт-Петербург: 

Искусство–СПБ, 1999, p. 25–46; 2) Shakibi P. Zh. Central government // The Cambri-
dge history of russia. imperial russia, 1689–1917 / ed. D. lieven. Cambridge: Cambri-
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dge university Press, 2006, Vol. 2, p. 432–467; 3) Миронов Б. Н. Социальная история 
России (XViii – начало XX в.). Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 1999, т. 2,  
p. 162–175, 199–208; 4) Mulevičius L. rangai // lietuvos istorijos metraštis, 1983 metai. 
1984, p. 116–123; 5) lietuvos centrinio valstybinio istorijos archyvo fondų žinynas. Vil-
nius: Mokslas, 1990; 6) Vėbra R. lietuvių visuomenė XiX a. antrojoje pusėje: socialinės 
struktūros bruožai. Vilnius: Mokslas, 1990, p. 17–93; 7) Vėbra R. rusijos imperijos poli-
tikos lietuvoje krizė // lietuvių klausimas rusijos imperijoje XiX a. – XX a. pradžioje: 
faksimilinis valdininkų ataskaitų ir dokumentų rinkinys. Vilnius: Baltos lankos, 2001, 
p. 14–43; 8) Jegelevičius S. aneksuotos lietuvos valdymas rusijos imperijoje // lietuvos 
vidaus reikalų istorija / red. n. Šepetys. Vilnius: lr vidaus reikalų ministerija, 2008,  
p. 124–179; 9) Aleksandravičius E., Kulikauskas A. Carų valdžioje: XiX amžiaus lietuva. 
Vilnius: Baltos lankos, 1996, p. 53–106; 10) Šenavičius A., Smalskys V. administracinės 
reformos rusijos valdomoje lietuvos teritorijoje XViii a. pabaigoje – XiX a. pradžioje // 
Viešoji politika ir administravimas. 2009, nr. 27, p. 101–108; 11) Šenavičius A., Smals-
kys V. administraciniai pertvarkymai užnemunėje (1795–1915) // Viešoji politika ir 
administravimas. 2009, nr. 28, p. 99–106; 12) Bairašauskaitė T. lietuvos bajorų savivalda 
XiX a. pirmojoje pusėje. Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2003, p. 66–111.

Lietuvos valstybinės institucijos 1918–1940 m.
Doc. dr. saulius kaubrys

Temos anotacija. išklausęs šį dalyką bei aktyviai dalyvavęs seminarinėje veikloje, stu-
dentas:

1) įgyja sisteminių specialiųjų gebėjimų: a) suvokia tarpukario lietuvos (1918–
1940 m.) valstybinių institucijų (vyriausybės, parlamento, vietos savivaldos institucijų, 
administracinių įstaigų) struktūrinių pokyčių esmę, veiklos aktyvumą; b) geba atlikti 
ekspertinę šaltinių atranką, šie gebėjimai gilinami skatinant studentą dirbti lietuvos cen-
triniame valstybiniame archyve: tirti šaltinius ir parengti referatus bei pranešimus re-
miantis tikslingai atrinkta ir išanalizuota iki šiol neskelbta dokumentine medžiaga;

2) įgyja kognityvinių specialiųjų gebėjimų: a) sugeba sklandžiai apžvelgti šaltinių met-
rikas, suvokia dokumentinių vienetų sudarymo aplinkybes ir kontekstą; b) ugdo nuosek-
laus darbo su šaltiniais įgūdžius.

Temos programa 
Šis kursas, paskaitos ir seminarai, teikia nuoseklią lietuvos valstybinių įstaigų gimi-

mo ir raidos charakteristikų analizę.
1. Lietuvos Valstybės Taryba 1917–1918 m. ir jos dokumentinis paveldas.
reikšminiai žodžiai: lietuvos taryba, lietuvos Valstybės taryba, j. Basanavičius,  

a. smetona, 1918 m. vasario 16 d. nepriklausomybės aktas.
sąvokos: protokolai, posėdžiai, Vasario 16 d. akto signatarai.
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nagrinėjamos tarybos atsiradimo priežastys ir aplinkybės, pirmųjų jos veiksmų cha-
rakteristikos, 1918 m. gruodžio krizės priežastys, 1918 m. vasario 16 d. nepriklausomybės 
akto sudarymo peripetijos ir pastangos konstitucionuoti atkuriamą lietuvos valstybę iki 
steigiamojo seimo sušaukimo 1920 m. temą nuosekliai plėtoja 2 seminarai, skirti tary-
bos protokolų analizei: tarybos veiklos situaciniam laukui išryškinti iki 1918 m. vasario 
16 d. ir po nepriklausomybės paskelbimo.

literatūra: 1) lietuvos valstybės tarybos protokolai / sud. a. eidintas, r. lopata. Vil-
nius: Mokslas, 1991, p. 3–536; 2) Maksimaitis M. lietuvos valstybės konstitucijų istorija. 
Vilnius: justitia, 2005, p. 35–90.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) lietuvos Valstybės tarybos nariai: lyginamoji 
veiklos ir darbo indėlio analizė. 2) 1918 m. vasario 16 d. nepriklausomybės akto genezė. 
akto likimo peripetijos.

2. Lietuvos valstybės Konstitucijos (1918, 1919, 1920 m. laikinosios ir 1922, 1928, 
1938 m. nuolatinės).

reikšminiai žodžiai: laikinoji konstitucija, nuolatinė konstitucija, seimas, Preziden-
tas, Vyriausybė.

sąvokos: teisinė valstybė, viešoji teisė, valdžių atskyrimas.
norminių teisės aktų hierarchijoje išskirtinis vaidmuo tenka aukščiausios galios vals-

tybės įstatymams. Permainingomis salygomis konstitucijos teisiškai reglamentavo vals-
tybės santvarkos pagrindus, aukščiausiųjų valdžios institucijų sistemos ir funkcionavimo 
pagrindus, pagrindė valstybės valdžios sąrangos santykius. išsamus visų konstitucijų na-
grinėjimas leidžia pamatyti pagrindines parlamento, vyriausybės ir prezidento santykių 
kaitos tendencijas, išryškinti parlamentinės demokratijos ir autoritarinio valdymo lai-
kotarpiu iškilusias veikimo kolizijas. Paskaitos tęsinys yra seminaras, skirtas lyginamajai 
konstitucijų analizei.

literatūra: 1) lietuvos valstybės konstitucijos / sud. k. Valančius. Vilnius: Mintis, 
1989, p.15–44, 45–56, 58–87; 2) Maksimaitis M. lietuvos valstybės konstitucijų istorija. 
Vilnius: justitia, 2005, p. 122–173, 249–270.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) lietuvos valstybės konstitucijų gimties kon-
tekstai. 2) konstitucijų konstrukcijos ir sandara: kūrėjai, idėjos, įtakos.

3. Lietuvos Seimų veiklos prerogatyvos ir jų reikšmių sklaida.
reikšminiai žodžiai: steigiamasis seimas, i seimas, ii seimas, iii seimas, iV seimas.
sąvokos: įstatymai, frakcijos, paklausimai, seimo pirmininkas, seimo narys.
Paskaitoje analizuojami penkių skirtingų kadencijų parlamentų išrinkimo, veiklos 

organizavimo, įstatymų leidybos savitumai ir ypatybės. Bandoma gilintis ir į parlamento 
sprendinių priėmimo aplinkybes, įvaizdį visuomenėje (jo pokyčius iki 1926 m. pabaigos 
ir jo veiklos vertinimą 1936–1940 m.). Per seminarą, paskaitos papildinį, studijuojamos 
seimų frakcijų partinės priklausomybės, pavienių parlamentarų biogramų dimensijos.

literatūra: 1) lietuvos respublikos seimų i (1922–1923), ii (1923–1926), iii (1926–
1927), iV (1936–1940) narių biografinis žodynas. Vilnius: Pedagoginio universiteto lei-



406

gilinaMieji MoDuliai ir jų teMos

dykla, 2007, p. 691–800; 2) Blažytė-Baužienė D., Tamošaitis M., Truska L. lietuvos seimo 
istorija XX–XXi a. pradžia. Vilnius: Baltos lankos, 2009, p. 398–207.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) lietuvos seimų partinė-grupinė sudėtis.  
2) Įstatymų priėmimo seime procedūrinė tvarka.

4. Lietuvos Respublikos Prezidento institutas.
reikšminiai žodžiai: a. smetona, a. stulginskis, k. grinius.
sąvokos: Prezidentas, rinkikų institutas, Prezidento galios, Prezidento veto.
Ši tema nagrinėja antano smetonos, aleksandro stulginskio, kazio griniaus tapsmo 

lietuvos respublikos prezidentais aplinkybes, skirtingas galimybes, jų santykius su par-
lamentu ir vyriausybe, prezidentų realių galių įvertinimą, įvaizdžius visuomenėje.

literatūra: 1) Eidintas A. lietuvos respublikos prezidentai. kaunas: Šviesa, 1991,  
p. 6–141; 2) Ilgūnas G. kazys grinius. Vilnius: Pradai, p. 216–426.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) lietuvos respublikos Prezidentas: galių ir gali-
mybių dermė ir prieštaros. 2) lietuvos respublikos Prezidentai: asmenybės, įvaizdžiai.

5. Lietuvos vyriausybės: Kabineto formavimo ypatybės ir veiklos tendencijos.
reikšminiai žodžiai: a. Voldemaras, M. sleževičius, e. galvanauskas, j. tūbelis.
sąvokos: Ministrų kabinetas, Ministras pirmininkas, atsistatydinimas, paskyrimas.
aptariamos Ministrų kabinetų programinės nuostatos ir jų įgyvendinimo rezultatai. 

rezultatų vertinimas siejamas su laikmečio poreikių, galimybių, išorės veiksnių įtaka. ap-
žvelgiamos personalijos (12 ministrų pirmininkų, 96 ministrai), atskleidžiamos politinių 
lyderių savybės, organizaciniai gebėjimai. seminare aptariama kabinetų veiklos sėkmė.

literatūra: lietuvos respublikos ministrai pirmininkai 1918–1940. Vilnius: alma 
littera, 1997, p. 11–468.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) lietuvos respublikos vyriausybių deklaracijos: 
tarp įsipareigojimų, atsakomybės ir sprendimo realijų. 2) Ministrų kabineto personalijos: 
pasirinkties charakteristikos.

6. Lietuvos užsienio reikalų ministerija ir diplomatinės tarnybos 1918–1940 m.
reikšminiai žodžiai: a. Voldemaras, s. lozoraitis, tautų sąjunga, Vokietija, sovietų 

socialistinių respublikų sąjunga (ssrs), lenkija, latvija, Baltijos antantė.
sąvokos: užsienio politikos doktrina, geopolitika, pasiuntinybės, konsulatai.
Paskaitoje aptariamos lietuvos užsienio reikalų ministerijos (urM) kūrimo 

peripetijos, pagrindiniai jos veiklos dėmenys. išsamiai aptariamos ministerijos 
struktūrinių padalinių formavimo tendencijos. nagrinėjama lietuvos diplomatinių 
tarnybų steigimo užsienio šalyse (pasiuntinybių, konsulatų) problematika. nusakomi 
lietuvos urM darbo rezultatai, išryškinami užsienio politikos prioritetai. seminare 
gvildenama lietuvos ir pavienių šalių užsienio reikalų politikos praktika.

literatūra: 1) užsienio reikalų ministerijos žinynas. kaunas, 1939, p. 76–97;  
2) lietuvos užsienio reikalų ministrai 1918–1940. kaunas: Šviesa, 1999, p. 13–411;  
3) Žalys V. lietuvos diplomatijos istorija (1925–1940). Vilnius: Versus aureus, 2007,  
p. 31–47; 4) Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918–1940 metais / sud. Z. Butkus. 
Vilnius: lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008, p. 41–86.
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kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Diplomatinio korpuso sudarymo ypatybės.  
2) urM struktūrinių padalinių kaitos tendencijos.

7. Jėgos struktūrų institucinė sąranga.
reikšminiai žodžiai: krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija.
sąvokos: krašto apsaugos sistema, vidaus reikalų sistema, gynyba, jėgos struktūrų 

reformos.
Šioje paskaitoje nusakomas lietuvos krašto apsaugos sistemos susidarymas, jos 

pagrindinių institutų (vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas, Valstybės gynimo taryba, 
karo taryba, krašto apsaugos ministerija, kariuomenės štabas) divizijų struktūra. 
aptariama Vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių sandara.

literatūra: 1) Valstybės gynyba // lietuvos valstybės teisės aktai (1918.ii.16–1940.Vi.15). 
Vilnius: teisės institutas, 1996, p. 926–993; 2) Lesčius V. lietuvos kariuomenė 1918–1920. 
Vilnius: lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos leidybos centras, 1998,  
p. 86–106; 3) lietuvos vidaus reikalų istorija. Vilnius: lietuvos respublikos vidaus reikalų 
ministerija, 2008, p. 184–233.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) krašto apsaugos sistemos struktūriniai pokyčiai 
ir juos lemiantys veiksniai. 2) Vidaus reikalų ministerijos struktūros reformų kilmė ir 
poreikiai.

8. Teisingumą vykdančių institutų sankloda Lietuvoje.
reikšminiai žodžiai: Vyriausiasis tribunolas, apeliaciniai rūmai, apygardų teismai, 

apylinkės teisėjas.
sąvokos: teisė, teisingumas, teisėsauga, teisėtvarka.
Šioje paskaitoje aptariamas teisingumo ministerijos struktūrinių padalinių formavimo 

aspektas bei teismų santvarkos (Vyriausiasis tribunolas, apeliaciniai rūmai, apygardų ir 
apylinkių teismai) klostymasis ir pokyčiai (1933 m. reforma). apžvelgiami klaipėdos 
krašto teismų santvarkos ypatumai. Dviejuose seminaruose, susijusiuose su paskaitoje 
nagrinėjama problematika, aptariami Vyriausiojo tribunolo sprendimai bei klaipėdos 
krašto teismų sandara. 

literatūra: 1) teisingumas // lietuvos valstybės teisės aktai (1918.ii.16–1940.Vi.15). 
Vilnius: teisės institutas, 1996, p. 700–925; 2) Dvareckas S. lietuvos teismai 1918–1940 m. 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1997, p. 3–51; 3) Žostautaitė P. klaipėdos kraštas 
1923–1939. Vilnius: Mokslas, 1992, p. 90–100.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) teismų sistemos žmogiškųjų išteklių šaltiniai. 
2) teismų santvarkos reformavimo paskatos ir rezultatai.

9. Švietimo, kultūros, darbo ir socialinės apsaugos vykdančiųjų institucijų sistema.
reikšminiai žodžiai: Švietimo ministerija, kultūros reikalų departamentas, Meno 

taryba, Visuomeninio darbo valdyba.
sąvokos: kultūros politika, institucinio ugdymo prioritetai.
Šioje paskaitoje aptariami Švietimo ministerijos, jos struktūrinių darinių 

(departamentų) funkcijų parametrai, pradinių mokyklų inspektorių instituto raida, 
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pagrindinių institucinio ugdymo įstatymų pagrindu kuriama šalies švietimo politika. 
aptariamas valdžios institucijų, besirūpinančių kultūros ir meno reikalais, organizacinių 
struktūrų klostymasis (Meno departamentas, Meno taryba, kultūros reikalų 
departamentas, Visuomeninio darbo valdyba).

literatūra: 1) Mačiulis D. Valstybės kultūros politika lietuvoje 1927–1940 metais. 
Vilnius: lietuvos istorijos institutas, 2005, p. 13–88; 2) lietuvos mokykla ir pedagoginė 
mintis 1918–1940 m. Vilnius: Mintis, 1996, p. 41, 61–73, 639–669; 3) Švietimas ir kultūra. 
Darbas. socialinė apsauga. sveikata // lietuvos valstybės teisės aktai (1918.ii.16–1940.Vi.15). 
Vilnius: teisės institutas, 1996, p. 341–504.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Švietimo ministerijos prioritetai ir jų gynyba.  
2) institucinio ugdymo sistemos reformos ir jų tęsiniai.

10. Vietos savivaldos struktūrinė dermė 1918–1940 m.
reikšminiai žodžiai: 1919, 1929 ir 1931 m. savivaldybių įstatymai, 1921 m. savivaldybių 

rinkimų įstatymas, viršaitis, apskrities viršininkas, burmistras, seniūnas.
sąvokos: vietos savivalda, administracinis teritorinis padalijimas, vietos savivaldos 

rinkimai.
Šioje paskaitoje analizuojami 1919, 1929 ir 1931 m. vietos savivaldą reglamentuojantys 

įstatymai ir jų pakeitimai. nagrinėjami administracinių teritorinių pokyčių klausimai, 
rinkimų organizavimas, apskrities viršininko institutas, vietos savivaldos institucijų 
veiklos praktikos. Dviejuose seminaruose, susijusiose su paskaitos problematika, 
nagrinėjamos skirtingų savivaldos lygmenų – valsčių ir miestų – santvarkos bei sklaidos 
ypatybės.

literatūra: 1) Sireika J. lietuvos savivaldybės ir savivaldybininkai 1918–1931 m. Šiauliai: 
Šiaulių universiteto leidykla, 1998, p. 3–144; 2) Morkūnaitė-Lazauskienė A. lietuvos 
respublikos savivaldybių raida 1918–1920 m. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2007, 
p. 3–284; 3) savivaldybė // lietuvos valstybės teisės aktai (1918 ii.16–1940 Vi.15). Vilnius: 
teisės institutas, 1996, p. 283–340. 

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Vietos savivaldą reglamentuojančių teisės 
aktų turinio permainos, jų priežastys ir pasekmės. 2) Vietos savivaldybių darbuotojų 
kvalifikaciniai gebėjimai ir jų veiklos galimybės.

Seminarų ir pratybų temos
1. Lietuvos Valstybės Taryba iki 1918 m. vasario 16 d.
2. Žemės reformos vykdytojai ir Žemės ūkio ministerija, Žemės reformos valdyba, 

apskričių komisijos.
3. 1922 m. ir 1938 m. Konstitucijų bendrybės ir skirtybės.
4. Lietuvos vyriausybių kaita parlamentinės demokratijos laikotarpiu 1920–1926 m.
5. Ministrų kabinetai autoritarinio valdymo metais.
6. Lietuvos diplomatinės tarnybos užsienyje 1920–1940 m.
7. Švietimo ministerijos pradinių mokyklų inspektoriai ir jų veikla.
8. Lietuvos teismų santvarkos pokyčiai.
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9. Klaipėdos krašto autonominės valdžios institutai (gubernatorius, Direktorija, 
Seimelis).

10. Vietos savivaldos įstatymų bazė.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Anušauskas A. lietuvos slaptosios tarnybos 1918–1940. Vilnius: Mintis, 1998;  

2) Gaigalaitė A., Žeimantienė J. juozas Purickis – Vygandas. Vilnius: Vilniaus knyga: uaB 
aMMj, 2004; 3) Truska L. antanas smetona ir jo laikai. Vilnius: Valstybinis leidybos cen-
tras, 1996; 4) Turauskas E. lietuvos nepriklausomybės netenkant. kaunas: Šviesa, 1990; 
5) Vaskela G. Žemės reforma lietuvoje 1919–1940 m. Vilnius: lietuvos istorijos instituto 
leidykla, 1998; 6) Žostautaitė P. klaipėdos kraštas 1923–1939. Vilnius: Mokslas, 1992;  
7) Klimavičius R. neįminta XX amžiaus lietuvos istorijos mįslė. Vasario 16-osios akto 
pėdsakais. Vilnius: Žuvėdra, 2003; 8) Raštikis S. kovose dėl lietuvos. Vilnius, 1990, d. 1.
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Modulio tikslas – suteikti žinių apie totalitarinių sovietų ir nacių režimų kultūros 
politiką, apie jos specifinius bruožus lietuvoje, išugdyti gebėjimus suvokti totalitarizmo 
nulemtus kultūrinio gyvenimo reiškinius bei atpažinti jų pėdsakus dabarties kultūrinia-
me, socialiniame ir politiniame diskursuose.

Modulio temos:
• Sovietinės kultūros fenomenas ir jo genezė;
• Lietuvos kultūros sovietizavimas;
• Lietuvos inteligentija sovietmečiu: tarp prisitaikymo ir pasipriešinimo;
• Sovietinė propaganda Lietuvoje;
• Nacių kultūros politika ir propaganda.

Lietuvos kultūros sovietizavimas
Doc. dr. arūnas streikus

Temos anotacija. svarbiausias temos tikslas – atskleisti sovietinės kultūros formavi-
mosi lietuvoje procesą, išryškinti šio proceso specifiką.

Pateikiamos žinios apie sovietų režimo lietuvoje kultūros politikos tikslus, kultūros 
kontrolės priemones, sovietų kultūros politikos rezultatus. Šios žinios padeda geriau su-
vokti sovietmečiu lietuvoje vykusius procesus ir atpažinti jų įtaką šiandieniniam mūsų 
kultūros gyvenimui bei pasaulėžiūrai. seminarų metu ir rengdami rašto darbą studentai 
mokomi skaityti ir perprasti įvairius oficialaus sovietų kultūrinio diskurso tekstus: slaptus 
ir viešus valdžios institucijų dokumentus, kultūrinės pakraipos spaudą. taip ugdomas jų 
gebėjimas atskirti realius faktus nuo sovietų kurtos ideologinės tikrovės. sovietų kultūros 
politika lietuvoje nagrinėjama visoje sovietų socialistinių respublikų sąjungoje (ssrs) 
vykusių sociokultūrinių procesų kontekste, ieškant sąsajų su bendrais vidaus ir užsienio 
politinio gyvenimo įvykiais. taip siekiama išugdyti kompetenciją jungti temos žinias su 
anksčiau įgytomis žiniomis apie sovietinę praeitį. 

Temos programa
1. Skirtingi kultūrinio gyvenimo modeliai ir pirmosios jų sankirtos.
1.1. Sovietų kultūra Lietuvoje: interpretacijos, problemos, šaltiniai, sąvokos.
1.2. Kultūrinio gyvenimo būklė Lietuvoje okupacijos išvakarėse, kultūrbolševizmo 

sklaida.
1.3. Lietuvos kultūros sovietizavimo projektai ir pirmieji rezultatai.
1.4. Vėlyvasis stalinizmas ir kultūra 1944–1953 m.
1.5. Lietuvos kultūra dogmatiško „socialistinio realizmo“ gniaužtuose.
1.6. Seminaras.
reikšminiai žodžiai: j. stalinas, agitpropas, glavlitas, represijos.
sąvokos: socialistinis realizmas, kultūrbolševizmas, kultūros sovietizavimas.
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Šio teminio bloko paskaitose apžvelgiami pirmieji mėginimai lietuvoje pritaikyti 
sovietų kultūros modelį. Pirmoje paskaitoje supažindinama su svarbiausiomis sovietų 
kultūros analizės istoriografinėmis prieigomis, apžvelgiami pagrindiniai probleminiai 
mazgai, aptariamos šaltinių grupės, kuriomis remiantis galima rekonstruoti kultūros 
sovietizavimo procesą lietuvoje. antrojoje paskaitoje nusakomos svarbiausios lietuvos 
kultūrinio gyvenimo raidos tendencijos nepriklausomybės laikotarpiu, pabrėžiami jo 
vesternizacijos ir modernėjimo ženklai. Šioje paskaitoje taip pat kalbama apie sovietų 
režimo pastangas skleisti lietuvoje savo kultūrinę įtaką dar iki okupacijos, atskleidžiami 
pagrindiniai šios įtakos kanalai, aiškinami jos stiprumą lėmę veiksniai. trečiojoje pas-
kaitoje nagrinėjamas pirmasis lietuvos kultūros sovietizavimo bandymas 1940–1941 m. 
atskleidžiamos manipuliacijos, kuriomis sovietų režimas siekė įtraukti į šį procesą auto-
ritarinio a. smetonos režimo kultūros politika nepatenkintus lietuvos menininkus. 

ketvirtojoje paskaitoje analizuojamas vėlyvojo stalinizmo laikotarpiu susiformavęs 
klasikinis totalitarinės kultūros modelis, bendros šio laikotarpio sovietų sąjungos kultū-
rinio gyvenimo tendencijos ir jų įtaka tolesniam lietuvos kultūrinio gyvenimo sovieti-
zavimui. atskleidžiamas stiprėjantis sovietų ideologijos persipynimas su didžiarusiškojo 
šovinizmo elementais, nagrinėjami naujų ideologinių kampanijų tikslai bei rezultatai. 
Penktojoje paskaitoje aptariama, kaip sovietų reokupuotoje lietuvoje buvo atkuriamas 
kultūrinio gyvenimo kontrolės modelis. 1944–1953 m. kultūros sovietizavimo priemo-
nės lyginamos su analogiškos politikos 1940–1941 m. pobūdžiu. nagrinėjami konkretūs 
lietuvių menininkų kūrinių (pavyzdžiui, B. sruogos romano „Dievų miškas“) ideologinio 
puolimo atvejai, iliustruojantys vėlyvajam stalinizmui būdingo meno kanono įtvirtini-
mo mechanizmą. aptariamos prieš lietuvos kultūrinį elitą taikytų represinių priemonių 
formos, nagrinėjamas jų organizavimo scenarijus. teminis blokas baigiamas seminaru, 
kuriame analizuojama įvairaus pobūdžio to laikotarpio oficialių tekstų – spaudos publi-
kacijų, lkP Ck nutarimų, slaptų kgB pranešimų – retorika. 

Pagrindinė literatūra: 1) Tamošaitis M. Politika prisidengusi kultūra // kultūros barai. 
2007, nr. 5, p. 67–72; nr. 6, p. 67–71; 2) Jankevičiūtė G. Dailė kaip propaganda 1939–
1941 m. // Darbai ir dienos. 2009, t. 52, p. 141–157; 3) Blažytė D. juodas Ždanovo šešėlis 
virš lietuvos menininkų // Metai. 1998, nr. 8–9, p. 118–130; 4) Tininis V. komunisti-
nio režimo nusikaltimai lietuvoje 1944–1953 m. Vilnius, 2003, t. 3, p. 13–20; 5) lietuva 
1940–1990: okupuotos lietuvos istorija. Vilnius, 2005, p. 360–369.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokie buvo pagrindiniai nepriklausomoje lie-
tuvoje egzistavusios ssrs kultūrai pažinti draugijos veikimo metodai? 2) kodėl lietuvos 
menininkai išvengė didelių represijų 1940–1941 m.? 3) apibūdinkite sovietų sąjungos 
komunistų partijos (sskP) Centro komiteto (Ck) nutarimo „Dėl žurnalų leningrad ir 
Zvezda“ reikšmę pokarinio stalinizmo kultūros politikai. 4) nurodykite pagrindinius 
„socialistinio realizmo“ bruožus. 5) kurios meno srities atstovai lietuvoje labiausiai nu-
kentėjo nuo represijų? kodėl? 6) kodėl 6-ojo dešimtmečio pradžioje lietuvoje planuota 
susidoroti su vyresnės kartos prokomunistine inteligentija? 7) kas būdinga vėlyvojo sta-
linizmo oficialiajai kultūros retorikai?
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2. Lietuvos kultūra „atlydžio“ sąlygomis (1956–1971 m.).
2.1. Tarp destalinizacijos ir reideologizacijos: bendrosios režimo kultūros politikos 

tendencijos 1954–1968.
2.2. Lietuvos kultūrininkų reakcijos į kultūros politikos pokyčius: istorinė tematika 

ir universalus humanizmas.
2.3. Naujojo liaudies kultūros įprasminimo projektai.
2.4. Istorinės atminties politikos tęstinumas ir pokyčiai (seminaras).
reikšminiai žodžiai: a. solženicynas, liaudies kultūra, architektūros paminklai.
sąvokos: kultūros destalinizacija, revizionizmas.
Šio teminio bloko metu nagrinėjami po j. stalino mirties sovietų kultūros politikoje 

prasidėję pokyčiai, dažnai apibūdinami „atlydžio“ metafora. Pirmojoje paskaitoje api-
būdinamos bendros kultūrinio sovietų sąjungos gyvenimo tendencijos. Šiuo laikotar-
piu išskirtinos dvi kultūros politikos liberalėjimo bangos, sietinos su n. Chruščiovo ir 
l. Brežnevo valdymų pradiniais etapais (1954–1957 m. ir 1965–1968 m.). antroji „atly-
džio“ banga lietuvoje užtruko keletą metų ilgiau. 6-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 7-ojo 
dešimtmečio pirmojoje pusėje kultūrinio gyvenimo ideologizavimas, nors ir nepasiekė 
vėlyvojo stalinizmo mastų, bet buvo ganėtinai intensyvus. Vis dėlto „atlydys“ kultūroje 
reiškė ne tik griežtų „socialistinio realizmo“ formos reikalavimų švelnėjimą, bet ir gali-
mybę vaizduoti žymiai autentiškesnius sovietinės tikrovės reiškinius. 

antrojoje paskaitoje aptariama lietuvos menininkų reakcija į „atlydžio“ suteiktas ga-
limybes. susidarė dvi pagrindinės meninių ieškojimų kryptys: istorinių siužetų įprasmi-
nimo ir bendražmogiškos tematikos atodangų savitomis meninės raiškos priemonėmis. 
Šios kryptys ypač ryškiai atsiskleidė audiovizualinių menų srityje: jų pakilimas subrandi-
no lietuviškųjų teatro, kino ir meninės fotografijos mokyklų fenomeną. 

„atlydžio“ laikotarpiu lietuvoje buvo gana sėkmingai vykdomi įvairūs liaudies kul-
tūros aktualizavimo projektai, kuriuose etnografinės tradicijos elementai buvo sumaniai 
perpinti su sovietų ideologijos semantika. tokias pastangas geriausiai iliustruoja tradici-
nio švenčių kalendoriaus suderinimas su naujais poreikiais (pvz., joninių šventės atgai-
vinimas), sovietų propagandos siužetus iliustruojantys liaudies skulptūrų ansambliai ir 
pan. Šie reiškiniai nagrinėjami trečiojoje paskaitoje, sovietinių piliečių socialinio laiko 
reorganizavimo kontekste. su tuo buvo glaudžiai susijusios ir naujos sovietų režimo nu-
statytos kultūrinės atminties politikos gairės. jos analizuojamos seminaro metu.

Pagrindinė literatūra: 1) Kaminskaitė L. (ne)autentiškas istorinis kinas: lietuvos ssr 
1956–1972 // naujasis Židinys-aidai. 2005, nr. 10, p. 454–460; 2) Matulytė M. lietuvių foto-
grafijos meno raiška kultūros sovietizavimo kontekste (1958–1970 m.) // genocidas ir rezis-
tencija. 2005, nr. 1, p. 7–34; 3) Streikus A. sovietų režimo pastangos pakeisti lietuvos gyven-
tojų tautinį identitetą // genocidas ir rezistencija. 2007, nr. 1, p. 7–30; 4) Švedas A. Matricos 
nelaisvėje: sovietmečio lietuvių istoriografija (1944–1985 m.). Vilnius, 2009, p. 122–144.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) nurodykite rusijos rašytojus, jų kūrinius ir li-
teratūrinius žurnalus, kurie buvo pagrindiniai kultūrinio gyvenimo „atšilimo“ kataliza-
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toriai. 2) kas būdinga sumodernintam socialistinio realizmo stiliui? nurodykite pirmuo-
sius jo pavyzdžius lietuvių literatūroje. 3) ar galima teigti, kad postalininiu laikotarpiu 
lietuvoje susikūrė savitos teatro, kino ir fotomeno mokyklos? 4) kodėl sovietų režimas 
„atšilimo“ laikotarpiu pradėjo skatinti etnografinių kultūrinių tradicijų atgaivinimą ir 
puoselėjimą? 5) kodėl 6-ajame dešimtmetyje buvo nuspręsta atstatyti trakų ir kitas isto-
rines pilis?

3. Sovietinės kultūros vidiniai įtrūkiai stagnacijos laikotarpiu.
3.1. Meno kontrolės biurokratizacijos ir rutiniškumo didėjimas 8–9 dešimtmečiais.
3.2. Kalbinės asimiliacijos kulminacija.
3.3. Uždarumo Vakarų kultūrai atsisakymo padariniai ir jų neutralizavimo būdai.
3.4. Kultūrinių ryšių su išeivija atkūrimas ir jų kontrolė (seminaras).
reikšminiai žodžiai: rusinimas, kultūriniai ryšiai.
sąvokos: neformali kultūros erdvė, ideologinė diversija.
8-ojo dešimtmečio pradžioje buvo pasiektos oficialaus viešojo gyvenimo laisvėjimo 

ribos, sovietų sistema įžengė į vidinio sąstingio laikotarpį, sovietinės kultūros vidinis mo-
nolitiškumas labai susilpnėjo. už oficialaus kultūrinio gyvenimo fasado sparčiai plėtėsi 
neformalios kultūrinės raiškos erdvė. tai – vienas iš svarbiausių vėlyvojo sovietmečio 
procesų, aptariamų šio teminio bloko paskaitose. Desperatiškas pastangas sustabdyti so-
vietinės sistemos eroziją atspindėjo ir valdžios pastangos stiprinti sovietų sąjungos tautų 
asmiliaciją. n. Chruščiovo valdymo laikotarpiu vykdytą programą, paremtą tautų tarpu-
savio komunikacijos skatinimu, 8-ajame dešimtmetyje nustelbė sovietų sąjungos uni-
tarizmo pabrėžimas ir rusų kalbos pozicijų viešajame gyvenime stiprinimas. sovietinio 
internacionalizmo pobūdis aptariamas antrojoje paskaitoje. 

sumažėjusi izoliacija nuo Vakarų kultūros buvo dar vienas veiksnys, kuris darė esmi-
nę įtaką kultūriniam gyvenimui vėlyvuoju sovietmečiu. Į lietuvių kalbą buvo verčiama vis 
daugiau Vakarų autorių literatūros kūrinių, Vakarų meno tendencijos dažniau ir objek-
tyviau pristatomos sovietinėje spaudoje, plėtėsi tiesioginiai ryšiai su Vakarų menininkais 
ir mokslininkais. remiantis konkrečiais pavyzdžiais, trečiojoje bloko paskaitoje atsklei-
džiami šio proceso ypatumai, režimo pastangos kontroliuoti komunikacijos su Vakarais 
plėtrą ir jos pobūdį. atsivėrimas Vakarų kultūrai daugiausia vyko per kultūrinių lietuvos 
ryšių su išeivija plėtrą, prasidėjusią nuo 7-ojo dešimtmečio vidurio. Priežastys, dėl kurių 
sovietų režimas taip pat buvo suinteresuotas šių ryšių plėtra, būdai, kaip jais mėginta 
manipuliuoti režimo labui, nagrinėjami seminaro metu.

Pagrindinė literatūra: 1) Blažytė-Baužienė D. kultūrinė autonomija lietuvoje: realybė 
ar regimybė // Metai. 2002, nr. 8–9, p. 131–146; 2) Ivanauskas V. rusų kalbos vaidmuo 
stiprinant sovietinį tapatumą ir nacionalinė politika sovietinėje sistemoje 8–9 dešimtme-
tyje // lietuvos istorijos metraštis. 2007, t. 2, p. 103–121; 3) Streikus A. sovietų lietuva 
ir išeivija: kultūrinių ryšių projektas // lietuvos istorijos studijos. 2007, t. 20, p. 42–63;  
4) Streikus A. Vakarų kultūrinės įtakos ribojimas sovietų lietuvoje 1965–1986 m. // ge-
nocidas ir rezistencija. 2008, nr. 1, p. 7–23.
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kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) nurodykite būdingiausius 8-ojo dešimtmečio 
sovietų kultūros politikos bruožus. 2) kokie faktai rodo ideologinės kontrolės sugriežti-
nimą lietuvoje po 1972 m.? 3) kodėl 8-ajame dešimtmetyje ypač sustiprėjo rusifikacija? 
4) kaip sovietų režimas lietuvoje mėgino kovoti prieš didėjančią Vakarų kultūros įtaką? 
5) kuo sovietų režimui galėjo būti naudingas kultūrinių ryšių su išeivija projektas?

4. Vėlyvojo sovietmečio Lietuvos visuomenės dvasinės būklės riboženkliai.
4.1. Urbanizacijos proceso ypatumai ir jų įtaka lietuvių mentalitetui. 
4.2. Tradicinių moralės normų erozija. Lyčių vaidmenų pokyčiai sovietmečiu.
4.3. Jaunimo subkultūrinės orientacijos.
4.4. Lietuvos sportas tarp sistemos uždavinių vykdymo ir tautinių aspiracijų palai-

kymo. 
4.5. Kultūrinio gyvenimo išsivadavimas iš ideologinės kontrolės gniaužtų.
reikšminiai žodžiai: urbanizacija, tradicinis kaimas, šeima, kauno „Žalgiris“, sąjūdis.
sąvokos: miesto kultūra, dviguba moralė, sporto politizavimas.
Vėlyvojo sovietmečio lietuvos visuomenę galima traktuoti kaip iki tol vykdytos so-

vietizacijos produktą. jai būdinga tikrovės supratimo logika lėmė ir specifinę reakciją 
į bendro pobūdžio modernizacijos procesus, kurie pasiekė lietuvą paskutiniais sovie-
tų režimo dešimtmečiais. Vienas iš reikšmingiausių to laikotarpio socialinių kultūrinių 
procesų buvo sparti urbanizacija, tačiau ji nebuvo lydima miesto kultūros įsitvirtinimo. 
Pirmoje šio bloko paskaitoje aiškinamasi, kokie veiksniai lėmė antiurbanistinių tenden-
cijų gajumą lietuvių kultūroje. Vienas iš tokių veiksnių buvo naujoji sovietinių miestų 
architektūra, kuri dar labiau sustiprino sovietinei visuomenei būdingą atomizaciją bei 
susvetimėjimą. 

Vėlyvuoju sovietmečiu galutinai įsitvirtino dvigubos moralės bei melo kultūros stan-
dartai. susvetimėjimo atmosfera skverbėsi netgi į šeimos santykių sritį, kuriai didelę įtaką 
padarė lyčių vaidmenų pokyčiai ir sovietinė kasdienybė. Visi minėti dvasinio gyvenimo 
reiškiniai aptariami antrojoje bloko paskaitoje.

Daugiau ar mažiau sėkmingai sugriovęs tradicinę vertybių sistemą, režimas taip ir 
nesugebėjo sukurti pakankamai patrauklaus ir įtikinančio sovietinio tikrovės interpre-
tavimo modelio, todėl 7-ojo dešimtmečio antrojoje pusėje jaunimo aplinkoje prasidėjo 
itin aktyvi alternatyvių savivokos ir saviraiškos būdų paieška, ji daugiausia reiškėsi trimis 
pagrindinėmis kultūrinės orientacijos kryptimis: vakarietiškąja, etnokultūrine, krikščio-
niškąja. jų saviraiškos formų bei valdžios reakcijų skirtumai – trečiosios šio bloko pas-
kaitos objektas.

Profesionalus sportas sovietinėje sistemoje buvo smarkiai politizuotas, tačiau vėly-
vuoju sovietmečiu kaip politinį išteklių jį naudojo ir vietiniai nacionalizmai. taip lie-
tuvos sportininkų laimėjimai kai kuriose sporto šakose (visų pirma, krepšinio) tapo už-
slopinto tautinio protesto sublimavimo forma. kultūrinės ir politinės sportinių batalijų 
implikacijos nagrinėjamos ketvirtojoje paskaitoje.

9-ojo dešimtmečio antrojoje pusėje dėl perestroikos sukeltų permainų tautinis protes-
tas iš simbolinės raiškos sporto arenose palaipsniui persikėlė į viešojo gyvenimo erdvę, 
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pirmiausia išjudindamas kūrybinį elitą. Perestroikos įtaka kultūrinio gyvenimo atmos-
ferai sovietų sąjungoje, kultūrinio elito vaidmuo tautinio atgimimo procese aptariami 
paskutinėje šio bloko paskaitoje.

Pagrindinė literatūra: 1) Drėmaitė M. Pigiau, daugiau, greičiau: masinė gyvenamo-
ji statyba ir modernizmo kanonai // naujasis Židinys-aidai. 2006, nr. 8, p. 321–328;  
2) Marcinkevičienė D. Vyrai, moterys ir sovietinė ideologija // Šiaurės atėnai. 2002,  
nr. 37, p. 9; 3) Čepaitienė R., Butautas I. „Mus vienija alus ir pergalės“ arba sportas ir 
lietuviškoji tapatybė // lietuvos istorijos studijos. 2006, t. 17, p. 97–112; 4) Trilupaitytė S. 
Menininkų institucijos vėlyvuoju sovietmečiu: lietuvos dailininkų sąjunga ir atgimi-
mas // kultūrologija. 2002, t. 9, p. 410–427.

kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) kokie buvo pagrindiniai naujosios sovietinės 
gyvenamųjų namų architektūros idealai? kokius neigiamus socialinius kultūrinius po-
kyčius ji sukėlė? 2) koks buvo didžiausias dvigubos moralės padarinys? 3) kokį poveikį 
šeimai padarė sovietmečiu suformuoti nauji lyčių vaidmenys? 4) kodėl sporto varžybos 
lietuvoje tapo ryškiausia simbolinės kovos su okupantu išraiška? 5) kurie naujo politinio 
kurso elementai turėjo didžiausią įtaką kultūrinio gyvenimo laisvėjimui?

Seminarų ir pratybų temos
1. Stalininė kultūros politikos retorika.
2. Istorinės atminties politikos tęstinumas ir pokyčiai.
3. Kultūrinių ryšių su išeivija atkūrimas ir jų kontrolė.

Rekomenduojama literatūra: 
1) lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje: dokumentų rinkinys / sud.  
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bonis. Vilnius, 1992; 3) Putinaitė N. nenutrūkusi styga: prisitaikymas ir pasipriešinimas 
sovietų lietuvoje. Vilnius, 2007; 4) lietuva 1940–1990: okupuotos lietuvos istorija. Vil-
nius, 2005, p. 360–369, 554–574; 5) Голомшток I. Тоталитарное искусство. Москва: 
Галарт, 1994; 6) Shlapentokh V. soviet intelectuals and political power: the post-stalin 
era. Princeton, 1990; 7) Yurchak A. everything was forever, until it Was no More: the 
last soviet generation. Princeton university Press, 2005; 8) Lass K. Vom tauwetter zur 
Perestojka: kulturpolitik in der sowjetunion (1953–1991). köln, 2002; 9) Громов Е. 
Сталин власть и исскусство. Москва, 1998; 10) Эггелинг B. Политика и культура 
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