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ĮŽANGA:
KULTŪROS ISTORIJOS 

IR ANTROPOLOGIJOS 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  nuos-
tatos, kad 1 studijų modulis lygus 15 kreditų. Į šią apimtį įskaičiuojamas studento kon-
taktinis darbas (paskaitos, seminarai, pratybos, kolokviumai, mokomosios ekskursijos, 
praktikos, konsultacijos, atsiskaitymai ir kitas studijų tvarkaraštyje nurodytas laikas), sa-
varankiškas mokymasis (pasirengimas seminarams, atsiskaitymams, konkrečių užduočių 
atlikimas, medžiagos paieška bibliotekose, archyvuose, internete ir t. t., nurodytos litera-
tūros ar šaltinių skaitymas, problemų formulavimas ir iškėlimas, darbų rašymas, žodinių 
pranešimų rengimas). Šitaip suformuotą kreditą sudaro 25–30 studento darbo valandų. 
Savarankiškas studento mokymasis sudaro  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 specifi kos (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 sprendžiama, koks  mokymosi siekinių 

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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lygis yra pasiektas. Apibrėžiant mokymosi siekinius ir vertinimo kriterijus, nurodomi 
reikalavimai. Siekinius formuluoja dėstytojai, o studentai kartu su dėstytojais yra atsakin-
gi 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 Kultūrinį 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. Specialybės kalbos įtrauktos 
į programą kaip privalomasis studijų krypties modulis.

* * *

Kultūros istorijos ir antropologijos studijų programoje (toliau – KIA) daugiausia 
dėmesio skiriama kultūros istorijai, istorinei ir kultūrinei antropologijai, istorikai, tapa-
tybėms bei taikomajai istorijai. Visi šie reikšminiai žodžiai, išreiškiantys KIA savitumą, 
studijų Istorijos fakultete metu įgaus aktualumo ir taps svarbūs prasminiai orientyrai Jūsų 
profesinei savimonei.

Programos tikslas – sudaryti sąlygas įgyti žinių ir gebėjimų, reikalingų norint suvokti 
istorijos tyrimus kaip skirtingų kultūrinių, politinių ir antropologinių diskursų prielaidą, 
taip pat kompetencijų atlikti kultūros istorijos tyrimus pagal istorijos mokslo reikalavi-
mus, atsižvelgiant į skirtingus teorinius ir metodologinius kontekstus. 

Baigę šią programą studentai turėtų išmanyti bendrąją kultūros istorijos raidą ir bent 
vieną jos epochą, suvokti šios epochos vietą bei reikšmę Europos kultūros kontekste; 
suprasti skirtingų epochų bei kultūros reiškinių tyrimų šaltinius, jų tyrimo metodus ir 
tyrimo rezultatų pateikimo būdus; išmanyti kultūros istorijos tyrimų raidą ir suvokti pa-
grindinių istorijos tyrimo bei rašymo tipų (mokyklų) santykį su konkrečios epochos po-
litinėmis, kultūrinėmis realijomis.
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Studijuojantieji pagal KIA studijų programą įgyja mokslinių ir praktinių įgūdžių, 
reikalingų dirbti istorijos ir jai artimose srityje, iš(si)ugdo bendrąsias kompetencijas bei 
gebėjimus, atveriančius galimybes veikti skirtinguose profesiniuose, socialiniuose ir kas-
dienybės laukuose, prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų ir reikalavimų, atnaujinti žinias 
ir jas taikyti praktikoje.

KIA studijų programos aktualumas yra grindžiamas orientuojantis ir į tarptautinius 
istorijos mokslo standartus (įtvirtintus Tarptautinio istorijos mokslo komiteto konstitu-
ciniuose dokumentuose 1926, 1992, 2005 m.), ir į Lietuvos Respublikos švietimo strate-
ginius bei programinius dokumentus, kuriuose yra apibrėžiamos Lietuvos valstybei ir 
tautai prioritetinės tyrimų sritys. Derindami šias dvi – globalią ir lokalią – galimybes KIA 
kūrėjai galėjo reaguoti ir į XX–XXI a. itin paspartėjusius istorijos mokslo pokyčius, ir į 
kintančią istorijos mokslo bei istoriko padėtį humanitarinių ir socialinių mokslų bendri-
joje bei globaliame pasaulyje. Įvairiomis teorinėmis prieigomis bei jų derinimu pagrįsta, 
ieškanti visuomenine ir bendražmogiška prasme svarbių temų, socialiai jautri ir atsakin-
ga, padedanti žmogui gyventi nuolat kintančiame pasaulyje, šiuolaikinė kultūros istorija 
bei kultūros istorija, turinti  antropologijos prieigą, yra KIA programos išeities taškas.

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 istoriografi nių 
ir šaltinių tekstų skaitymas, diskusijos, probleminis, projektinis mokymas, skirtingo ly-
gio rašto darbai. Be Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojų, temas yra parengę  
kompetentingi Lietuvos istorijos instituto ir kitų Lietuvos mokslo įstaigų mokslininkai. 
Studentams sudaroma galimybė studijuoti užsienyje (pagal Erasmus programą ar kitas 
sutartis).

KIA programos absolventai turi daug įsidarbinimo galimybių, jie gali dirbti istorijos 
tyrimo srityse, muziejuose, archyvuose, kultūros, paveldo, įvairiose istorijos taikymo, tu-
rizmo srityse, žurnalistikoje, valstybės tarnyboje.

Norintieji tęsti studijas  gali toliau mokytis pagal Istorijos fakulteto siūlomas magistro 
programas – Paveldosauga, Istorija, Archeologija – arba pagal kitas humanitarinių ar so-
cialinių mokslų magistro studijų programas.

Pagrindinės KIA studijų programos dalys:
1) „Branduoliniai“ moduliai (60 kreditų), sudarantys studijų programos pagrindą 

ir skirti supažindinti su proistorės, istorijos ir antropologijos mokslų tyrimo objektais, 
samprata, šaltiniais ir metodais; išmokyti sieti antropologines idėjas ir perspektyvas su 
įvairiais socialiniais klausimais; apžvelgti pagrindines Europos kultūros istorijos epochas, 
institucijas bei tekstus; suteikti pagrindinių žinių ir ugdyti interpretacinį mąstymą, reika-
lingus tolesnėms Lietuvos (taip pat Vidurio ir Rytų Europos) kultūros istorijos, istorinės 
antropologijos, paveldosaugos, istorinės kultūros ir atminties studijoms.

2) Pasirenkamieji moduliai (iki 60 kreditų). KIA studijų programos studentai tu-
rės galimybę rinktis iš pasiūlyto pasirenkamųjų studijų krypties modulių sąrašo, pvz., 
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Vizualinė kultūra; Modernybė: ištakos, tapsmas ir idėjos; Europos regionai: idėjos, tapaty-
bės, istoriografi jos; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros profi liai: praeitis, tradicija, 
paveldas; Krikščionybės istorija; Ilgasis XIX amžius; Sovietologija ir sovietika; Etniniai ir 
teritoriniai konfl iktai Vidurio ir Rytų Europoje; Pagalbiniai istorijos mokslai.

3) Gilinamosios studijos, specializacija arba gretutinės studijos. Siekiantys gilin-
ti savo pasirinktos srities žinias ir gebėjimus KIA studentai  galės rinktis gilinamąsias 
studijas (60 kreditų), sudarytas iš modulių Istorijos didaktika; Istoriografi ja ir istorika; 
Atminties kultūra ir istorijos politika (dvigubas modulis – 30 kreditų) ar pasukti į labiau 
specializuotas taikomąsias Etninių mažumų istorijos ir antropologijos arba Kultūrinio 
turizmo studijas, o norintieji įgyti kitokio pobūdžio gebėjimų ir kompetencijų gali rinktis 
bet kurias Vilniaus universitete siūlomas gretutinės krypties studijas (60 kreditų). 

4) Kultūros istorijos ir antropologijos studijos baigiamos bakalauro darbu (15 kredi-
tų), pasirengimas jam, dar nuosekliau integruojant mokymą ir mokymąsi, vyksta prakti-
niame tiriamajame bakalauro seminare.

Baigusiesiems studijas suteikiamas Kultūros istorijos bakalauro kvalifi kacinis laipsnis, 
o pasirinkusiesiems gretutines studijas suteikiamas dvigubas laipsnis, nurodantis ir gre-
tutinių studijų pobūdį.

* * *

Metodinėje priemonėje pateikiami Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros ku-
ruojami Kultūros istorijos ir antropologijos studijų programos modulių bei jų temų ap-
rašai. Bendrųjų universitetinių, kalbos, praktinio tiriamojo bakalauro seminaro modulių 
ir bakalauro darbo aprašų šioje priemonėje nepateikiama. Programai priklausantys, bet 
kitų Istorijos fakulteto katedrų prižiūrimi moduliai (Krikščionybės istorija, Ilgasis XIX 
amžius, Sovietologija ir sovietika, Etniniai ir teritoriniai konfl iktai Vidurio ir Rytų Europo-
je, Pagalbiniai istorijos mokslai) išsamiau apžvelgiami kitose fakulteto parengtose meto-
dinėse 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 jų dėstymo seka.

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



„BRANDUOLINIAI“ 
MODULIAI 

IR JŲ TEMOS
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STUDIJŲ ĮVADAS

Modulio tikslas – supažindinti studentus su proistorės, istorijos ir antropologijos 
mokslų tyrimo objektais, samprata, šaltiniais ir metodais, jų vieta humanitarinių-sociali-
nių mokslų sistemoje bei vaidmeniu visuomenėje ir suteikti žinių bei gebėjimų, įgalinan-
čių mokytis savarankiškai.

Modulio temos:
• Studijų įvadas. Akademinio rašymo pradmenys;
• Istorija ir informacinės technologijos;
• Proistorės ir archeologijos įvadas;
• Istorijos ir antropologijos mokslų įvadas.

Studijų įvadas. Akademinio rašymo pradmenys
Lekt. dr. Loreta Skurvydaitė

Temos anotacija. Universitetas – tai mokslinio rašymo įgūdžius lavinanti institucija. 
Mokslinis tekstas rašomas moksline kalba, kuriai būdinga: abstraktumas, emocijų ir ver-
tinimų vengimas, minčių reiškimas raštu vartojant specifi nę terminiją. Mokslinėje kalbo-
je vartojami ne įprasti, arba kitaip – buitiniai, žodžiai, o sąvokos, specifi niai terminai ir 
posakiai. Studijų metu studentai rašo skirtingus ir turinio, ir apimties prasme rašto dar-
bus. Proseminariniai rašto darbai ugdo studentų gebėjimą sklandžiai aprašyti pasirinktą 
temą, naratyviniai referatai orientuoti į nuoseklų temos išdėstymą, o tiriamieji referatai 
ugdo studentų analitinius gebėjimus. Rašto darbai, priklausomai nuo ugdomų kompe-
tencijų poreikio, gali būti įvairūs: esė, bibliografi nio sąrašo sudarymas, knygos apžvalga 
ir t. t. Visi rašto darbai yra skirti bendram akademiniam raštingumui ugdyti ir kartu 
suteikia studentams galimybę įgyti šias kompetencijas: savarankiškai rasti reikiamą lite-
ratūrą ir šaltinius, rašyti savarankiškus rašto darbus laikantis reikalavimų, atlikti pirminę 
mokslinių tekstų analizę.

Temos programa
Reikšminiai žodžiai: įvadas, išvados, nuorodos, akademinis rašymas, citavimas, per-

frazavimas, apibendrinimas.
Sąvokos: probleminis klausimas, istorinės sąvokos, hipotezė, tyrimo metodas, plagia-

tas, kompiliacija. 
Pirma ir pagrindinė taisyklė – rašyti vadovaujantis tam tikra metodika.
Mokslinio darbo rašymas susideda iš kelių pagrindinių dalių: 1) temos pasirinkimo; 

2) medžiagos rinkimo ir apdorojimo; 3) darbo struktūros kūrimo; 4) darbo rašymo; 
5) darbo apipavidalinimo.
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1. Temos pasirinkimas. 
Pirmame kurse proseminarinių referatų temas formuluoja dėstytojai. Vėlesniuose 

kursuose studentai skatinami savarankiškai rinktis temas, kai konsultuojantis su dėstyto-
jais ir derinant studento interesus bei dėstomo dalyko tikslus pasiekiamas kompromisas.

Renkantis temą svarbūs keli dalykai:
-     Vertingumas. Rašto darbas turi turėti aiškius tikslus, atitinkančius modulio / temos 

siekinius, ir būti sudėtinė studijų proceso dalis.
-     Originalumas. Jei pasirinkta tema jau buvo nagrinėta, derėtų įvertinti, ar ją pasirin-

kus dar kartą pavyks įgyvendinti bent vieną iš toliau pateiktų reikalavimų: a) naujų 
faktų radimas; b) nauja, jau egzistuojančių faktų interpetacija.

-     Praktiškumo aspektas:
 a)  Šaltinių ir literatūros prieinamumas. Renkantis temą būtina atsižvelgti į tai, ar 

yra galimybė pasinaudoti būtinais šaltiniais ir literatūra. 
 b) Studento sugebėjimas naudotis šaltiniais. Visų pirma tai kalbos žinios.
 c)  Apimtis. Pasirinkta tema turi būti suformuluota taip, kad jos tyrimas atitiktų 

rašto darbo numatomą apimtį ir šį darbą būtų galima atlikti iki rašto darbo 
pateikimo datos.

-    Tęstinumas. Pasirinkta tema turi turėti „augimo“ potencialą – prireikus būti plėto-
jama toliau ir tapti platesnio rašto darbo (kursinio, bakalaurinio) dalimi. 

2. Medžiagos rinkimas ir apdorojimas.
Tai savarankiška studentų darbo dalis, atliekama konsultuojantis su dėstytojais. Me-

džiagos rinkimas negali apsiriboti tik internetiniais šaltiniais. Pirmines nuorodas, kuo 
remiantis ir kaip rengti rašto darbą, pirmame kurse suteikia dėstytojai, tačiau studentai 
turi ugdytis gebėjimą tai atlikti savarankiškai. Renkant medžiagą būtina atkreipti dėmesį 
į šias labai svarbias aplinkybes: 1) reikšminiai žodžiai susiję su tema; 2) esminė informa-
cija enciklopedijose, žodynuose, žinynuose ir t. t.; 3) įvadinio – apžvalginio pobūdžio 
leidiniai, bendrieji istorijos veikalai; 4) periodiniai leidiniai (Istorijos fakulteto mokslinis 
periodinis leidinys „Lietuvos istorijos studijos“. Internetinė versija: www.lis.lt); 5) mono-
grafi jos; 6) straipsnių rinkiniai; 7) recenzijos; 8) disertacijos.

Studijos Istorijos fakultete pasižymi tuo, kad studentas privalo įsisavinti daug infor-
macijos, skaitydamas dalykinę literatūrą. Todėl patartina ugdyti gebėjimą susikurti me-
džiagos atrankos kriterijus ir sisteminti skaitomą medžiagą. Informacijos sisteminimo 
procesas prasideda nuo pagrindinės informacijos fi ksavimo (leidinio autoriaus pavar-
dė, pavadinimas, leidimo metai), turinio įvertinimo, įžangos ar reziumė konspektavimo, 
vertinimo, ar konkrečioje literatūros pozicijoje esantys duomenys bus tinkami būsimam 
rašto darbui parengti. Anksčiau nurodyti žingsniai leidžia sudaryti pradinį pasirinktos 
temos literatūros sąrašą.

Sudarant literatūros sąrašą taip pat svarbu išsiaiškinti ir įvertinti probleminius klau-
simus, kuriuos kelia autorius, jo taikomus tyrimo metodus, autoriaus nuomonę dėl kitų 
akademinės bendruomenės narių išsakomų nuomonių. Šie prasminiai akcentai leidžia 
adekvačiai įvertinti autoriaus indėlį į tyrimą. 
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Medžiagos rinkimas tam tikra prasme prilygsta detektyvo darbui. Studentas privalo 
atrasti tai, kas dar nebuvo tyrinėta, arba atskleisti naujus jau žinomo reiškinio aspektus 
ir galiausiai pateikti savo tyrimo rezultatus kaip konkrečios problemos (-ų) arba klau-
simo (-ų) sprendimo būdą. Šiuo atveju svarbu pažymėti, kad net ir gerai atlikus darbą 
negalima pretenduoti į absoliučios tiesos kriterijus. Dėl vienokių ar kitokių priežasčių 
rengiamas darbas bus subjektyvus. Tačiau sąžiningai ir pagal tam tikrą mokslinio tyrimo 
metodiką išnagrinėjus medžiagą, galima pretenduoti į didesnio laipsnio objektyvumą bei 
tyrimo gale pateikiamų išvadų reprezentatyvumą. Siekiant šio tikslo reikia prisiminti ke-
turis esminius klausimus, kuriuos visuomet reikia kelti naudojamai literatūrai:

Galimybės, kuriomis naudojosi autorius. Kokias galimybes turėjo naudojamos knygos 
ar šaltinio autorius, rinkdamas tą informaciją? Ar jis buvo įvykių ar reiškinių amžininkas? 
Kas jis buvo / yra – istorikas, metraštininkas, tik susijęs su istorija, mėgėjas, žurnalistas? 
Ar autorius suvokė aprašomą reiškinį kaip istorikas? Iš kur jis gavo informaciją? (Jeigu 
informacija, pasakojama konkretaus autoriaus, gauta iš ko nors kito, tai šiuos klausimus 
derėtų adresuoti informaciją pateikusiam šaltiniui).

Informacijos objektyvumo problema. Kokią reputaciją turi jūsų naudojamas informa-
cijos šaltinis? Ar autorius buvo suinteresuotas rašydamas šią knygą ar metraštininkas rašė 
kieno nors užsakymu? Kokiame istoriniame kontekste atsirado šis informacijos šaltinis? 
Kokius jausmus patiriate skaitydami šį šaltinį? (Be abejo, gebėjimas pajusti autoriaus ne-
objektyvumą, tendencingumą, nutylėjimą ir t. t. ilgainiui ateis). 

Informacijos perdavimo specifi ka. Ar šaltinio autorius (tai galioja metraščiams, atsi-
minimams, naujosios istorijos veikalams) nedelsdamas užrašė informaciją, faktus, ar tai 
įvyko gerokai vėliau, po tam tikro laiko? Kokiomis emocijomis ir nuostatomis remdama-
sis autorius užrašė šią informaciją? (Ši aplinkybė svarbi vertinant bei analizuojant ne tik 
dokumentus, bet ir pačias įvairiausias knygas). Ar nagrinėjamas tekstas buvo rašomas 
kaip „atsakas“, ar „užsakymas“? Kam šis veikalas buvo adresuotas? 

Reikšmių aspektas. Skaitant bet kokią knygą, straipsnį ar šaltinį privalu įvertinti sąvokų 
ar net kartais tam tikrų žodžių reikšmių skirtumus. Būtina naudotis žodynais. Bandant adek-
vačiai perprasti tekste ir konkrečiose sąvokose užkoduotas prasmes, neužtenka pasitikėti 
intuicija, būtina tikrinti jų reikšmę. Ši metodinė nuostata ypač svarbi skaitant šaltinius. 

3. Darbo struktūra.
Pasirinkus temą ir išnagrinėjus literatūrą bei šaltinius, būtina preciziškai suplanuoti 

savo rašto darbo struktūrą. Jei pasirinkta tema labai plati, reikia apsiriboti tik keliais konk-
rečiais klausimais ar aspektais (pvz.: socialiniu, kultūriniu, politiniu ar ekonominiu). Toks 
pasirinkimas turi būti pagrįstas ir būtinai aptartas įvade. Visiems rašto darbams, nesvar-
bu kokios apimties, yra taikomi tie patys teksto struktūros reikalavimai: 

-  Titulinis puslapis. Jo pavyzdys yra pateiktas IF tinklalapyje.
-  Turinys. Tai visos teksto struktūrinės dalys ir puslapiai.
-   Įvadas. Ši dalis apima tokius aspektus: tyrimo temą, darbo aktualumą, darbo tikslus 

ir uždavinius, probleminius klausimus (hipotezę/es), literatūros apžvalgą, tyrimo 
metodus, trumpą darbo struktūros apžvalgą.
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-   Dėstymas. Medžiagos išplėtojimas. Argumentai „už“ ir „prieš“. Čia turi atsispindėti 
visas rašto darbo „gamybos procesas“.

-   Išvados. Tai atsakymai į įvade suformuluotus klausimus, apibendrintas darbo rezul-
tatas ir galimos tyrimo perspektyvos.

-  Šaltinių ir literatūros sąrašas.
-  Priedai (lentelės, grafi kai, vaizdinė medžiaga, diagramos ir t. t.).
-  Reziumė anglų kalba. Privaloma tik bakalauro ir magistro darbams.
3.1. Įvadas.
Darbe įvado dalis vadinama „Įvadu“. Tai sudėtingiausia rašto darbo dalis. Tinkamas 

įvadas lemia didžiąją sėkmės dalį. Įvadas turi kelias ar keliolika, nelygu kokio sudėtingu-
mo rašto darbas, dalių, kuriose atsispindi visi su atliktu darbu susiję aspektai. Pagrindi-
niai iš šių aspektų toliau yra išvardyti ir aptarti.

Tyrimo objektas. Tiksliai apibrėžtas būsimasis tyrimo laukas. Neretai tyrimo objektas 
atsispindi tyrimo pavadinime (temos formuluotėje), tačiau galima išsamiau paaiškinti 
tyrimo intencijas, tiksliau nusakyti, ką ir kokiu aspektu ruošiamasi nagrinėti. 

Temos aktualumas. Šioje įvado dalyje reikia nurodyti, kuo svarbi pasirinkta tema. Taip 
pat privalu atkreipti dėmesį į tai, kiek plačiai (siaurai) konkreti tema yra jau tyrinėta. Ti-
kėtina, jog pirmieji rašto darbai nebus skirti išimtinai netyrinėtiems klausimams spręsti, 
tačiau net ir aprašomojo pobūdžio referatuose derėtų dėmesingai aptarti, kuo pasirinkta 
tema svarbi platesniame istoriografi niame kontekste, gebėti suformuluoti, kas konkrečiai 
bus daroma, t. y. nurodyti mokslinę problemą, pagrindinį klausimą, kurį rengiamasi tirti. 

Mokslinis naujumas. Kiekvienas darbas turi būti kuo nors naujas. Žinoma, tuo nerei-
kalaujama žinių apie praeitį papildyti vien tik fundamentaliais atradimais.

Darbo naujumas gali pasireikšti šiais aspektais: 1) pirmą kartą apibendrintas iki šiol ma-
žai nagrinėtas klausimas ar problema; 2) į problemą pažvelgta kitu aspektu; 3) pritaikytas 
naujas tyrimo metodas; 4) jau žinomiems duomenims nagrinėti pritaikoma nauja teorija; 
5) jau žinomi duomenys naujai įvertinami atliekant jų lyginimo arba sintezavimo darbą.

Šiuo atveju užtenka nurodyti bent vieną iš anksčiau aptartų naujumo elementą. Pasta-
ba: ši dalis nėra privaloma aprašomuose ir naratyviniuose referatuose.

Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo tikslai ir uždaviniai turi tiesiogiai atitikti pasirink-
tą temą. Tyrimo tikslas turi apimti visą rašto darbą, o tyrimo uždaviniai skirti smulkes-
niems tarpiniams klausimams spręsti ir tam tikra prasme atspindi tyrimo eigą (struktū-
rą). Tiek tikslus, tiek uždavinius galima apibūdinti ir nusakant tyrimo objektą.

Hipotezė. Hipotezės dažniausiai formuluojamos analitiniuose rašto darbuose. Tai iš-
ankstinis vaizdinys, kaip gali būti vertinami tam tikri faktai arba procesai, koks yra labiau-
siai tikėtinas tyrimo rezultatas naudojantis konkrečia teorija arba metodu. Hipotezė tyrimo 
metu gali būti sugriauta, patikslinta arba įrodyta. Pastaba: ši dalis nėra privaloma.

Tyrimo metodai. Šioje dalyje nurodoma, kokiais humanitariniams ir socialiniams 
mokslams priimtinais būdais buvo atliekamas pasirinktos temos tyrimas.
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Šaltinių ir literatūros apžvalga. Itin svarbi dalis. Problemiškai aptariami tų autorių dar-
bai, kuriuose vienu ar kitu aspektu tyrinėta studento rašto darbe nagrinėjama problema, 
aptariami publikuoti ir nepublikuoti šaltiniai, archyvinė medžiaga. Atskirai apžvelgiami 
šaltiniai ir istoriografi ja. Literatūros apžvalga pradedama nuo šaltinių aptarimo (eilišku-
mo prasme pirma aptariami nepublikuoti, vėliau publikuoti). 

Šaltinių ir literatūros apžvalga siekiama:
-  nustatyti tiriamos problemos ribas; 
-  įvardyti naujus tyrimo aspektus;
-   ugdyti metodologinius gebėjimus. Skaitant būtina atkreipti dėmesį ne tik į tai, ką 

konkretus autorius nagrinėja, bet ir kaip vykdo tyrimą; 
Darbo struktūra. Trumpai nurodoma, kaip bus nagrinėjama tema, t. y. kokiais etapais 

bus dėstomi tyrimo klausimai. Ši dalis ypač būtina didesnės apimties rašto darbuose.
3.2. Dėstymas.
Kiekviename rašto darbe dėstymo dalis turi turėti savo pavadinimą. Tai nuoseklus 

medžiagos išplėtojimas, aptarimas, komentavimas, klasifi kavimas. Dėstymas yra plačiau-
sia rašto darbo dalis, kurioje reikia atsakyti į įvade iškeltus klausimus, laikantis jame nu-
rodytos darbo struktūros, naudojantis visais šaltinių ir literatūros aptarime nurodytais 
leidiniais, savarankiškai atlikti temos analizę. Rekomenduojama dėstymą skaidyti į kelias 
prasmines dalis, kiekvieną iš jų baigti tam tikromis tarpinėmis išvadomis, kurios vėliau 
bus įtrauktos į galutines rašto darbo išvadas.

3.3. Išvados.
Tai tyrimo rezultatų išdėstymas, darbo apibendrinimas. Išvados turi būti paremtos 

rašto darbe atliktu tyrimu ir atliepti įvade suformuluotus tyrimo tikslus ir uždavinius. 
Išvadose turi būti tik rašančiojo suformuluoti teiginiai. Rekomenduotina išvadas dėstyti 
punktais. Išvadose negali būti citatų ar teiginių, kurie tiesiogiai neišplaukia iš rašto darbo. 
Išvados neturėtų būti labai smulkios. Šioje darbo dalyje galima pateikti tam tikrus pasiū-
lymus dėl temos plėtojimo ateityje. 

3. 4. Šaltinių ir literatūros sąrašas.
Šiame sąraše turi būti paminėti visi darbe naudoti šaltiniai ir istoriografi niai veikalai. 

Į jį įtraukiami tik tie leidiniai, kurie buvo tiesiogiai skaityti, analizuoti ar minėti rašto 
darbe. Jeigu veikalas žinomas ir naudotas tik remiantis antriniu šaltiniu, jis negali būti 
įtraukiamas. Literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka, pagal autoriaus pavardės ar 
veikalo pavadinimo pirmą raidę. Literatūros sąrašas pradedamas nepublikuotais šalti-
niais, vėliau eina publikuoti šaltiniai ir galiausiai – istoriografi jos veikalai. Į literatūros 
sąrašą įtraukiami ir internetiniai šaltiniai. Kiekviena literatūros sąrašo pozicija turi turėti 
išsamų bibliografi nį aprašą. Nurodomas kiekvieno leidinio bendras puslapių skaičius. Pa-
vadinimai literatūros sąraše netrumpinami, pateikiami originalo kalba.

3.5. Priedai.
Tai gali būti lentelės, paveikslai (vaizdinė medžiaga), iliustracijos, nuotraukos, žemė-

lapiai ir t. t. Jie naudojami tik tada, kai būtini ir atlieka aiškią funkciją. Tam tikra vaizdinė 
ar grafi nė medžiaga gali būti pateikiama dėstymo dalyje, tačiau jei tokios medžiagos yra 
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daug, rekomenduojama ją pateikti prieduose. Visa prieduose esanti medžiaga turi būti 
naudojama rašto darbe, ji gali papildyti, susisteminti duomenis, iliustruoti teiginius ar 
atlikti panašias funkcijas. Visi darbe esantys priedai turi būti numeruojami, įvardijami ir 
turėti aiškias nuorodas, kas yra jų autorius.

4. Darbo rašymas.
Rašydami remiamės įvairiais moksliniais tekstais, t. y. naudodamiesi kitų autorių vei-

kalais dalyvaujame argumentuotoje diskusijoje su jais bei formuluojame savo išvadas. 
Rašant darbą svarbu atkreipti dėmesį į kelis aspektus: mokslinės kalbos vartojimą, ko-
rektišką kitų autorių darbų naudojimą, nuorodų sistemą. Pastarieji du toliau aptariami 
išsamiau. 

Tinkamai naudoti kitų autorių medžiagą galima šiais būdais: 1) juos cituojant; 2) per-
frazuojant; 3) apibendrinant.

4.1. Citavimas.
Tiesioginis citavimas reiškia, kad autoriaus mintys perteikiamos tiksliai, dedamos 

kabutės, nurodančios minties pradžią ir pabaigą, o citatos pabaigoje – nuoroda, kurio-
je pateikiamas išsamus bibliografi nis cituojamo veikalo aprašas, nepamirštant nurodyti 
puslapio numerio. Citavimas neturi tapti pagrindiniu kitų autorių naudojimo būdu. Ci-
tuoti rekomenduojama šiais atvejais:

-  jei citata iš tikrųjų siūlo ką nors naujo, yra originali mintis, nuomonė;
-   jei šaltinio tekstas siūlo konkretų faktą arba darbui reikalingą informaciją šaltinis 

perteikia trumpiau ir aiškiau;
-  jei norima iki šiol nežinomą šaltinį padaryti žinomą;
-  jei šaltinio autoritetas suteikia rašto darbui „svorio“. 
Galima cituoti ir tą citatą, kuri jau cituota šaltinio tekste, tačiau būtina nurodyti antri-

nį citatos šaltinį. Citatos užsienio kalba turi būti cituojamos originalo kalba, o šalia lauž-
tiniuose skliaustuose pateikiamas vertimas. Citatos turi būti tikslios, ganėtinai trumpos. 
Jei cituojamas tekstas ilgas, citata turėtų tapti atskiru paragrafu. Citatą galima trumpinti, 
tačiau bet koks keitimas turi būti nurodytas (pvz., praleidimus žymėti paprastais skliaus-
tais, pakeitimus, intarpus – laužtiniais). Citatoje galima pabraukti ar kaip nors kitaip 
išskirti svarbią dalį, bet citatos pabaigoje reikia šį pakeitimą nurodyti (pvz.: Pabraukta 
mano – vardo ir pavardės pirmosios raidės). Rašto darbas neturi būti citatų rinkinys.

4.2. Perfrazavimas.
Tai naudojamų autorių, šaltinių minčių pateikimas savais žodžiais, neiškreipiant pras-

mės. Perfrazuojant dažniausiai išlaikoma panaši teksto apimtis. Po perfrazuomojo teksto 
būtina nuoroda į originalų tekstą. Pagrindinės gairės, kaip tinkamai perfrazuoti, yra šios: 
išskirti esmines teksto idėjas; restruktūruoti sakinius, naudoti sinonimus.

Nusprendus įtraukti tik pagrindines autoriaus mintis, pasirenkamas apibendrinimas. 
4.3. Apibendrinimas.
Apibendrinimas yra panašus į perfrazavimą, abiem atvejais teksto autoriaus žodžiai 

yra pakeičiami rašančiojo žodžiais, tačiau apibendrindami esmingai trumpiname origi-
nalų tekstą ir išskiriame tik pagrindinę idėją. Apibendrinimas tinka didesnės apimties 
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teksto daliai darbe apžvelgti. Patartina pirma užsirašyti išrašus iš autoriaus teksto ir iš jų, 
o ne originalaus teksto, daryti apibendrinimą. Apibendinant, kaip ir cituojant ar perfra-
zuojant, būtina nurodyti teksto ar šaltinio autorių. Svetimų teiginių, argumentų, idėjų, 
samprotavimų naudojimas be nuorodų vadinamas plagiatu.

Vienaip ar kitaip naudojant įvairių autorių tekstus, susiduriama su klausimu, kada 
verta rašto darbe minėti autoriaus vardą ir pavardę. Rekomenduojama pavardę rašyti 
tekste, kai autorius minimas pirmą kartą. Pavardę minėti taip pat galima:

-   kai sujungiamas autoritetas su informacija. T. y. tampa aišku, kad mintis priklauso 
pripažintam šios srities ekspertui;

-  kai tai padeda atskirti originalią autoriaus mintį nuo rašančiojo komentaro;
-  kai tai padeda skaitytojui atskirti skirtingus autorius, kuriais remiamasi rašto darbe;
-  nes tai primena skaitytojui, kad rašto darbo autorius atliko tyrimą.
Kitu atveju užtenka autoriaus vardą ir pavardę paminėti nuorodose.
4.4. Nuorodos / išnašos.
Nuorodos žymimos kiekviename tekste, šaltinyje, kurie naudojami rašto darbe. Nuo-

rodos nededamos prie savaime suprantamų dalykų ar įrodymo nereikalaujančių faktų ar 
reiškinių.

Nuorodos rašomos puslapio apačioje arba darbo pabaigoje, numeruojant ištisine 
tvarka, arabiškais skaitmenimis. Nuorodos ženklas įterpiamas prieš skiriamąjį ženklą sa-
kinyje. Nuorodos gali būti kelių tipų:

a)  Aiškinamosios. Tai komentarai, papildoma informacija, kurie aiškina, tikslina, ta-
čiau, siekiant neperkrauti pagrindinio teksto, į jį neįtraukiami. Aiškinamosios nuo-
rodos tekste turi būti naudojamos retai.

Pavyzdys: Apie stiprėjančio nacionalizmo valstybes, ypač prieškario Lenkiją, rašo Ro-
gers Brubaker, Nationalism Reframed: Nationhood and the national question in the New 
Europe, Cambridge, 1966, p. 50.

b)  Nukreipiančiosios. Tai nuorodos, kurios nukreipia skaitytoją į kitą, tekste jau esan-
čią nuorodą, arba į tam tikrą teksto dalį. Dažniausiai jos naudojamos esant ke-
liems tam tikros problemos aspektams. Vieną kartą aprašius tam tikrą literatūrą, 
paaiškinus sąvoką ar panašiai, kitą kartą užtenka nukreipiančiosios nuorodos (pvz.: 
Žr. Nuoroda Nr. ...). Tokios nuorodos naudojamos tik didesnės apimties darbuose, 
tačiau ir juose jų neturi būti daug.

c)  Tiesioginės. Tai įprastinės istorikų naudojamos nuorodos. Norint tinkamai naudo-
tis šiuo svarbiu istorikų darbo įrankiu būtina atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

-   pirmą kartą nurodant knygą, straispnį, publikuotą ar nepublikuotą šaltinį, būtina 
pateikti išsamų bibliografi nį aprašą;

-   jei nuorodose tas pats šaltinis pateikiamas kelis kartus, išsamų bibliografi nį jo apra-
šą pateikti tik pirmą kartą. Kitose nuorodose užtenka paminėti autoriaus pavardę 
ir trumpinį op. cit.

Pavyzdys: Vygantas Vareikis, op. cit., p. 60. 
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Šitaip rašoma tik tuo atveju, jei tekste naudojama viena nurodyto autoriaus knyga ar 
straipsnis. Jei daugiau, būtina nurodyti ne tik autoriaus vardą ir pavardę, bet ir veikalo 
pavadinimą. Norint nekartoti kiekvieną kartą viso pavadinimo, galima įvesti trumpinius. 
T. y. pirmą kartą minint visą veikalo pavadinimą skliausteliuose nurodyti toliau naudoja-
mą trumpinį, kuris bus naudojamas cituojant minėtą veikalą. 

-  jei tą patį šaltinį sakinyje naudojame kelis kartus, užteka vienos nurodos sakinio gale. 
-  jei šaltinis cituojamas užsienio kalba, privalu jį išversti į lietuvių kalbą.
-   ką pirmiau rašyti – autoriaus vardą ar pavardę, sprendžia rašantysis, bet tai turi būti 

vienodai daroma visose nuorodose.
-   galima nurodyti, kelintas tai yra knygos leidimas. Tačiau tuomet ši inforamcija yra 

privaloma visiems naudotiems veikalams. 
-  bibliografi nis aprašas nuorodose turi atitikti literatūros sąrašo bibliografi nį aprašą. 
-   aprašant knygą, būtina nurodyti autoriaus vardą, pavardę, veikalo pavadinimą, lei-

dyklą, leidimo metus, konkretų puslapį.
Pavyzdys: Zenonas Blynas, Karo metų dienoraštis 1941–1944 m., Vilnius: Lietuvos is-

torijos instituto leidykla, 2007, p. 115.
-  jei tai straipsnis, be jau minėtų punktų, būtina nurodyti žurnalo ar kito tęstinio leidi-

nio numerį / tomą, leidimo metus ir puslapį (jei naudojamas straipsnis kaip visuma, 
nurodomas bendras puslapių skaičius).

Pavyzdys: Kęstutis Skrupskelis, Lietuvių ir žydų santykiai prieškario Lietuvoje, in: Į 
Laisvę, 2002, spalis, p. 23.

-   nepublikuoti ar publikuoti šaltiniai turi būti aprašomi remiantis šių šaltinių apra-
šymo principais.

Pavyzdys: Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1519. Lietuvos Metrika: mikrofi lmai 
iš Centrinio Rusijos valstybės senųjų aktų archyvo Maskvoje, f. 389, s. v. 37, l. 406.

Pavyzdys: Akta unji Polski z Litwą, 1385–1791, wydali Stanisław Kutrzeba i Władysław 
Semkowicz, Kraków: Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności ir Towarzystwa nauko-
wego Warszawskiego, 1932, p. 340–341.

5. Darbo apipavidalinimas.
Rašto darbas turi būti parašytas taisyklinga kalba, be korektūros klaidų. Terminai, 

pavardės, sąvokos rašomos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus. Teks-
tas turi būti surinktas kompiuteriu, 12 dydžio šrift u, tarp eilučių paliekant 1,5 intervalus. 
Darbas spausdinamas ant A4 formato lapų. Teksto puslapiai numeruojami ištisai, arabiš-
kais skaitmenimis. Kiekviena didelė darbo dalis pradedama atskirame puslapyje. 

Keli bendri patarimai dėl darbo rašymo ir jo reikšmės supratimo. Derėtų pradėti 
rašyti be pretenzijos parašyti geriausią darbą istorijoje, remtis nuostata, kad rašto darbas 
lavina ir ugdo akademinio rašymo kompetencijas, o rašydami mokomės argumentuoti, 
reikšti savo nuomonę, rasti ir formuluoti problemą; korektiškai išsakyti savo pastabas ir 
vertinimus. Rašto kalba – tai nuolatinis tyrimo procesas. Darbas neturėtų baigtis abso-
liučiu atsakymu, bet geriau nauju klausimu. Rašomą tekstą reikia „išnešti“, t. y. diskutuoti 
apie jį su kolegomis arba dėstytojais. 
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Pagrindinė literatūra: 1) Rienecker L., Jorgensen P. S. Kaip rašyti mokslinį darbą. Vil-
nius: Aidai, 2003, 280 p.; 2) Storey W. K. Writing History: A Guide for Students (3rd ed.). 
Oxford University Press, 2009, 128 p.; 3) Istorijos fakulteto rašto darbų metodiniai nuro-
dymai. Prieiga internetu: www.if.vu.lt/studentams.

Kontroliniai klausimai. 1) Pagrindiniai rašto darbo rašymo principai. 2) Sudedamo-
sios rašto darbo dalys ir jų reikšmė. 3) Tekstų naudojimas rašto darbe. 4) Nuorodos ir 
tinkamas jų sutvarkymas.

Pratybų temos
1. Mokslinio straipsnio analizė ir komentavimas.
2. Bibliografi nio sąrašo sudarymas.
3. Paragrafo svarba ir pagrindiniai jo bruožai.
4. Būdingiausios rašto darbų klaidos.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Rael P. Reading, Writing, and Researching for History: A Guide for College Stu-

dents. Prieiga internetu: http://www.bowdoin.edu/writing-guides; 2) Atkočiūnienė Z., 
Stonkienė M., Janonis O. Rašto darbų metodiniai nurodymai: mokomoji knyga. Vilnius: 
Vilniaus universiteto leidykla, 2007, 120 p.; 3) Kardelis K. Mokslinių tyrimų metodologija 
ir metodai. Kaunas: Judex, 2005, 398 p.; 4) Maslauskaitė A. Mokslo tiriamojo darbo me-
todologiniai pagrindai. Mokomoji knyga. Vilnius, 2008, 82 p.

Istorijos ir antropologijos mokslų įvadas
Doc. dr. Aurimas Švedas

Temos anotacija. Išklausęs temą studentas geba apibrėžti mokslinį bei visuomeninį 
istorijos mokslo kompetencijos lauką, suvokia, kokius svarbiausius raidos etapus išgyve-
no istorijos mokslas ikimodernioje ir modernioje epochose, įgyja pamatines žinias apie 
pagrindinius istorijos ir antropologijos mokslų tyrimo metodus, supranta antropologinės 
prieigos taikymo istorijos tyrimams naudą, įgyja kompetencijas, būtinas daugiaperspek-
tyviam požiūriui į praeities tyrimus bei efektyviai jų rezultatų sklaidai visuomenėje.

Temos programa
1. Įvadinė tema. Istorikas XXI a. Bandymai įvertinti istorijos mokslo praeitį, da-

bartį ir ateitį.
Reikšminiai žodžiai: globalizacija, pasaulio greitėjimas, postmodernizmas, vartojimo 

kultūra, erudicinis žinojimas, didysis ir mažasis pasakojimai, mokslo istorija, paradigma, 
revoliucija, anomalija, krizė.

Sąvokos: postmodernizmas, didysis ir mažasis pasakojimai, istoriografi ja, istoriosofi -
ja, istorika, istoriografi jos istorija, paradigma.

Nagrinėjant šią temą aptariama naujausiais laikais itin didelį pagreitį įgavusi Vakarų 
materialinės civilizacijos (visų pirma – technologijų) raida ir parodoma, kaip šis procesas 
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keičia šiuolaikinę kultūrą (pabrėžiant vartojimą), visuomenę (sureikšminant malonumų 
ieškojimą) bei intelektualinį klimatą (sukuriant informacijos perprodukciją ir „infor-
macinį triukšmą“). Aptarus pasaulio greitėjimo proceso XX a. antroje pusėje sukurtus 
postmodernios visuomenės bei kultūros pavidalus, daug dėmesio skiriama šios socio-
kultūrinės terpės konkrečioms poveikio socialiniams bei humanitariniams mokslams 
apraiškoms: mokslininko, kaip galutinio autoriteto, sampratos atsisakymui, taikomojo 
mokslo aspekto sureikšminimui, suabejojimui humanitarinių mokslų gebėjimu duoti 
apčiuopiamos naudos, didžiųjų pasakojimų kaitai mažaisiais pasakojimais, erudicinio 
žinojimo diskreditavimui. 

Įvardijus ir apibrėžus mokslininko padėties XXI a. ypatumus pereinama prie šiuolai-
kinio pasaulio iššūkių istorikų bendruomenei aptarimo: istorijos jausmo nykimo Vaka-
rų kultūroje ir mažėjančio visuomenės susidomėjimo praeities tyrinėtojų darbais, post-
moderno intelektualinio iššūkio mėginant diskredituoti istoriją kaip mokslą, masinio 
vartojimo kultūros sukuriamos situacijos, kurioje mokslininkas savo tyrimus turi gebėti 
pateikti kaip patrauklią prekę. 

 Parodoma, kad XXI a. susiklosčiusioje situacijoje istorikams itin svarbi autorefl eksija 
kaip galimybė tiksliau apibrėžti, koks yra istorijos tyrimo objektas, suvokti jos vietą kitų 
mokslų sistemoje, sukonkretinti tarpmokslinius ryšius bei jų pobūdį. Taip pat pabrėžia-
ma, kad per paskaitas ir pratybas istorijos mokslo istorija dažniausiai bus naudojama kaip 
treniruoklis, leidžiantis perprasti Vakarų civilizacijoje suformuluotus įvairius praeities 
supratimo bei tyrimo būdus, parodant, kaip istorikų bendruomenė skirtingose epochose 
sprendė fundamentalius profesinius galvosūkius, kaupdama socialinį kapitalą bei tobu-
lindama savajį mokslinio pažinimo aparatą.

Nagrinėjant pirmą temą išsamiai aptariama fundamentali T. S. Kuhno studija „Moks-
lo revoliucijų struktūra“ ir joje suformuluota mokslo raidos koncepcija, pažymimas šio 
veikalo išskirtinumas XX a. Vakarų intelektualinėje raidoje (sugriautas absoliutaus paži-
nimo galimybės mitas) ir atskleidžiama, kokią vertę šis teorinis modelis turi tyrinėjant 
istorijos mokslo raidą. 

Analizuojant T. S. Kuhno sukurtą mokslo raidos modelį daugiausia dėmesio kreipia-
ma į 4 koncepcijos akcentus, pabrėžiančius skirtingas konkrečios disciplinos raidos fazes: 
1. ikiparadigminį laikotarpį; 2. brandžiojo (normaliojo) mokslo laikotarpį; 3. anomalijų 
vyravimo – krizės laikotarpį; 4. revoliucijos laikotarpį.

Apžvelgus T. S. Kuhno paradigminį mokslo raidos modelį aptariama, kaip šią teoriją 
naudoja savo reikmėms istorikų bendruomenė (modifi kuotas T. S. Kuhno teiginys, jog 
vienu metu gali egzistuoti tik viena paradigma), bandydama paaiškinti savosios discipli-
nos raidą kaip paradigmų seką.

Pagrindinė literatūra: 1) Eriksen T. H. Akimirkos tironija. Vilnius: Tyto Alba, 2004, 
p. 7–170; 2) Kuhn T. S. Mokslo revoliucijų struktūra. Vilnius: Margi raštai, 2003, p. 15–245.

Kontroliniai klausimai. 1) Įvardykite teigiamus ir neigiamus pasaulio greitėjimo pro-
cesų poveikio istorijos mokslui ir praeities tyrinėtojams aspektus. 2) Apibūdinkite, kokios 
priežastys lemia šiuolaikinėje Vakarų visuomenėje fi ksuojamą istorijos jausmo nyksmą. 
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3) Paaiškinkite, kodėl šiuolaikinei praeities tyrinėtojų bendruomenei svarbu išmanyti savo 
disciplinos istoriją. 4) Eksplikuokite, kuo remiantis galima teigti, kad T. S. Kuhno studija 
„Mokslo revoliucijų struktūra“ yra fundamentalus veikalas, pakeitęs supratimą apie mokslo 
raidos procesą. 5) Paaiškinkite, kuo skiriasi brandžiojo (normaliojo) mokslo etapas nuo 
anomalijų vyravimo – krizės etapo. 6) Įvardykite, kaip ir kodėl praeities tyrinėtojai modifi -
kavo T. S. Kuhno teoriją, pritaikydami ją istorijos mokslo raidai paaiškinti.

2. Istorijos mokslo raida ikimodernioje visuomenėje. Istorikas – gyvenimo moky-
tojas.

Reikšminiai žodžiai: ikimoderni visuomenė, Antika, viduramžiai, Renesansas, prag-
matizmas, fi lologinis kritinis metodas.

Sąvokos: pragmatizmas, ciklinis laikas, tiesinis laikas, virtus, fi lologinis kritinis metodas.
Nagrinėjant šią temą apibūdinamas ikimodernios visuomenės mentalitetas požiūrio į 

laiką ir erdvę aspektu, atskleidžiama, kaip šios mentaliteto struktūros kito Antikoje, vidur-
amžių bei naujųjų amžių epochose, ir nubrėžiamos prasminės jungtys tarp konkrečios 
epochos žmogaus mentaliteto ypatumų bei visuomenės požiūrio į istoriją specifi kos. 

Analizuojant istorijos mokslo raidą ikimodernioje epochoje aptariama praeities tyri-
nėtojų bendruomenės atstovų socialinio statuso kaita bei su ja susiję, konkrečios visuome-
nės elito formuluojami socialiniai užsakymai praeities tyrinėtojų bendruomenei ir istorikų 
bandymai išnaudoti susiklosčiusias konjunktūras arba pastangos joms oponuoti. Šiame 
kontekste pristatoma ir Antikos epochoje susiformavusi pragmatizmo paradigma, supona-
vusi istoriko – gyvenimo mokytojo (ugdančio apsukrumą) vaidmenį, bei šios paradigmos 
svarbiausio imperatyvo transformacijos viduramžių epochoje (orientuojantis į dievobai-
mingumo mokymą) bei naujaisiais amžiais (susitelkiant į virtus savybių skatinimą). 

Apžvelgiamos svarbiausios metodologinės bei teorinės idėjos, kurias suformulavo Anti-
kos, viduramžių ir naujųjų amžių istorikai, bandydami atliepti arba kritikuoti pragmatizmo 
paradigmos poreikius bei vyraujantį visuomenės elito socialinį užsakymą, ir trumpai ap-
tarti tekstai, kuriuose šios idėjos išsakytos (Lukiano „Kaip rašyti istoriją“, Lorrenzo Valla’os 
„Kalba apie prasimanytą Konstantino dovaną, kuria klaidingai tikėta“ etc.).

Pagrindinė literatūra: 1) Lukianas. Kaip rašyti istoriją // Lukianas. Dievai, heteros, pra-
našai. Vilnius: Vaga, 1976, p. 120–153; 2) Valla L. Discourse on the Forgery of the Alleged 
Donation of Constantine. http://history.hanover.edu/texts/vallatc.html (iš viso – 70 p.).

Kontroliniai klausimai. 1) Paaiškinkite, kokie yra svarbiausi pragmatizmo paradig-
mos bruožai? 2) Kaip skirtingos epochos keitė istoriko – gyvenimo mokytojo vaidmenį? 
3) Kokį esminį skirtumą galima įžvelgti istoriko socialiniame statuse lyginant Antikos ir 
viduramžių epochas? 4) Kuo metodiškai svarbus istorijos mokslo raidai bei pagalbinių 
disciplinų formavimuisi Lorenzo Valla’os tekstas apie Konstantino dovaną?

3. Moderniosios visuomenės gimimas ir istorijos tapsmas mokslu. Istorikas – detek-
tyvas.

Reikšminiai žodžiai: moderni visuomenė, istorijos seminaras, istorizmas, problemi-
nis mąstymas, istorijos tapsmas mokslu.
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Sąvokos: istorizmo paradigma, istorinių idėjų doktrina, istorijos institucionalizacija, 
žirklių ir klijų metodas.

Nagrinėjant šią temą apibūdinama XIX a. susiklosčiusi padėtis, turėjusi didelę įtaką 
istorijos būklei (Europos visuomenėje padidėjęs istorijos realumo jausmas, romantizmo 
epochos įtaka požiūriui į praeitį ir istorijos mokslo raidai, „tautų pavasaris“ kaip susido-
mėjimo „tautų šaknimis“ inspiracija) bei aptariama naujos – istorizmo – paradigmos gi-
mimo laikas bei vieta (Berlyno universitetas, 1832). Nemažai dėmesio skiriama Berlyno 
universitete prasidėjusiam istorijos institucionalizacijos procesui bei šio proceso įtakai 
tolesnei praeities tyrimų raidai ir istorikų bendruomenės transformacijai. 

Išsamiai išdėstomas naujos paradigmos kūrėjo Leopoldo von Ranke’s požiūris į istori-
jos mokslą (sureikšminant konceptus „pasakyti, kaip buvo iš tikrųjų“, „visos epochos yra 
vienodai arti Dievo“), kurio sklaida nulėmė spartų istorijos profesionalėjimo procesą ir 
šios disciplinos tapimą mokslu. 

Nagrinėjant šią temą pristatomi du istorizmo raidos etapai. Ypač daug dėmesio skiria-
ma vėlyvajam – probleminiam istorizmui, išgryninusiam istoriko detektyvo sampratą ir 
išlaikiusiam savo aktualumą iki šių dienų. Šiame kontekste apžvelgiama Robino George’o 
Collingwoodo koncepcija, kuria remdamasis šis istorikas ir fi losofas nuosekliai teigė is-
toriko detektyvo amato prasmę ir bekompromisiškai kritikavo žirklių ir klijų metodo 
besilaikančius praeities tyrinėtojus. 

Apibendrinant temą nurodomo istorizmo paradigmos pranašumai bei trūkumai ir 
suformuluojama išvada, kuo šis praeities supratimo, tyrimo ir aprašymo būdas yra vis 
dar aktualus bei vertingas. 

Pagrindinė literatūra: Collingwood R. G. Th e Idea of History. Oxford university press, 
1994 (iš viso – 35 p.).

Kontroliniai klausimai. 1) Eksplikuokite, kokią teigiamą reikšmę istorijos mokslo rai-
dai turėjo šios disciplinos institucionalizacijos procesas? 2) Paaiškinkite, kaip suprantate 
L. von Ranke’s maksimą „visos epochos yra vienodai arti Dievo“? 3) Kokią istoriko veiklą 
R. G. Collingwoodas nuosekliai įvardija žirklių ir klijų metodu? 4) Nurodykite pagrindi-
nius istorizmo paradigmos pranašumus ir trūkumus.

4. Kintantis pasaulis paverčia istorikus eksperimentatoriais. Bandymai papasakoti 
istoriją kitaip: marksizmas ir Analų mokykla.

Reikšminiai žodžiai: industrinė visuomenė, marksizmas, socialinis istoriko aktyvu-
mas, istorijos politika ir istoriko atsakomybė visuomenei, istorizmo krizė, istorinės sinte-
zės projektas, „Analai“, interdiciplinarumas, ekonominiai pasauliai, laiko tėkmės lygme-
nys, mentalitetas.

Sąvokos: istorinis materializmas, socialinė-ekonominė formacija, infrastruktūra – bazė, 
superstruktūra – anstatas, interdisciplinarumas, mentalitetas, ilgųjų trukmių teorija.

Vienas iš pagrindinių šios temos tikslų – parodyti, kaip Vakarų materialinės civiliza-
cijos kaita, sukūrusi industrinę visuomenę, veikė tuometinių intelektualų eksperimentus, 
bandant paaiškinti ir kritikuoti juos supančią realybę, atskleisti, kaip dviejų neistorikų 
(Karlo Marxo ir Friedricho Engelso) tyrimai bei publicistika nulėmė savitos ir įtakingos 
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praeities tyrinėjimų tradicijos susiformavimą. Tradicijos, kurios rezultatai labai neviena-
reikšmiai – ir teigiami, ir neigiami, jų vertinimai taip pat radikaliai skiriasi. Nuosekliai 
aptariamas K. Marxo sukurtas, istoriniu materializmu paremtas, penkių formacijų istori-
jos raidos modelis bei šių formacijų kaitos mechanizmas ir įvairiapusiškai nagrinėjamas 
klausimas, ką esmingai naujo apie žmonijos praeitį įgalino pasakyti K. Marxo bei juo pa-
sekusių istorikų eksperimentatorių sprendimas nukreipti dėmesį nuo politinės istorijos 
įvykių į ekonominius procesus. 

Šiame kontekste dėmesys sutelkiamas į marksizmo teorijos plėtotę ir likimą XX a., 
siekiant parodyti, kaip intelektualinis eksperimentas tapo Sovietų Sąjungos partinio elito 
įkaitu, taip pabrėžiant šiuolaikiniame pasaulyje itin svarbią istorijos ir politikos sąveikos 
problemą, kurią kasdien vis iš naujo privalo spręsti ir praeities tyrinėtojų bendruomenė, 
ir paskiri mokslininkai.

Išnagrinėjus marksizmo paradigmos gimimą bei raidą pateikiama padėties, XIX a. 
pabaigoje susiklosčiusios prancūzų istoriografi joje, analizė, nurodomos permainas lėmu-
sios priežastys (istorinio tyrimo objekto susiaurėjimas, skaitytojams dažnai nepatrauklus 
monografi zmas, apibendrinamojo pobūdžio įžvalgų vengimas, užsidarymas savo discip-
linos „gete“). Pereinama prie pirmųjų permainų Vakarų istoriografi joje ženklų identifi -
kavimo ir aptarimo (prancūzų fi losofo Henri Berro 1900 m. pradėtas leisti žurnalas „La 
Revue de synthese historique“ ir šio asmens inicijuotas istorinės sintezės projektas; olan-
do Johano Huizingos studija „Viduramžių ruduo“ (1919); belgų istoriko Henri Pirenne’o 
veikalas „Viduramžių miestas“ (1927). Šių reiškinių analizė leis prancūzų istorikų Lucie-
no Febvre’o ir Marcho Blocho iniciatyvą – Analų mokyklos įkūrimą – kontekstualizuoti 
plačiame XX a. pradžios intelektualiniame kontekste. 

Aptariant Analų mokyklą kaip pirmąjį istorikų bendruomenės savarankišką bandymą 
pakeisti padėtį praeities tyrimų baruose, atskirai pristatomos trys istorikų eksperimenta-
torių, susitelkusių ties „Analų“ žurnalu, kartos: 

Pirmoji Analų karta (L. Febvre ir M. Bloch). Apžvelgiama minėtų personalijų plėtotų 
tyrimų kryptis ir parengti darbai, pažymimas jų tematinis, teorinis ir metodinis nauju-
mas. Apibendrinant pirmosios Analų mokyklos atstovų kartos nuveiktus darbus pabrė-
žiama: 1) istorijos mokslo sampratos bei šios disciplinos visuomeninės paskirties kaita; 
2) naujų metodinių istorinio tyrimo principų suformulavimas.

Antroji Analų karta. Supažindinant su antrosios Analų kartos atstovų darbais dau-
giausia dėmesio skiriama Fernando Braudelio personalijai, šio istoriko veikalams ir trijų 
laiko lygmenų tėkmės koncepcijai (ilgasis, vidutinis, trumpasis laikas) bei ekonominių 
pasaulių (ekonominio pasaulio centras, regionas, tarpinės zonos, paribiai) teorijai, kurios 
esmingai pakeitė Vakarų istoriografi joje vyraujantį supratimą apie istorinės realybės for-
mas bei jų patyrimo galimybes. 

Trečioji Analų karta. Aptariant tematiškai labai įvairiapusę trečiąją Analų kartą susi-
telkiama tik į vieną jos vaisingai plėtotą tyrimų lauką – mentalitetų istoriją: pateikiama 
mentaliteto sąvoka, atskleidžiama, kaip šio reiškinio tyrimas gali pakeisti nusistovėjusius 
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praeities vaizdinius bei trumpai aptariama, kokiomis žiniomis ir gebėjimais turi dispo-
nuoti istorikas, siekiantis dirbti šioje itin pastaruoju metu populiarioje tyrimų srityje. 

Studentams taip pat bus suteikta informacija apie Lietuvoje išleistas Analų mokyklos 
atstovų knygas, priskiriamas Vakarų istoriografi jos klasikai.

Pagrindinė literatūra: 1) Lozuraitis A. Metodologiniai marksistinės socialinės fi losofi -
jos bruožai. Vilnius: Mintis, 1986, p. 49–253; 2) Bloch M. Th e Historian’s Craft . Manches-
ter: Manchester University Press, 1992, p. 3–197; 3) Annales mokykla / Sud. V. Berenis // 
Kultūra ir istorija. Vilnius: Gervelė, 1996, p. 154–173.

Kontroliniai klausimai. 1) Ką esmingai naujo apie praeitį leido pasakyti ekonominių 
procesų sureikšminimas K. Markso ir F. Engelso koncepcijoje? 2) Ar jums priimtina is-
toriko marksisto, kaip aktyvaus visuomenėje vykstančių procesų dalyvio, samprata? Kiek 
toleruotina istorijos ir politikos sąveika? Pagrįskite savo atsakymą. 3) Kokios pagrindinės 
priežastys lėmė Analų mokyklos atsiradimą? 4) Kokias fundamentalias permainas ini-
cijavo pirmosios Analų mokyklos kūrėjai M. Blocho ir L. Febvre’o požiūrio į istoriją ir 
istoriko darbą srityse? 5) Paaiškinkite, kaip suprantate F. Braudelio trijų laiko lygmenų 
koncepciją. 6) Kuo naudingi šiuolaikiniam istorijos mokslui mentaliteto tyrimai? Ar jie 
gali pakeisti nusistovėjusius konkrečios epochos vaizdinius?

5. Istorikų eksperimentatorių naujų idėjų ir metodų paieškos. Kodėl verta bendra-
darbiauti su antropologais?

Reikšminiai žodžiai: istorijos ir antropologijos bendradarbiavimas, interdisciplinaru-
mas, istorijos mokslo kaita, antropologinės teorijos ir metodai, kultūrinė antropologija, 
antropologijos mokyklos, evoliucionizmas, difuzionizmas, funcionalizmas, struktūraliz-
mas, marksizmas. 

Sąvokos: metateorinis lygmuo, etnografi nis klausimynas, stebėjimas dalyvaujant, sa-
kytinė istorija.

Nagrinėjant šią temą bus grįžtama prie Analų mokyklos suformuluotos ir XX a. ant-
roje pusėje daugelio šiuolaikinių istorinių mokyklų perimtos interdisciplinarumo meto-
dinės prieigos, parodoma, kaip ji leidžia išplėsti istorinio tyrimo pažintines galimybes bei 
daro konkretaus istoriko įžvalgas konkurencingas ne tik humanitarinių, bet ir socialinių 
mokslų lauke.

Šiame kontekste išskirtinis dėmesys sutelkiamas į istorijos ir antropologijos bendra-
darbiavimo sritį, siekiant studentams parodyti, kad abu šie mokslai savo vykdomuose ty-
rimuose labai dažnai operuoja bendrais prieigos taškais trimis – metateoriniu, teorininiu 
ir metodiniu – lygmenimis.

Aptariant metateorinį istorijos ir antropologijos bendradarbiavimo lygmenį pabrė-
žiama, jog kultūros istorija bei kultūros antropologija savo diskurse operuoja tais pačiais 
globaliais istorinio- socialinio proceso vaizdiniais. Apibūdinant teorinį dviejų mokslų 
bendradarbiavimo lygmenį parodoma, kad šis leidžia mokslininkams kūrybiškai ir nau-
dingai svarstyti pirmykštės, feodalinės, naujųjų bei naujausiųjų laikų visuomenių raidą. 
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Apžvelgiant metodinį bendradarbiavimo lygmenį, studentai turės galimybę patirti, 
kad šiuolaikiniai istorikai, tiriantys XX ir XXI a., intensyviai naudoja ir tradicinius, isto-
rijos moksle praktikuojamus šaltynotyros būdus, ir antropologijos lauko tyrimų meto-
dus (pradedant etnografi niais klausimynais, baigiant stebėjimu dalyvaujant – participant 
observation). Antropologijos metodologinio arsenalo svarba itin padidėja, kai istorikui 
prieinami tradiciniai šaltiniai nėra pakankami arba patikimi, todėl tenka pasitelkti stebė-
jimo dalyvaujant metu surenkama medžiaga arba oral history metodu atveriamais gyvo-
sios atminties klodais.

Atvejo studijai, atskleidžiančiai istorijos ir antropologijos, bendravimo potencialą ir jo 
galimybes pažinti praeitį, bus pasirinkta istorinės antropologijos disciplina, įvardijamos 
svarbiausios šios tyrimo krypties savybės, atskleidžiančios interdisciplinarų jos pobūdį. 
Šiame kontekste aptariami istorinės antropologijos pranašumai (tarpdisciplinarumas, 
aktyvus dialogas ir su kitais mokslais (antropologija, sociologija), ir su įvairiomis istorijos 
mokslo sritimis (socialine, ekonomine, politine istorija), dėmesys tarpasmeninei ir tarp-
grupinei sąveikai, žvilgsnis į praeities procesus jų dalyvių akimis, visų rūšių socialinių 
praktikų analizė, įvairiausių kasdienybės formų tyrimai) ir šios istorijos krypties trūku-
mai (istorinės antropologijos prieiga tinka ne visoms epochoms, yra sunkiai pritaikoma 
visuomenės evoliucijos dideliuose laiko etapuose tyrimams, sukuria nuolatinę perėjimo 
iš mikro- į makrolygmenį problemą). 

Aptarus istorijos ir antropologijos bendradarbiavimo metateoriniu, teoriniu bei me-
todiniu lygmeniu galimybes pereinama prie kultūrinės antropologijos dėmens apžvalgos 
Istorijos fakulteto studijų programose ir šio fakulteto studentų rengiamų bakalaurinių 
bei magistrinių darbų tematikos analizės, apžvelgiama antropologinės tematikos įvairovė 
ir antropologinių teorijų bei metodikos panaudojimo atvejai konkrečiame istoriniame 
tyrime. 

Apžvelgus tris svarbiausius istorijos ir antropologijos sąlyčio taškus pereinama prie 
bendriausių antropologijos mokslo žinių, kurias reikia istorikui įsisavinti norint kūry-
biškai pasinaudoti šios disciplinos įdirbiu, analizės. Šiame kontekste aptariamas antro-
pologijos, kaip pretenduojančios pateikti visuminį žvilgsnį į žmogų, disciplinos, interesų 
lauko formavimosi procesas (pradedant nuo ankstyviausių Vakarų civilizacijos žmogaus 
pastangų pažinti / suprasti kitus) ir apžvelgiami bendriausi šios disciplinos raido etapai 
(1. Domėjimasis „kultūrų“ mozaika; 2. Egzotiškų kultūrų ir visuomenių tyrimas vado-
vaujantis praktinėmis paskatomis; 3. Akultūracijos ir permainų procesų nevakarietiškose 
visuomenėse analizė; 4. Mažai žinomų Vakarų kultūros ir visuomenės funkcionavimo as-
pektų tyrimai). Šio antropologijos mokslo sau keliamų prioritetų bei uždavinių transfor-
macijos kontekste pristatomos ir šios disciplinos bendradarbiavimo su kitais socialiniais 
bei humanitariniais mokslais formos.

Nagrinėjant penktą temą studentai supažindinami su Vakarų istoriografi joje egzis-
tuojančia antropologijos rūšių klasifi kavimo įvairove, plačiausiai aptariamos dviejų – so-
cialinės bei kultūrinės – antropologijos rūšių skirtumai ir bendrybės.



Studijų įvadas

25

Apsibrėžus kultūrinės antropologijos interesų lauką pristatomos 5 svarbiausios šios 
krypties mokyklos – evoliucionizmas, difuzionizmas, funkcionalizmas / struktūrinis 
funkcionalizmas, struktūralizmas, marksistinė paradigma, pabrėžiamos svarbiausios 
kiek vienos iš jų teorinės bei metodinės nuostatos, nurodoma, ką naujo pažinimo proce-
sui šios mokyklos davė ir kaip konkrečios antropologinės paradigmos idėjos ar metodi-
nės nuostatos gali būti naudingos istoriko darbe.

Pagrindinė literatūra: 1) Ar reikia Lietuvai sociokultūrinės antropologijos? Kas yra 
šiuolaikinė antropologija // Kultūros barai. 2000, Nr. 2, p. 53–61; 2) Čiubrinskas V. Socia-
linės ir kultūrinės antropologijos teorijos. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 
2007, p. 7–159; 3) Eriksen T. H., Nielsen F. S. A History of Anthropology. London, 2001, 
p. 1–75; 4) Marvin H. Kultūrinė antropologija. Kaunas: Tvermė, 1998, p. 2–19; 281–288.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokios priežastys skatina istorikus ieškoti galimybių bend-
rabarbiauti su kitų humanitarinių bei socialinių mokslų atstovais interdisciplininiame 
lauke? 2) Apibūdinkite istorijos ir antropologijos bendradarbiavimo formas metodiniu 
lygmeniu. 3) Kokius sovietikos ir posovietikos reiškinių bei procesų tyrimus atlikda-
mi istorikai negali išsiversti be oral history, participant observation metodinių prieigų? 
4) Kokios priežastys lėmė antropologijos mokslo siekį tapti visuminį žvilgsnį į žmogų ku-
riančiu / pateikiančiu mokslu? 5) Išvardykite ir apibūdinkite svarbiausius antropologijos 
raidos etapus ir pakomentuokite, kaip kito šio mokslo prioritetai bei uždaviniai patiriant 
minėtas transformacijas. 6) Nurodykite pagrindinius socialinės bei kultūrinės antropolo-
gijos skirtumus ir bendrybes.

6. Žvilgsnis į lietuviškojo istorijos mokslo padėtį bei specifi ką: gyvenimo mokytojai, 
detektyvai ar eksperimentatoriai?

Reikšminiai žodžiai: lietuvių istoriografi ja, XX amžius, pragmatizmas, istorizmas, is-
torijos politika, laikmečio iššūkiai ir socialinis užsakymas.

Sąvokos: pragmatizmas, istorizmas, istoriografi nės mokyklos, sovietinė istoriografi ja, 
mokslo politika, istorijos politika, socialinis užsakymas.

Nagrinėjant šią temą trumpai apžvelgiama Lietuvos istorijos mokslo raida XX ir 
XXI a., daugiausia dėmesio skiriant lietuvių istorikų, kurių darbai priskirtini pragma-
tizmo arba istorizmo paradigmoms, ideologinės, teorinės ir metodinės tapatybės for-
mavimuisi bei kaitai skirtingomis politinėmis-socialinėmis sąlygomis aptarti. Tai bus 
atliekama nagrinėjant tarpukario nepriklausomos Lietuvos, sovietmečio ir po 1990-ųjų 
atkurtoje valstybėje susiklosčiusias sąlygas praeities tyrinėtojų bendruomenei bei jos 
reak cijas į išorinį poveikį stengiantis atliepti socialinį užsakymą, bandant oponuoti jam, 
renkantis tam tikras atsiribojimo / eskapizmo arba senosios tradicijos konservavimo for-
mas. Ši sociopolitinių sąlygų ir su jomis glaudžiai susijosios lietuviškosios istoriografi jos 
būklės analizė atliekama nuolat lyginant Lietuvoje susiklosčiusią padėtį su Vakaruose tuo 
pačiu laikmečiu vykusiais procesais.

Pagrindinė literatūra: 1) Šapoka A. Raskim lietuvius Lietuvos istorijoj // Naujoji Ro-
muva. 1932, p. 481–482; 2) Ivinskis Z. Lietuvos istorija romantizmo metu ir dabar // Lie-



„BRANDUOLINIAI“ MODULIAI IR JŲ TEMOS

26

tuvos Katalikų Mokslų akademijos darbai. 1939, t. 3, p. 320–341; 3) Jurginis J. Mokslas, 
menas ir amatas // Mokslas ir technika. 1974, Nr. 6, p. 41; 4) Bumblauskas A. Zenono 
Ivinskio teorinės novacijos // Naujasis Židinys-Aidai. 1995, Nr. 3, p. 190–203.

Kontroliniai klausimai. 1) Kuri istorikų grupė – gyvenimo mokytojai, detektyvai ar 
eksperimentatoriai – vyravo XX a. Lietuvoje? Kodėl? 2) Kaip galėtumėte paaiškinti lietu-
vių istoriografi jos raidoje XX a. išryškėjusį atsilikimą nuo Vakaruose vykstančių proce-
sų? 3) Pateikite istorikų eksperimentavimo Lietuvos istoriografi joje pavyzdžių. Atsakymą 
argumentuokite. 

Seminarų temos
1. Istorikas – gyvenimo mokytojas. Ko praeities tyrinėtojas gali išmokyti visuome-

nę?
2. Istorikas – detektyvas. Kokiomis profesinėmis sąvybėmis turi pasižymėti geras 

istorikas – detektyvas?
3. Istorikas – eksperimentatorius. Kodėl XXI a. istorikui neužtenka būti gyvenimo 

mokytoju ir detektyvu?
4. Kokia tapatybė (mokytojas, detektyvas, eksperimentatorius) aktualiausia šian-

dien lietuviškajai praeities tyrinėtojų bendruomenei?
Pratybų tema
Apžvalgos rengimas tema „Koks praeities supratimo ir tyrimo būdas man labiausiai 

priimtinas?“

Rekomenduojama literatūra: 
1) Carr E. H. Kas yra istorija? Vilnius: Vaga, 1999, p. 7–162; 2) Gaddis J. L. Th e Lands-

cape of History: How Historians Map the Past. Oxford University Press, p. 1–153; 3) Visa 
istorija yra gyvenimas. 12 sakytinės istorijos epizodų / Edvardą Gudavičių kalbina Auri-
mas Švedas. Vilnius: Aidai, 2008, p. 23–43; 199–250; 4) Febvre L. A New Kind of History: 
from the Writings of Febvre. Joanna Cotler Books, 1974 (p. 120).
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KULTŪROS ISTORIJOS ĮVADAS I. LIETUVA

Modulio tikslas – suteikti pagrindines žinias ir ugdyti interpretacinį mąstymą, rei-
kalingus tolesnėms Lietuvos (taip pat Vidurio Rytų Europos) kultūros istorijos, istorinės 
antropologijos, paveldosaugos, istorinės kultūros ir atminties studijoms.

Modulio temos:
• Lietuvos kultūros istorija: lūžiai ir epochos;
• „Būtovės slėpinių“ studija;
• Lietuvos atminties vietos.

Lietuvos kultūros istorija: lūžiai ir epochos
Doc. dr. Genutė Kirkienė

Temos anotacija. Vienas ryškiausių šiuolaikinio pasaulio raidos požymių yra ieškoti 
kokybiškai naujo praeityje vykusių reiškinių turinio, skatinti su šiuo klausimu susijusias 
diskusijas bei analizę. Tema „Lietuvos kultūros istorija: lūžiai ir epochos“ supažindina 
studentus su Lietuvos kultūros epochomis, moko atpažinti jų specifi ką, lemtingus kultū-
rinius įvykius ir reiškinius, užfi ksuotus ir šaltiniuose.

Nagrinėjant šią temą ieškoma naujų įžvalgų, kurios įprasmintų kultūros istorijos feno-
menus šiandien. Siekiama supažindinti studentus su Lietuva, kuri, būdama daugiatautė, 
daugiakonfesė ir apskritai – daugiakultūrė valstybė, sulig kiekviena epocha ir karta keitė-
si. Atskirai aptariami lemtingų įvykių atspindžiai šaltiniuose ir Lietuvos sampratose. 

Pagrindiniai temos siekiai: 1) suaktualinti ir suprobleminti Lietuvos kultūros istorijos 
epochas – parodyti skirtingų / įvairių Lietuvos kultūrinių epochų istorinį kintamumą ir 
priklausomybę nuo didžiųjų istorinių pasakojimų, politinių įtampų ir kultūros paveldo 
„dalybų“; 2) atpažinti / suvokti Lietuvos vaizdinį, jos „veidą“ skirtingose epochose bei 
lemtingų įvykių atspindžius šaltiniuose.

Išklausę šią temą studentai: 1) žino ir supranta Lietuvos kultūros istorijos lemtingus 
lūžius ir skirtingas epochas; 2) geba vertinti lemtingus kultūrinius įvykius bei reiškinius ir 
suvokia procesų santykį su praeitimi; 3) žino ir suvokia skirtingų Lietuvos kultūros istorijos 
laikotarpių specifi ką; 4) žino ir suvokia skirtingų tautų bei kultūrų požiūrių skirtumus.

Temos programa
1. Nekrikščioniškoji Lietuva: pagoniškosios Lietuvos istorinė „panorama“: 1009–

1387 m.
Reikšminiai žodžiai: pagoniškoji Lietuva, pagonybė, daugiadievybė, Lietuvos Didžio-

sios Kunigaikštystės (LDK) kultūra, ikikrikščioniškoji kultūra.
Sąvokos: kultūros istorija, sociokultūrinė istorija, kultūrinė antropologija, nekrikščio-

niškoji visuomenė, ikivalstybinė pagonybė.
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Įvadinėje paskaitoje išdėstoma Lietuvos kultūros epochų schema, pabrėžiami lemtin-
gi įvykiai, lėmę jų chronologines ribas, bei supažindinama su epochų specifi ka. Aptaria-
mos sąvokos: kultūros istorija, sociokultūrinė istorija, kultūrinė antropologija. Studentai 
supažindinami su nekrikščioniškosios Lietuvos vaizdiniu: pagonybės chronologinėmis 
ribomis – su ikivalstybiniu ir valstybiniu pagoniškosios Lietuvos laikotarpiais. Atkrei-
piamas dėmesys į nekrikščioniškosios Lietuvos kultūros vertybes, kunigaikštiškos kilmės 
idėją, keliami klausimai: Ar jau šioje epochoje LDK tapo daugiakonfese ir daugiataute 
valstybe? Ar pagonybė yra institucinė religija? Aiškinamas fenomenalus pagoniškosios 
Lietuvos Dievų panteonas, taip pat stačiatikiškos kultūros įtaka Lietuvai. 

Pagrindinė literatūra: 1) Bumblauskas A. Senosios Lietuvos istorija. 1009–1795. Vil-
nius: R. Paknio leidykla, 2005, p. 16–44, 58–104, 106–126, 432–435; 2) Bumblauskas A. 
Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradicija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 
2010, p. 81–115; 3) Greimas J. Iš arti ir iš toli: literatūra, kultūra, grožis. Vilnius: Vaga, 
1991, p. 253–263, 320–350 (40 p.); 4) Greimas A. J., Žukas S. Lietuva Pabaltijy: istorijos ir 
kultūros bruožai. Vilnius: Baltos lankos, 1993 (55 p.); 5) Lietuva 1009–2009 / Sud. A. But-
rimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, 
p. 19–33, 37–61.

Kontroliniai klausimai. 1) Kaip suprantamos sąvokos: kultūros istorija, sociokultūrinė 
istorija, kultūrinė antropologija? 2) Kaip suprantama / apibrėžiama ikivalstybinė pagony-
bė? 3) Pagonybės / krikščionybės distinkcija. 4) Kokie svarbiausi pagoniškosios Lietuvos 
epochos reiškiniai bei lemtingi įvykiai?

2. Krikščioniškoji Lietuva. Europėjimas: 1387–1569 m.
Reikšminiai žodžiai: krikščioniškoji Lietuva, europėjimas, europeizacija, krikščioniš-

koji kultūra, LDK konfesijos, jėzuitai, Liublino unija.
Sąvokos: civilizacinis šuolis, kristianizacija, krikščioniškoji civilizacija, etnokonfesinė 

sandara, krikštas, bažnytinės unijos idėja, rašto industrija, reformacija, Renesansas, hu-
manizmas, tolerancija, politinė tauta, jėzuitų misija.

Daugiausia dėmesio skiriama civilizaciniam Lietuvos šuoliui. Vytautas sukūrė prielai-
das Lietuvos europeizacijai. Lietuva sparčiai perėmė Vakarų Europos kultūrą: Bažnyčią, 
mokyklą, padarė kultūrinį šuolį – sukūrė raštą bei jo industriją, knygą ir spaudą, feodali-
nę sistemą, kartu – luominės visuomenės ir monarchijos principus, cechų ir trilaukio idė-
jas. Aiškinama LDK etnokonfesinė sandara ir jos transformacijos (katalikiškas krikštas, 
Bažnyčios ir visuomenės būtis, stačiatikių padėties LDK pokyčiai, bažnytinės unijos idėja 
ir jos sklaida). Gotikos, Renesanso bei humanizmo raiška. 

Tema baigiama jėzuitų misija Lietuvoje bei Liublino unijos sudarymu.
Pagrindinė literatūra: 1) Bumblauskas A. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tra-

dicija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 117–155; 2) Lietuva 1009–2009 / 
Sud. A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidyk-
la, 2009, p. 83–97, 147–181; 3) Kiaupienė J., Petrauskas R. Nauji horizontai: dinastija, 
visuomenė, valstybė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386–1529 m. (Lietuvos istorija, 
t. 4). Vilnius: Baltos lankos, p. 188–220.
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Kontroliniai klausimai. 1) Ką laikome kultūriniu civilizaciniu šuoliu? 2) Apibūdinkite 
Vytauto laikų LDK. 3) Kokie lemtingiausi pokyčiai įžvelgtini LDK XV–XVI a. antroje 
pusėje? 4) Apibūdinkite LDK etnokonfesinę sandarą bei jos transformacijas.

3. Abiejų Tautų Respublikoje. Baroko epocha: 1569–1791 m.
Reikšminiai žodžiai: barokas, Vilniaus universitetas, Bažnyčia, konstitucija, Lenkijos 

ir Lietuvos valstybė, polonizacija.
Sąvokos: tolerancija, bajorų demokratija, lenkėjimo / polonizacijos procesas, drama, 

poema, dvarų poetai, „lietuvių kalbos“, rašytinė konstitucija.
Studentai supažindinami su Lietuva kaip ryčiausio ir šiauriausio baroko šalimi bei 

Apšvietos idėjų sklaida. Aiškinama baroko epochos samprata, pabrėžiama generuojan-
ti Dievo idėja, baroko epochos pasaulėvaizda ir pasaulėvoka, baroko epochos žmogus: 
„iš tuščios šlovės į šventą pamaldumą“ – mirtis ir laidotuvės, amžinumo ir laikinumo, 
šventumo ir nuodėmingumo, sielos ir kūno, dangiškieji ir žemiškieji kontrastai. Parapijų 
tinklo susiformavimas ir sklaida XVII a. antroje pusėjė.

 Supažindinama su Vilniaus universitetu kaip LDK baroko literatūros kūrimo cent-
ru. Baroko epochos poema: dvarų poetai ir jų poemų herojai. Baroko epochos retorikos 
meistrai (M. K. Sarbievijus, Tomas Požeckis, Andrius Zenevičius ir kt.). Baroko teatras. 
Lenkakalbės Lietuvos kultūros modelio plitimas. Kokios būta „lietuvių kalbos“? (lotynų 
kalba (romėniškoji kilmės teorija), rusėnų arba Lietuvos metraščių ir statutų kalba, lenkų 
kalba (ofi ciali LDK kalba nuo 1697).

Apžvelgiamas Vilnius, gotikinės ir barokinės bažnyčios bei cerkvės kaip dviejų Eu-
ropos civilizacinių tradicijų sandūros ir sąveikos simbolis. XVIII a. pabaigoje, 1791 m. 
gegužės 3-iąją ir spalio 20-ąją (Abiejų Tautų tarpusavio įsipareigojimas), priimta pirmoji 
rašytinė konstitucija Europoje – senosios Lietuvos ir Lenkijos istorijos kulminacija. Ge-
gužės 3-iosios konstitucijos reformos ir jos reikšmė.

Pagrindinė literatūra: 1) Bumblauskas A. Senosios Lietuvos istorija. 1009–1795. Vil-
nius: R. Paknio leidykla, 2005; 2) Bumblauskas A. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos 
tradicija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 167–193; 3) Baroko epochos 
socialinio ir dvasinio gyvenimo štrichai // Lietuva 1009–2009 / Sud. A. Butrimas, R. Jano-
nienė, T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 185–283.

Kontroliniai klausimai. 1) Apibūdinkite baroko epochos pasaulėjautą ir pasaulėvaiz-
dą. 2) Kas lėmė lenkiakalbės Lietuvos kultūros modelio plitimą? 3) Kokie reiškiniai rodė 
pirmuosius Apšvietos žingsnius Lietuvos kultūroje ir ūkyje? 4) Ką mums reiškia 1791 m. 
gegužės 3-iosios konstitucija?

4. XIX a.–XX a. pradžios Lietuva (modernėjanti ir tautinio atgimimo Lietuva).
Reikšminiai žodžiai: LDK sunaikinimas, carų valdžia, tautinis atgimimas.
Sąvokos: modernėjimas, romantizmas, mesianizmas, lenkų kultūra, senalietuviai, jau-

nalietuviai, knygnešiai, daraktoriai, modernioji lietuvių tapatybė.
Svarbu chronologiškai /sąlygiškai išskirti šio laikotarpio Lietuvą su veikiančiu Vil-

niaus universitetu ir visa kultūra iki sukilimo. Kita Lietuva – tai LDK idėjos naikinimas. 
Nagrinėjant temą apžvelgiamas modernėjančios Lietuvos vaizdinys: moderniosios lie-
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tuvių tautos formavimosi procesas, visuomeninių, tautinių, meninių ir kitų grupuočių 
veikla. Romantinė LDK nostalgija Adomo Mickevičiaus kūryboje. Represijų poveikis. 
Lietuvybės samprata ir jos kaita XIX a. Dviejų tautos kultūrų koncepcija: senalietuviai ir 
jaunalietuviai, senoji ir jaunoji Lietuva.

Nagrinėjant temą aptariama ir tautinio atgimimo epocha, atvedusi tautą į 1918 m. va-
sario 16-ąją. Siekiama parodyti XIX a. antros pusės lietuvių tautinį atgimimą ir jo patriar-
chus Simoną Daukantą, Joną Basanavičių ir Vincą Kudirką, tautinio atgimimo dainių 
Maironį ir pagal jo eiles tikrus himnus kūrusį kompozitorių Juozą Naujalį, bendrinės 
lietuvių kalbos kūrėją Joną Jablonskį ir žymiausią to meto lietuvių kūrėją Mikalojų Kons-
tantiną Čiurlionį – visi jie tapo moderniosios lietuvių tapatybės pagrindėjais. Mykolo 
Riomerio pilietiškumo iniciatyvos: atsidavimas gimtajam kraštui, jo gerovė.

Pagrindinė literatūra: 1) Aleksandravičius E., Kulakauskas A. Carų valdžioje: XIX am-
žiaus Lietuva. Vilnius: Baltos lankos, 1996 (apie 24 p.); 2) Trumpa V. Lietuva XIX am-
žiuje. Chicago, 1989, p. 15–77; 3) Lietuva 1009–2009 / Sud. A. Butrimas, R. Janonienė, 
T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 353–369.

Kontroliniai klausimai. 1) Apibūdinkite svarbiausius XIX a. visuomenės pokyčius. 
2) Lietuvybės samprata XIX a. Lietuvos visuomenėje. 3) Prieš ką nukreiptas tautinis atgi-
mimas: prieš lenkus ar prieš rusus?

5. Modernioji Lietuva: I. Tarpukario Lietuvos vaizdinys: 1918–1940.
Reikšminiai žodžiai: modernioji Lietuva, Lietuvos Respublika, tarpukaris, naciona-

lizmas.
Sąvokos: modernizmas, tapatybės vaizdinys, nacionalizmo ideologinė paradigma, 

neo gotikinė architektūra, agrarinė kultūra, arsininkai.
Paskaitoje pateikiamas Lietuvos Respublikos vaizdinys: visuomenė, sukūrusi visuoti-

nio švietimo, modernių dailės ir literatūros krypčių, išlikusios neogotikinės architektū-
ros kultūrą. Tautinio atgimimo epochoje sukurtą lietuvių tapatybės reljefą papildė poetų 
ir prozininkų Kazio Binkio, Balio Sruogos, Vinco Mykolaičio-Putino ar Vinco Krėvės-
Mickevičiaus, jau išeivijoje iškilusių Henriko Radausko, Antanto Škėmos ar Algimanto 
Mackaus kūryba. Moderniosios lietuvių kultūros atspindys ir tautinio identiteto paieškos 
meninėje kultūroje – tai žymių tapytojų bei skulptorių Justino Vienožinskio, Antano Sa-
muolio ar Vlado Eidukevičiaus, Viktoro Vizgirdos ar Antanano Gudaičio, Juozo Zikaro, 
Petro Rimšos ar Juozo Mikėno kūriniai. Pakilimo simboliu tapo lietuvių lakūnų Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno žygdarbis 1933 m. – jie vieni pirmųjų pasaulyje iš JAV perskrido 
Atlantą ir nelemtai žuvo Rytprūsiuose (Soldine, Vokietijoje). Lietuvą išgarsino ir Felik-
so Vaitkaus skrydis per Atlantą 1935 m. Vyraujanti nacionalizmo ideologinė paradigma 
nesutrukdė to meto Lietuvos kultūrai įkvėpimo ieškoti Paryžiuje, o Kaunui priglausti di-
delio mastelio kūrėjus iš Rusijos – Mstislavą Dobužinskį ar Levą Karsaviną. Ketvirtajame 
dešimtmetyje išryškėjo lietuvių moderniosios dailės kūrėjų, susibūrusių į „Ars“ grupę, 
naujovės, „Naujosios Romuvos“ redaktoriaus Juozo Keliuočio pastangomis pradėjo mo-
dernėti lietuvių žurnalistika.
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 Vertinant tautinio identiteto ieškojimus, išskirtini du tarpukario Lietuvos kultūroje 
dėmenys – kaimo tradicijų gaivinimas ir pastangos Lietuvos valstybingumą susieti su 
didžiavyrių arba kunigaikščių Lietuva.

Pagrindinė literatūra: 1) Mulevičiūtė J. Modernizmo link: dailės gyvenimas Lietuvos 
Respublikoje 1918–1940. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2001 
(apie 77 p.); 2) Jankevičiūtė G. Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 
1918–1940. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2003 (apie 66 p.); 3) Ta-
mošaitis M. Modernios valstybės kūrimas // Lietuva 1009–2009 / Sud. A. Butrimas, R. Ja-
nonienė, T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 483–507.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokie svarbiausi Vyriausybės uždaviniai atkūrus Lietuvos 
valstybę? 2) Kokie agrarinės kultūros pokyčiai vyko tarpukario Lietuvoje? 3) Tautinio švie-
timo atgimimo esmė? 4) Kokias naujoves mene, tapyboje, skleidė arsininkų grupuotė?

6. II. Sovietinės Lietuvos vaizdinys: 1940–1990.
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Respublika, sovietmečio Lietuva, genocidas, partizanai.
Sąvokos: geležinė uždanga, sovietinis genocidas, nacių holokaustas, demokratinė 

konstitucija, rezistencija, disidentai, chruščiovinis atšilimas, komunizmas.
Nagrinėjant temą supažindinama su Lietuvos Respublikos vaizdiniu sovietų imperijos 

laikais: Antrojo pasaulinio karo epochoje per sovietinį genocidą ir nacių holokaustą Lie-
tuva neteko beveik trečdalio savo žmonių. Lietuvos garbė buvo ginama ginkluotame par-
tizanų kare su SSRS 1945–1953 m. 1949 m. partizanų vadų pasirašyta Deklaracija nusakė 
ne tik pasipriešinimo kovos esmę, bet kartu nubrėžė ir demokratinės nepriklausomos 
valstybės ateities kūrimo gaires. Šis dokumentas, įteisintas ofi cialiu Lietuvos Respublikos 
įstatymu, rodo valstybingumo tradicijų tęstinumą: Lietuvos valstybė aukščiausiu lygiu 
pripažino pokario rezistencijos vadovybę kaip teisėtą okupuoto krašto valdžią. Lietuvos 
prijungimo prie SSRS nepripažino ir lietuvių išeivija, ir disidentai pačioje Lietuvoje. So-
vietinė okupacija ypač suvaržė tikėjimo ir Bažnyčios veiklą Lietuvoje: nutraukta religinės 
literatūros leidyba, nemažai religinių kūrinių sunaikinta, Bažnyčia išstumiama iš viešojo 
gyvenimo ir griaunams jos autoritetas. Chruščiovinis atšilimas ir socialinės permainos 
XX a. 7–9 dešimtmečiuose.

Pagrindinė literatūra: 1) Lietuva 1009–2009 / Sud. A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiū-
naitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 567–579, 575–581, 585–591, 
603–609; 2) Lietuvos istorija 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija / Vyr. red. A. Anu-
šauskas. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005 (apie 
70 p.).

Kontroliniai klausimai. 1) Sovietinė demokratijos fi kcija, jos esmė. 2) Apibrėžkite 
ginkluotos ir neginkluotos rezistencijos bei koloboravimo fenomenus. 3) Kaip reiškėsi 
tautinės savimonės gaivinimas sovietmečio Lietuvoje? 4) Kas yra chruščiovinis atšilimas? 
5) Kokios socialinės permainos vyko Lietuvoje XX a. 7–9 dešimtmečiuose?

7. Postmodernas: Kovo 11-osios Lietuva.
Reikšminiai žodžiai: nepriklausomybė, Lietuvos Sąjūdis, Baltijos kelias, Kovo 11-osios 

Lietuva, tūkstantmetis.



32

„BRANDUOLINIAI“ MODULIAI IR JŲ TEMOS

Sąvokos: postmodernas, restitucija, dainuojanti revoliucija, komunizmo citadelė, ko-
lonializmas, imperija.

Nagrinėjant temą supažindinama su nepriklausomybės atkūrimo pradžia, kuriai po-
stūmį davė Michailo Gorbačiovo paskelbta reforma „Perestroika“. Į nepriklausomybę 
Lietuvą vedė 1988 m. vasarą susikūręs Lietuvos Sąjūdis. Plačiai vykdytos Hitlerio ir Stali-
no 1939 08 23 pakto pasmerkimo akcijos – 1988 m. didysis mitingas Vilniuje bei 1989 m. 
Baltijos kelias, gyva žmonių grandine sujungęs Baltijos šalių sostines Vilnių, Rygą ir Ta-
liną. Dainuojančios tautos nepriklausomybės siekis atvedė į 1990 m. Kovo 11-osios pa-
skelbimą. Šis procesas šiandien vadinamas „dainuojančia revoliucija“: taikiai buvo prie-
šinamasi ir 1991 m. sausio 13-ąją sovietinei militaristinei agresijai. Baltijos dainuojanti 
revoliucija buvo neįmanoma be Lenkijos „Solidarumo“, pradėjusio griauti komunizmo 
stovyklos pamatus, istorinio vaidmens. 

Nauji Lietuvos modernizacijos projektai, naujas juridinis Bažnyčios padėties įtvirtini-
mas, Restitucijos aktas, tikėjimo vertybių grįžimas. Tūkstantmetis.

Pagrindinė literatūra: 1) Lietuva 1009–2009 / Sud. A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiū-
naitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 629–637, 639–647, 657–663; 
2) Lietuvos fotografi ja: vakar ir šiandien ’09. Lietuvos tūkstantmečio veidas / Sud. A. Alek-
sandravičius. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografi jų fondas, 2009, p. 8–43.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokį postūmį Lietuvai davė Gorbačiovo „perestroika“? 
2) Apibūdinkite sąvoką „dainuojanti revoliucija“. 3) Ką reiškia 1990 m. Kovo 11-oji? 
4) Kaip pasikeitė Lietuvos veidas po 1990 m. Kovo 11-osios?

Seminarų ir pratybų temos
1. Ikikriščioniškoji Lietuva (2 proseminarai).
Proseminaruose studentai bus supažindinami su to laikotarpio šaltiniais, kuriuose 

atskleidžiama Lietuvos didžiųjų kunigaikščių vykdyta vidaus ir užsienio politika, jų po-
žiūris į Lietuvos krikštą.

Šaltiniai ir literatūra: 1) Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne 
illustrans = Gedimino laiškai / Tekstus, vertimus bei komentarus par. S. C. Rowell. Vil-
nius: Vaga, 2003, p. 38–41, 46–49, 56–67, 182–190; 2) Mindaugo knyga: istorijos šaltiniai 
apie Lietuvos karalių / Par. ir į lietuvių k. išvertė D. Antanavičius, D. Baronas, A. Dubonis 
(ats. red.), R. Petrauskas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005, p. 68–70, 72–
73, 79–82, 84–85; 3) Metraščiai ir kunigaikščių laiškai (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 4). 
Vilnius: Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 118–156.

2. Krikščioniškoji Lietuva (3 proseminarai).
Proseminaruose studentai bus supažindinami su XVI a. polemineje literatūroje svars-

tytais / keltais valstybės, tautos, pilietybės klausimais, taip pat tautos praeities ieškojimais 
bei valstybės pagrindų – Lietuvos Statutų – kūrimu. Nagrinėjama M. Daukšos lietuviško-
jo kultūros modelio samprata.

Šaltiniai ir literatūra: 1) Lietuvos kanclerio Alberto Goštauto memorialas karalienei 
Bonai (1525) // Šešioliktojo amžiaus raštija (Senoji Lietuvos raštija, kn. 5). Vilnius, 2000, 
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p. 31–54; 2) Leonas Sapiega apie Lietuvos Statutą // Koženiauskienė R. XVI–XVIII am-
žiaus prakalbos ir dedikacijos. Vilnius: Mokslas, 1990, p. 101–106; 3) Lazutka S. Lietuvos 
Statutai, jų kūrėjai ir epocha. Kaunas: Spindulys, 1994, p. 23; 4) Daukša M. Katekizmas. 
Prakalba į malonųjį skaitytoją... // Katechizmas, arba Mokslas, kiekvienam krikščioniui 
privalus. Vilnius, 1595.

3. XIX a.–XX a. pr. Lietuva (3 proseminarai).
Studentai supažindinami su to laikmečio epochos naratyvais bei šaltiniais, atspin-

dinčiais XIX a. visuomenę: tai pasakojimai apie istorinės Lietuvos bajorus ir valstiečius, 
dvaro gyvenimo kasdienybę, nagrinėjama tėvynės likimo, tėvynės meilės tema, Lietuvos 
vaizdinys ir kraštovaizdis.

Šaltiniai ir literatūra: 1) Gegužės 3-iosios konstitucija ir spalio 20-osios Abiejų Tautų 
tarpusavio įsipareigojimas; 2) Mickevičius A. Paskaita apie lietuvių tautą [išleista 1845] // 
A. Mickevičius. Laiškai, esė, proza. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998, 
p. 185–194; 3) Mickevičius A. Ponas Tadas // žr. Ponas Tadas arba Paskutinis antpuolis 
Lietuvoje: bajorų nuotykiai iš 1811 ir 1812 metų dvylikoje eiliuotų knygų / iš lenkų k. ver-
tė V. Mykolaitis-Putinas, J. Marcinkevičius. Vilnius: Vaga, 1998 [kiti leidimai – 1974 m., 
1978 m.]; 4) 1861 m. Lietuvio katekizmas; 5) Römeris M. Lietuva: studija apie lietuvių 
tautos atgimimą [1908]. Vilnius, 2005, p. 2–23; 6) XX amžiaus pradžios Vilnius: moder-
nėjančios kultūros židinys. Vilnius: Kultūros, fi losofi jos ir meno institutas, 2004; 7) Ba-
sanavičius J. Iš krikščionijos santykių su senovės lietuvių tikyba ir kultūra [1912] // J. Ba-
sanavičius. Rinktiniai raštai. Vilnius: Vaga, 1970, p. 156–225; 8) Maironis. Jaunalietuvių 
himnas. Užtrauksim naują giesmę broliai // Maironis. Raštai. Vilnius: Vaga, t. 3.

4. XX a. Lietuva (3 proseminarai).
Studentai skaitys atrinktus XX a. naratyvus bei šaltinius apie demokratinės nepriklau-

somos valstybės ateities kūrimo gaires, pasipriešinimo kovas ir pokario rezistanciją, apie 
žmogaus vietą kultūroje.

Šaltiniai ir literatūra: 1) Mulevičiūtė J. Modernizmo link: dailės gyvenimas Lietuvos 
Respublikoje 1918–1940. Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2001 
(apie 35 p.); 2) Šalkauskis S. Lietuva „Ant dviejų pasaulių ribos“ („Sur les Confi ns de deux 
Mondes“). 1919; 3) Maceina A. 40 metų sukakties temomis // Į laisvę. 1958, Nr. 15, p. 17; 
4) Partizanų 1949 Vasario 16-osios deklaracija; 5) Ivinskis Z. Lietuvių kultūros tarpsniai 
[1949] // Kultūra ir istorija. Vilnius, 1996, p. 195–210; 6) Cz. Miłoszo Lietuva. 1980 m. 
Nobelio premijos laureato kalba; 7) Marcinkevičiaus J. Mažvydas. Vilnius: Vaga, 1977; 
8) Kavolis V. Epochų signatūros [1991] // V. Kavolis. Žmogus istorijoje. Vilnius: Vaga, 
1994, p. 362–402, 424–440.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Greimas J., Žukas S. Lietuva: praeitis, kultūra, dabartis. Vilnius: Baltos lankos, 

1993 (apie 60 p.); 2) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai / 
Sud. A. Ališauskas, L. Jovaiša ir kt. Vilnius: Aidai, 2001 (apie 85 p.); 3) Bumblauskas A. 
Vilniaus universiteto atminties modeliai ir praeities reprezentacijos XIX–XX amžiuje // 
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Lietuvos istorijos studijos. 2005, t. 16, p. 48–64 (apie 16 p.); 4) Bumblauskas A. Lietuvos 
didieji istoriniai pasakojimai ir Vilniaus paveldas // Naujasis Vilniaus perskaitymas: di-
dieji Lietuvis istoriniai pasakojimai ir daugiakultūris miesto paveldas. Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 2009, p. 15–47 (apie 30 p.); 5) Ulčinaitė E. Lietuvos Renesanso ir 
Baroko literatūra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001 (apie 40 p.); 6) Narbu-
tas S. Nuo Mindaugo raštų iki Karpavičiaus pamokslų: XIII–XVIII amžiaus LDK raštijos 
apžvalga. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000; 7) Kuolys D. Asmuo, 
tauta, valstybė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinėje literatūroje: renesansas ir 
barokas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1992; 8) Ivinskis Z. Lietuvių 
kultūros tarpsniai // Kultūra ir istorija. Vilnius: Kultūros ir meno institutas, p. 195–210 
arba Aidai. 1949, Nr. 33; 9) Greimas A. J., Žukas S. Lietuva Pabaltijy: istorijos ir kultūros 
bruožai. Vilnius: Baltos lankos, 1993 (apie 55 p.).

Lietuvos atminties vietos
Prof. dr. Alfredas Bumblauskas

Temos anotacija. Tema „Lietuvos atminties vietos“ yra skirta suaktualinti ir suprob-
leminti Lietuvos kultūros istorijos bei paveldo įvykius, objektus ir reiškinius. Ieškoma 
naujų temos įžvalgų, kurios įprasmintų kultūros istorijos fenomenus šiandienoje. Lie-
tuvos atminties vietų įprasminimo naujos dimensijos, nulemtos geopolitinių ir kultū-
rinių permainų, išplėtė savo ribas nuo nacionalinio iki regionalistinio ir daugiakultūrio 
atminties vietų konteksto suvokimo. Tai lemia šios temos daugiaperspektyvią analizės 
kryptį užmirštiems arba kontraversiškiems, bet naujų aplinkybių prikeltiems Lietuvos 
įvaizdžiams, simboliams, vietoms atskleisti ir konstruoti. 

Pagrindiniai temos siekiai: 1) suaktualinti ir suprobleminti Lietuvos kultūros istoriją ir 
paveldą jų refl eksijai pritaikant istorinės sąmonės ir atminties vietų teorijas; 2) parodyti Lie-
tuvos simbolių ir įvaizdžių istorinį kintamumą ir priklausomybę nuo didžiųjų istorinių pa-
sakojimų, politinių įtampų ir kultūros paveldo „dalybų“; 3) suprobleminti tradicinius sim-
bolius ir įvaizdžius per daugiaperspektyvią žiūrą ir siūlyti naujas atminties vietų įžvalgas. 

Išklausę šią temą studentai: 1) žino ir supranta pagrindinius Lietuvos tapatybės ženk-
lus – simbolines atminties vietas ir jas sureikšminusius didžiuosius naratyvus; 2) geba 
kritiškai vertinti dabarties įvykių ir procesų santykį su praeitimi; 3) žino ir suvokia skir-
tingų laikotarpių ir kontekstų istoriografi nių požiūrių bei istorinės atminties formų skir-
tumus; 4) žino ir suvokia skirtingų tautų bei kultūrų požiūrių skirtumus.

Temos programa
1. Simboliai, atmintys ir užmarštys (6 paskaitos).
Reikšminiai žodžiai: tradicija, ikikrikščioniškoji kultūra, krikščioniškoji kultūra, po-

lonizacija, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kultūra, europeizacija, tautinis at-
gimimas, tapatybė.
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Sąvokos: didysis naratyvas / mažasis naratyvas, nacionalistinis naratyvas / liberalusis 
naratyvas / marksistinis naratyvas / krikščioniškasis naratyvas, etninis nacionalizmas / 
etnolingvistinis nacionalizmas / pilietinis nacionalizmas, paveldo dalybos, Litva / Letuva 
distinkcija, tapatybės modeliai, simboliai.

Įvadas: Kas yra didieji pasakojimai, atminties vietos ir istorinė sąmonė? Šiuolaikinės 
tautų ir valstybių tapatybės paieškos.

Jau iš XIX a. ateina skirtingos rusų ir lenkų istorikų koncepcijos, diametraliai skir-
tingai matančios LDK istorijos kreivę, ypač Abietų Tautų Respublikos žlugimo ar sunai-
kinimo priežastis. Lietuvių istoriografi jai šios problemos ilgai nerūpėjo, tačiau kirtosi, o 
ir šiandien kartais kertasi lietuvių ir lenkų istorikų koncepcijos, ar virto LDK Lenkijos 
istorijos objektu, o jei virto, tai nuo kada. Šiandien akivaizdžiai skiriasi lietuvių ir dalies 
baltarusių koncepcijos dėl LDK etninės kilmės bei pobūdžio. Paprastai tokiais atvejais 
viena tautinė mokykla kitą apkaltina „neobjektyvumu“. Adolfo Šapokos redaguotos „Lie-
tuvos istorijos“ įvade buvo sakoma: „Lig šiol, kaip matėm, Lietuvos istoriją rašė sveti-
mieji, – kiekvieni vis savo tikslais.“ Vadinasi, nors nuo istorizmo metodologijos pradžios 
XIX a. visi istorikai ant savo darbastalio turi tuos pačius šaltinių kritikos metodus: fi lo-
loginę šaltinių kritiką, diakritiką, sisteminę kritiką ir visi deklaruoja objektyvumo siekį, 
tačiau vieni kitus kaltina „skirtingais tikslais“. 

Nuo ko priklauso, kad taip skiriasi „objektyvių“ istorikų pažiūros? Nuo to, kad kau-
namasi „dėl Tėvynių garbės“ (lenkų istoriko Jerzy’io Topolskio žodžiais), o dar gudriau 
sakant – kad atstovaujama kuriam nors nacionalistiniam didžiajam pasakojimui. Lie-
tuvoje ši problema dažniausiai net nenujaučiama – nacionalistinio naratyvo vyravimu 
laikytina jau vien tai, kad neieškomas ir net neįsivaizduojamas joks kitoks (nebent vi-
suotinai atmestas komunistinis ar marksistinis). Tautininkiškumas ar tautiškumas yra 
laikomas savaimine vertybe, kuriai netaikytina pejoratyviškai traktuojama nacionalizmo 
sąvoka. O turtingesnės istoriografi jos net viduje neišsitenka viename naratyve. Jau XX a. 
pradžioje pasirodžiusios Lenkijos Romano Dmowskio „tautinių demokratų“ (endekų) ir 
Juzefo Pilsudskio federalistinės politinės programos tiesiogiai koreliavo su analogiškomis 
istoriografi nėmis programomis, skirtingai suprantančiomis Lenkijos istorinius santykius 
su LDK ir apskritai rytų kaimynais. Dar kiti autoritetai iškilo „Solidarumo“ epochoje, o 
Jerzy’s Giedroycas net 1999 m. kalbėjo apie Lenkiją tebevaldančius Romano Dmowskio 
ir Juzefo Pilsudskio „karstus“. Vienu žodžiu pasakyta taip įspūdingai ir dramatiškai, kad 
jis jau savaime gimdo savarankišką didįjį naratyvą. Juk kartais istoriniai didieji naraty-
vai (pranc. méta récits, grands récits, maître-récits; angl. metanarratives, grand narra tives, 
master narratives; vok. Metanarrativen, Meistererzählungen) ir apibrėžiami kaip drama-
tiški, lengvai papasakojami pasakojimai, tačiau pateikiantys ilgalaikės raidos linijas ir 
ideo loginę žinią su konkrečiomis veikimo nuorodomis. Jie sujungia mokslinius tyrinėji-
mus su visuomenės istorinės sąmonės vaizdiniais ir apeliuodami į emocijas padeda kurti 
kolektyvinį identitetą. Tai gali būti konceptualios istorinės mikrosintezės, kurių istori-
kams dažnai ir kurti nebereikia, nes jau vienu ar kitu pavidalu egzistuoja – istorikams 
reikia tik pasirinkti. Apskritai didžiaisiais pasakojimais galima laikyti ne tik pavyzdinius 
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pasakojimus arba tekstus ir ne tik akademiškai pagrįstus, bet ir meninius tekstus ar netgi 
kitus meno – dailės, muzikos, architektūros – projektus, kuriančius tam tikrus vaizdi-
nius, kuriuos reikia rekonstruoti ir pateikti tekste. Apskritai didžiuoju pasakojimu reikė-
tų laikyti aprioriškai priimamų ir neargumentuojamų teiginių visumą. Jornas Rüsenas, 
pritaikęs paradigmos sąvoką istoriografi jai, jai suteikė visų pirma metodologinį turinį. 
Bet paradigmos sąvoka senojoje graikų kalboje pirmiausia ir reiškia pavyzdinį kūrinį. 
Jeigu didieji pasakojimai pavadinami ir pavyzdiniais pasakojimais – master narratives 
arba Meistererzählungen, vadinasi, juos drąsiai galima pavadinti paradigmomis, ir, kaip 
matysime, ne bet kokiomis, o ideologinėmis.

Pirmasis apie didžiuosius naratyvus, pirmiausia marksistinį arba komunistinį, dar 
XX a. 8-ame dešimtmetyje pradėjo kalbėti prancūzų fi losofas Jean-François Lyotard’as ir 
iškart pareiškė apie jų mirtį postmoderno epochoje. Pasak J-F. Lyotard’o, didieji pasako-
jimai yra būdingi būtent modernybės epochai, o postmoderniais laikais žmonės nebetiki 
didžiaisiais naratyvais, nes didieji naratyvai vienas kitą atmeta, yra „totalizuojantys“. Net 
pačią postmodernybę J-F. Lyotard’as apibrėžia kaip nepasitikėjimą didžiaisiais naratyvais. 
Pereinant nuo modernybės į postmodernybę, Lyotard’o manymu, didieji pasakojimai tu-
rėtų užleisti vietą mažiesiems („petits récits“), kukliesiems, arba lokaliesiems, naratyvams, 
postmodernybė – fragmentacijos ir pliuralizmo amžius. J-F. Lyotard’o koncepcija labai 
išpopuliarėjo, ji taikoma įvairiausioms fi losofi nėms, sociologinėms, mokslotyrinėms 
koncepcijoms tirti. 

Šiandien dažniausiai išskiriami su laisvės ir moderno idėjos sklaida susijęs liberalusis 
naratyvas, su tautine emancipacija ir nacijos idėja susijęs nacionalistinis naratyvas ir su 
socialine emancipacija bei klasės idėja susijęs marksistinis naratyvas. Pagrindinės sąvo-
kos, kurios organizuoja šiuos metanaratyvus arba ideologines paradigmas, yra atitinka-
mai modernas, nacija ir klasė. Visų šių naratyvų ištakos aptinkamos jau po Prancūzų 
revoliucijos ir kildinamos iš Apšvietos epochoje atsiradusio pažangos istorijos modelio, 
savo ruožtu keitusio viduramžinį išganymo istorijos modelį. Skirtingos praeities inter-
pretacijos, kurios rungiasi tarpusavyje dėl aiškinimo viršenybės (Deutungshoheit), yra 
būdingos visoms modernioms visuomenėms. Paprastai įsitvirtina tie istoriniai pasako-
jimai, kurie refl ektuoja esamojo laiko kultūrines sroves, pajėgia sukelti atgarsį ir moks-
linės disciplinos viduje, ir išorėje. Taigi, didysis naratyvas šiandien istorikų dažniausiai 
yra suprantamas kaip į nacionalinę valstybę orientuotas istorijos pateikimas, kuris ne tik 
skleidžiasi savo įtaka istorijos disciplinos viduje, bet ir tampa vyraujančiu visuomenėje.

Į J-F. Lyotard’o naratyvų mirties koncepciją reaguojama keleriopai. Pirma – egzis-
tuoja nuomonė, kad ši naratyvų mirties konstatacija yra naujasis naratyvas, leidžiantis 
kurti daugianaratyvį arba daugiaperspektyvį naratyvą ar naratyvus – moterų, mažumų, 
mentalitetų etc. istorijas. Taigi, šiandieniniame istorijos moksle ne tik toleruojami įvairūs 
požiūriai į praeitį, bet ir pabrėžiama istorijos mokslo bei istoriko pareiga ne suniveliuoti 
skirtingus požiūrius, o aktyviai ugdyti savarankiškus tautinius ir kultūrinius identitetus. 
Tai ir yra šiuolaikiniame istorijos moksle deklaruojamas istorinės sąmonės daugiapers-
pektyvumo principas. Šioje plotmėje ypač aktualizuojasi istoriko gebėjimas balansuoti 
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tarp siekio pažinti objektyvią realybę ir akceptuoti atskirų bendruomenių bei žmonių 
istorinės sąmonės konfi gūracijas. Antra – kai kas laiko, kad nėra identitetų be naraty-
vų. Didžiųjų naratyvų paradigmatika operuoja ir J. Rüsenas bei jo mokyklos šalininkai. 
Šiame kontekste J. Rüsenas svarsto etnocentrizmo ir jo įveikos problematiką. Tradicinis 
etnocentrizmas J. Rüsenui koreliuoja su istorizmu, tačiau jis išplečia etnocentrizmo sąvo-
ką, apimdamas ir eurocentrizmą, o kartu ir liberalųjį Vakarų didįjį pasakojimą. Vis dėlto 
naratyvų mirties sampratą pats J. Rüsenas, pripažindamas monoperspektyvinių naraty-
vų ribotumą ir jų kritikos pagrįstumą, laiko ribota, nes „nėra jokio kultūrinio identiteto 
be didžiųjų pasakojimų“. Iš didžiųjų pasakojimų ypatingo vaidmens pripažinimo, regis, 
gimsta naujų naratyvų kūrimo programos, metaforiškai pavadintos „atminties vietomis“. 
Priimdamos daugiaperspekyvumą kaip principą (nes atminties vietos turi būti disonuo-
jančių atminčių susitikimo vieta), jos kuria naują ir atvirą, nacionalinistinį ir liberalųjį 
naratyvus peržengiantį didįjį pasakojimą. 

Taigi, tikros didžiųjų naratyvų mirties dar teks palaukti, todėl mums vis dar turėtų 
būti aktualu idėjos apie vyraujančio ir šalutinių naratyvų santykių dialektiką. Istorinės 
praeities sudabartinimai įgauna didžiojo naratyvo statusą, jei jų autoritetu ir verte nea-
bejojama arba jie bent jau yra vyraujantys visuomenėje ir kartu jei jie sukuria magnetinį 
lauką, kuris pajėgus integruoti skirtingus istorinio sudabartinimo elementus. Kiek ir kol 
šie didieji pasakojimai patenkina visuomenės identiteto poreikius, jie turi socialinį in-
tegruojantį poveikį ir reaguoja į visuomenės pokyčius. Taigi, didieji pasakojimai visada 
įkūnija socialinę galią. Jie yra įsteigiami ir „prastumiami“, jie turi įsitvirtinti nugalėdami 
kitus požiūrius arba būti jų nustumti. Alternatyvūs pasakojimai (Alternativ- und Gege-
nerzählungen) kritikuoja vyraujančius istorinius pasakojimus. Tačiau kol jie pateikia tik 
dalinį vaizdą, tol nepajėgia pakeisti didžiojo pasakojimo.

Taigi, naratyvų dialektika neužkerta kelio naujo didžiojo naratyvo kūrimui, nes Lietu-
vos vyraujantis etnocentrinis, o dar tiksliau – etnolingvocentristinis istorijos pasakojimas 
yra labai selektyvus, labai toli nuo mokslo, todėl dvelkia naft alinu, o kandys, kurios turėtų 
kandžioti šį baudžiavos laikų vaizdinį, ėda Edvardą Gudavičių.

1.1. Lietuvybės simboliai.
1.1.1. Tradiciniai simboliai (iš XIX a. pabaiga–XX a. pirma pusė).
• Vytis, himnas, trispalvė ir Mstislavo Dobužinskio trispalvė.
•  Simboliniai įvykiai: šventės – 1918 II 16, 1990 III 11; tragedijos – 1939 VIII 23, 

1940 VI 15, 1941 VI 14, 1991 I 13.
• Simbolinių įvykių prieštaros: 1430 IX 8 / 1410 VII 15 / 1253 VII 06.
•  Žmonės-legendos: Vytautas, Daukantas ir Basanavičius, Darius ir Girėnas, Smetona 

ir demokratinis skepsis.
•  Simbolinės vietos: Nemunas, Kauno karo muziejus etc., Palanga ir Birutės kalnas, 

Gintaro muziejus, Kernavė, Trakai ir Vytautas, karaimai, kibinai, Vilniaus Gedimino 
bokštas ir Šventaragio slėnis (Gedimino sapnas, geležnis vilkas ir Lizdeika).

•  Simbolinės knygos ir kt. kūriniai: Maironio „Pavasario balsai“, Maironio ir Juozo 
Naujalio „Lietuva brangi“ ir Česlovo Sasnausko „Kur bėga Šešupė“, Šapokos „Lietu-



38

„BRANDUOLINIAI“ MODULIAI IR JŲ TEMOS

vos istorija“, lietuvių pasakos su Egle žalčių karaliene bei Jūrate ir Kastyčiu, Martynas 
Mažvydas ir Kristijonas Donelaitis.

•  Simbolinė etnografi ja: lietuvių kalba, liaudies dainos, tautinis kostiumas, gintaras ir 
linai, dainų šventės.

• Lietuvių kalba.
1.1.2. Sovietmečio lietuvybės simboliai.
• Lietuvaitės iš „Lietuvos“ ir raudonarmiečio pora.
• „Žalgiris“ vietoj Žalgirio, ypač vietoj Vytauto.
• Krepšinis ir Algirdas Šocikas.
• Rumšiškės ir Povilas Mataitis.
• Epo stoka – Justino Marcinkevičiaus trilogija.
•  Poezija (Eduardas Mieželaitis, Sigitas Geda), dailė (Stasys Krasauskas, Petras Rep-

šys), muzika (Bronius Kutavičius), kinas (Vytautas Žalakevičius, Almantas Grikevi-
čius, Arūnas Žebriūnas), teatras (Jonas Vaitkus, Jonas Jurašas etc.) + Vytautas Ker-
nagis, miuziklas „Velnio nuotaka“.

• Vilniaus universiteto be jėzuitų, lenkų, bet su Kristijonu Donelaičiu ir „Poezijos pa-
vasariu“.

• Mažoji Lietuva kaip Lietuvos, o ne kaip Prūsijos dalis.
• XIX a. sukilėliai prieš carizmą – ne lenkai, o Lietuvos revoliucionieriai + Tadas Blinda.
• Paneriai ir IX fortas.
• Cepelinai.
1.1.3. 1990-ųjų permainos: nauji simboliai.
• Vilniaus senamiestis ir Vilniaus univeristeto ansamblis.
• Mindaugo karūnacija ir 1009-ieji.
• Valdovų rūmai.
• Krepšinis (už CASK–„Žalgirio“ dvikovas).
• Sausio 13-osios vietos ir Antakalnio kapinės.
•  3 partizanų vadai su IV Prezidentu (Jonas Žemaitis-Vytautas, Adolfas Ramanaus-

kas-Vanagas, Juozas Lukša-Daumantas).
• Romas Kalanta.
• 1992 m. konstitucija (?).
1.2. Didieji lietuvių istoriniai pasakojimai ir istorinės užmarštys.
1.2.1. Ko nėra tarp atminties vietų?
• Didžiųjų tautinių mažumų: lenkų, rusų, baltarusių.
• Konfesinių mažumų.
• Istorinių regionų: Žemaitijos, Vilnijos, Klaipėdos krašto.
•  Moterų, vaikų ir jiems skirtų kūrinių. Yra poezijos (Sigitas Geda, Juozas Erlickas), 

bet nėra nuotykių.
• Bajorų, miestiečių ir verslo.
• Demokratijos idėjos ir atminties (ją keičia tvarkos idėja – Vytautas ir Antanas Smetona).
• Baroko, klasicizmo ir romantizmo epochų.
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• Mokslo ir inžinerijos.
• Kulinarijos.
1.2.2. Didieji istoriniai pasakojimai.
•  Simono Daukanto ir Jono Basanavičiaus pasakojimai, transformuoti (koreguoti) 

Maironio pasakojimo – Lietuvos didžiojo istorinio pasakojimo pagrindas: Lietuva 
vaduojasi iš lenkų.

• Užgesusi Mykolo Riomerio alternatyva: Lietuva vaduojasi iš rusų.
•  Stasio Šalkauskio sintezės koncepcija ir ateitininkų Antano Maceinos, Kazio Pakšto, 

Zenono Ivinskio alternatyva (iki Algirdo Patacko ir Vytauto Landsbergio), o gal net 
Gintaro Beresnevičisus ir Algirdo Juliaus Greimo.

•  Juozo Jurginio alternatyva: Lietuvos valstybingumo tarpsniai, Justino Marcinkevi-
čiaus trilogija, Edvardas Gudavičius.

• Liberalioji alternatyva: Vytautas Kavolis, Tomas Venclova, Šviesa-Santara.
1.3. LDK paveldo dalybos ir Lietuvos tautų atminčių kontroversijos.
1.3.1. Nepadalijamos LDK atminties vietos – „LDK piliečių“ (Cesław Miłosz) at-

minties trajektorija.
• Gediminas, Palemonas etc.
• Jogaila ir Vytautas.
• Žalgiris, Orša, Salaspilis, Chotynas.
• Jogailaičiai ir Radvilos, Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė.
• Lietuvos Statutai.
• Liublino unija.
•  Gegužės 3-iosios konstitucija ir spalio 20-osios pataisa, Tadas Kosciuška ir dar du 

sukilimai.
• Adomo Mickevičiaus „Litwo, ojczyzna moja“, 1831 m. Paryžius ir Frederikas Šopenas.
• Kam priklauso Pranciškus Skorina, Motiejus Strijkovskis arba Albertas Vijūkas-Ko-

jalavičius?
1.3.2. LDK paveldo nacionalizacijos ir dalybos.
• Tikrosios rusų žemės.
• Lenkų civilizacinės misijos kraštas ir Litva / Letuva distinkcija.
• Lietuvos Respublikos santykis su LDK.
• Baltarusiškasis LDK „nacionalizacijos“ variantas.
1.3.3. Moderniųjų tautų istorinės atminties sankirtos.
•  Lenkai – lietuviai: Gabriel Narutowicz / Stanislovas Narutavičius; Juzefas Pilsuds-

kis / Albertas Plechavičius; Dubingiai / Glintiškės, Litwa/ Letuva.
•  Rusai – lietuviai: Gediminaičiai Rusijoje, Maskvos emigrantai Lietuvoje (Andriejus 

Kurbskis, Ivanas Fiodorovas), stačiatikiai / sentikiai; monrachistai (Piotras Stoly-
pinas) / respublikonai (Mstislavas Dobužinskis); komunizmas / antikomunizmas; 
Feliksas Dzeržinskis, Vincas Kapsukas / Levas Karsavinas.

•  Žydai – lietuviai: Garažas / Birželio sukilimas; žydšaudžiai / teisuoliai; KGB aukų 
memorialas Tuskulėnuose / Paneriai; Algirdo Brazausko atsiprašymas / Jono Pajau-
jio „nebūta dėl ko“; litvakai nobelistai.
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Pagrindinė literatūra: 1) Greimas J., Žukas S. Lietuva: praeitis, kultūra, dabartis. Vil-
nius, 1999; 2) Bumblauskas A. Lietuvos didieji istoriniai pasakojimai ir Vilniaus pavel-
das // Naujasis Vilniaus perskaitymas: didieji Lietuvis istoriniai pasakojimai ir daugiakul-
tūris miesto paveldas. Vilnius, 2009, p. 15–47.

Papildoma literatūra: Bumblauskas A. Lietuvos tūkstantmečio veidai // Lietuvos foto-
grafi ja: vakar ir šiandien ’09: Lietuvos tūkstantmečio veidas / Sud. A. Aleksandravičius. 
Vilnius, 2009, p. 8–19.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokie yra tradiciniai Lietuvos simboliai ir koks jų likimas 
sovietmečiu? 2) Kokius naujus simbolius galima įžvelgti po 1990-ųjų? 3) Tradicinių sim-
bolių atgarsiai šiandienoje ir naujų reiškinių atsiradimas? 4) Kas ir kokie yra didieji pasa-
kojimai? 5) Kokie yra vyraujantys Lietuvos didieji pasakojimai? 6) Kas yra LDK paveldo 
dalybos ir kokie yra istorinės atminties sankirtų esminiai bruožai?

2. Daugiaperspektyvus požiūris į Lietuvos paveldą (4 paskaitos).
Reikšminiai žodžiai: ikikrikščioniškoji kultūra, krikščioniškoji kultūra, polonizacija, 

LDK kultūra, europeizacija, tautinis atgimimas.
Sąvokos: istorinės sąmonės daugiaperspektyvumo principas, istorinė atmintis, atmin-

ties vietos, etnocentrizmas, eurocentrizmas, krikščioniškoji civilizacija.
2.1. Daugiaperspektyvios atminties vietos.
2.1.1. Idėjinės alternatyvos (pagal Pierr’o Nora „Frankai ir galai“).
• Pagonybė / krikščionybė.
• Katalikybė / stačiatikybė / bažnytinė unija; katalikybė / protestantizmas.
• 10 konfesijų šalis.
• 1253, 1918 ar 1990?
• LDK / LR.
• Lietuvių kalba / „lietuvių kalbos“: lotynų, rusėnų, lenkų (1697), litvakų.
• Litwa / Letuva.
• Vilnius / Kaunas.
•  Lietuviškasis kaimas / miestietiškas Kaunas ir Vilnius: moralumo ir modernumo 

priešprieša (Kazys Šimonis / Antanas Samuolis etc.) ?
• Mokslo ir „prakeiktos lyrikos“ priešprieša.
•  Partizanai / stribai; karas su SSRS / pilietinis karas; Vakarų apgauti rezistentai / infi l-

truoti MVD agentai; Žemaitis / Sniečkus.
2.1.2. Skirtingos aukso amžių sampratos.
• Senosios aukso amžių sampratos: pagonybė, imperija, statutų epocha.
• Kiek būta respublikų (ATR, LR ir 1990-ųjų LR)?
• „Ir tada dirbome Lietuvai“: LR, LTSR, 1990-ųjų LR.
2.1.3. Regionai, miestai ir paminklai kaip atminties vietos.
• Vilnius – kelių civilizacinių tradicijų sandūros miestas.
• Vilniaus universitetas ir jo ansamblis.
•  Vilniaus universitetas – poetų universitetas: Sarbievijus, Antanas Mickevičius, Juli-

jus Slovackis, Czesławas Miłoszas, Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga, Sigitas 
Geda, Tomas Venclova.
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• Mažoji Lietuva / Didžioji Lietuva.
• 1864 m. ir Suvalkija.
• 8 Žemaitijos sampratos.
• Kaunas ir jo moderno mokyklos.
• Valdovų rūmai.
• Grūto parkas – Lukiškių aikštė su KGB aukų memorialu – Paneriai.
2.1.4. Istorinės asmenybės kaip atminties vietos.
• Mindaugas / Vytautas.
• Vytautas / Jogaila.
• Pilsudskis / Riomeris.
• Sniečkus / Žemaitis.
• Brazauskas / Landsbergis.
2.1.5. Įvykiai kaip atminties vietos.
• 1009-ieji.
• Žalgiris – Lietuvos kova dėl vietos Europoje, o ne prieš Europą.
• Liublino unija – su ašaromis priimtas, tačiau du amžius atlaikęs kompromisas.
•  Gegužės 3-iosios konstitucija, Spalio 20-oji ir visiškai nutylėta 1792 m. liepos 

23-iosios alternatyva.
• Prieš ką nukreiptas Tautinis atgimimas: prieš lenkus ar prieš rusus?
•  Nuo ko atsiskirta Vasario 16-ąją (Rimanto Miknio klausimas) ir ko atsisakyta 

1921 m. gruodžio 24 d.
•  Pupų Dėdė – „Vilnius mūsų, o mes rusų“: 1939 m. spalio 10 d. ir Stalino-Hitlerio 

paktas 1939 rugpjūčio 23 d.
• Ką reikėjo daryti 1940 m. birželio 15-ąją arba kaip užmirštama plano „R“ istorija?
• 1989 12 24 / 1990 03 11.
2.1.6. Tautų dialogai ir suartėjimai.
• Lenkai – lietuviai: Czesław Miłosz ir Tomas Venclova.
• Rusai – lietuviai: Joseph Brodsky ir Tomas Venclova.
• Žydai – lietuviai: „teisuolių“ fenomenas.
2.2. Optimistinis ar pesimistinis apibendrinimas?
2.2.1. „4 Ž“ koncepcija.
• Žemė – alodas – pavydas – bailumas / Respublika – verslas – drąsa?
•  Žodis – Zanavykų kalba / Daugiakalbiškumas: romėniškoji lietuvių kilmė ir lotynų 

kalba – lenkų kalba nuo 1697 – knygnešių abėcėlė su „w“.
•  „Žalgiris“ ir krepšinis – ne antroji, o pirmoji religija; katalikybė – ne pirmoji, o tre-

čioji.
• Žydo kaip „svetimo“ samprata.
• „4 Ž“ fundamentali priešprieša 2004-ųjų Lietuvai Europos Sąjungoje.
2.2.2. „4 Ž“ kontraversijos arba kiek turim Europos kultūros?
• Ne tik alodas, bet ir Respublika bei valstybės tradicijos.
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•  Ne tik lietuvių kalba, bet ir „lietuvių kalbos“: lotynų kalba (su romėniškąja kilmės 
teorija), rusėnų arba Lietuvos metraščių ir statutų kalba, lenkų kalba (ofi ciali LDK 
kalba nuo 1697 m.).

• Ne tik čekiška, bet ir visa europietiška abėcėlė.
• Ne tik „Žalgiris“, bet visų pirma krikščionybės tradicija.
•  Ne tik pagonybė, bet ir Europos kultūros epochos: Renesansas, barokas, Apšvieta, 

romantizmas, modernizmas.
• Ne tik tautinio grynumo, bet ir daugiakonfesiškumo bei tolerancijos tradicija.
• 10 tezių apie Lietuvos istoriją.
• Globalioji Lietuva, arba išbarstyto paveldo ir žmonių šalis.
2.2.3. Oportunistinis kompromisas – pasimatymų ir medaus mėnesių šalis?
• LT – susitikimų šalis.
• Jonas Banys: LT – medaus šalis.
Pagrindinė literatūra: 1) Greimas J., Žukas S. Lietuva: praeitis, kultūra, dabartis. Vil-

nius, 1999; 2) Bumblauskas A. Lietuvos didieji istoriniai pasakojimai ir Vilniaus pavel-
das // Naujasis Vilniaus perskaitymas: didieji Lietuvis istoriniai pasakojimai ir daugiakul-
tūris miesto paveldas. Vilnius, 2009, p. 15–47. 

Papildoma literatūra: 1) Bumblauskas A. Lietuvos Tūkstantmečio veidai // Lietuvos 
fotografi ja: vakar ir šiandien ’09. Lietuvos tūkstantmečio veidas / Sud. A. Aleksandravi-
čius. Vilnius, 2009, p. 8–19; 2) Venclova T. Vilties formos: eseistika ir publicistika. Vilnius, 
1991, p. 130–214.

Kontroliniai klausimai. 1) Kas yra disonuojančios atminties vietos? 2) Lietuvos atmin-
ties vietos ir jų koreliacija su nacionalistiniu, liberaliuoju, marksistiniu, krikščioniškuoju 
naratyvais? 3) Pagrindiniai E. Gudavičiaus europeizacijos aspektai. 4) 10 naujo Lietuvos 
istorijos pasakojimo tezių.

3. Daugiaperspektyvus požiūris į Vilniaus paveldą.
Reikšminiai žodžiai: atminties galerija, Vilniaus paveldas, Vilniaus universitetas, Ka-

tedra, Vilniaus pilys, Šv. Onos bažnyčia, Nacionalinė dailės galerija.
Sąvokos: istorinės sąmonės daugiaperspektyvumo principas, santarvinio objektyvu-

mo principas, istorinė atmintis, atminties vietos.
3.1. Pažintis su Vilniaus ir Vilniaus universiteto paveldu (4 proseminarai + 4 moko-

mosios ekskursijos).
• Vilniaus universiteto atminties galerijos: Aula, Šv. Jonų bažnyčia, Skargos kiemas.
• Vilniaus širdis: Katedros ir pilių erdvė.
• Šv. Onos bažnyčios aplinka.
• Nacionalinė dailės galerija.
3.2. Vilniaus paveldo interpretacijos (8 kolokviumai + 10 konsultacijų).
Pasirinkto Vilniaus paveldo objekto ar reiškinio interpretacija tradiciniu ir daugia-

perspektyviu požiūriais (savarankiškas Lietuvos atminties vietų projektas grupėse).
Siūlomos užduotys:
• Gedimino bokštas ir Vilniaus priklausomybės kaita;
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• Valdovų rūmai: konfl iktuojančios atmintys;
• Adomas Mickevičius ir Julijus Slovackis;
• lenkiškas Vilnius;
• žydiškas Vilnius;
• rusiškas Vilnius ir rusėniško Vilniaus atradimas;
• baltarusiškas Vilnius;
• lietuviškasis Vilnius ir jo 10-metis pasibaigus spaudos draudimui;
• Romanovų cerkvė (Ostrogiškiai) – Lietuvių Tautos namai;
• Rasos (visų tautų atminties vieta);
• tarpukario Vilnius;
• genocidas ir holokaustas;
• Žaliojo tilto skulptūros ir Grūto parkas;
• gatvėvardžiai kaip atminties vietos;
•  Gedimino prospektas ir Vasario 16-osios (arba Gegužės 3-iosios arba Liepos 

21-osios) gatvė;
• paminklai ir paminklinės lentos kaip atminties vietos;
• Franko Zappos skulptūra ir paminklo Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui klausimas;
• pasirinkto „Amžių šešėlių“ siužeto plėtojimas.
Pagrindinė literatūra: 1) Greimas J., Žukas S. Lietuva: praeitis, kultūra, dabartis. Vil-

nius, 1999; 2) Bumblauskas A. Lietuvos didieji istoriniai pasakojimai ir Vilniaus pavel-
das // Naujasis Vilniaus perskaitymas: didieji Lietuvis istoriniai pasakojimai ir daugiakul-
tūris miesto paveldas. Vilnius, 2009, p. 15–47. 

Papildoma literatūra: 1) Bumblauskas A. Vilniaus universiteto atminties modeliai 
ir praeities reprezentacijos XIX–XX amžiuje // Lietuvos istorijos studijos. 2005, t. 16, 
p. 48–64; 2) Bumblauskas A. 10 prisiminimų apie Vilnių. Vilnius, 2010; 3) Venclova T. 
Vilnius: vadovas po miestą. Vilnius, 2004; 4) Venclova T. Vilniaus vardai. Vilnius, 2006; 
5) Virtualus istorinis Vilnius. Prieiga internetu: www.viv.lt.

Kontroliniai klausimai. Kokios esminės daugiaperspektyvaus ir „santarvinio objekty-
vumo“ principų nuostatos?

4. Didžiųjų istorinių naratyvų skaitymas: nuo Adomo Mickevičiaus ir Simono Dau-
kanto iki Edvardo Gudavičiaus (8 proseminarai).

Reikšminiai žodžiai: ikikrikščioniškoji kultūra, krikščioniškoji kultūra, polonizacija, 
europeizacija, tautinis atgimimas.

Sąvokos: nacionalistinis naratyvas / liberalusis naratyvas / marksistinis naratyvas / 
krikščioniškasis naratyvas, etninis nacionalizmas/ etnolingvistinis nacionalizmas / pilie-
tinis nacionalizmas, tapatybės modeliai.

•  Mickevičius A. Paskaita apie lietuvių tautą [išleista 1845] // A. Mickevičius. Laiškai, 
esė, proza. Vilnius, 1998, p. 185–194.

A. Mickevičius: „Viena išskirtinė ypatybė, už kurią lietuviai nusipelno ypatingos pa-
garbos. Milžiniškuose jų liaudies dainų rinkiniuose nerasi nė vienos ne tik kad vulgarios, 
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bet net nepadorios ar pernelyg laisvos. Ši kalba nepažįsta netgi storžieviškų arba šlykščių 
posakių. Turinti kažką iš pakilios sakralinės žynių kalbos, ši kalba atmetė tuos posakius, o 
juos atstoja atitinkami slavų žodžiai, kurių niekada nevartoja padori lietuvių šeima <…> 
O kada prisiminsime, jog religinės Indostano tradicijos tiksliai atliepė lietuvių liaudies tra-
dicijas, kai pastebėsime stulbinančius saitus tarp abiejų kalbų, taip pat egzistuojančias pa-
našias kastas – puikiai organizuotą, išplėtotą lietuvių žynių hierarchiją ir riterių vitingų 
kastą, tada galėsim prieiti prie išvados, jog lietuviai yra išimtis Šiaurės istorijoje, ir jog lie-
tuviai – tai indų kolonija su visa savo sankloda.“

•   Daukantas S. Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių [parašyta 1822, išleista 1929] // 
S. Daukantas. Raštai. Vilnius, 1976, t. 1, p. 64–81, 127–128.

S. Daukantas: „Taip lietuviai, žemaičiai, pagonimis būdami, giriose gyvendami, drąsūs 
karėje, liuosi namuose daugiau turėjo dorybės nekaip jų susiedai krikščionys.“

•  Basanavičius J. Iš krikščionijos santykių su senovės lietuvių tikyba ir kultūra [1912] // 
J. Basanavičius. Rinktiniai raštai. Vilnius, 1970, p. 156–225.

•  Maironis. Lietuvos praeitis [1926] // Maironis. Raštai. Vilnius, 1992, t. 3, kn. 2, ypač 
p. 31–37, 76–77, 129–133, 174–176, 196–213, (Plg.: Maironis. Lietuvos istorija su 
kunigaikščių paveikslais ir žemėlapiu. Petropilis, 1906, p. 51, 63, 111–135, 176–178, 
206–212).

•  Römeris M. Lietuva: studija apie lietuvių tautos atgimimą [1908]. Vilnius, 2005, 
p. 2–23.

•  Šalkauskis S. Dviejų pasaulių takoskyroje [1919] // S. Šalkauskis. Raštai. Vilnius, 
1995, t. 4, p. 30–42.

•  Ivinskis Z. Lietuvių kultūros tarpsniai [1949] // Kultūra ir istorija. Vilnius, 1996, 
p. 195–210.

•  Greimas J. Iš arti ir iš toli: literatūra, kultūra, grožis. Vilnius, 1991, ypač p. 253–263, 
320–350. 

•  Trumpa V. Lietuva XIX amžiuje. Chicago, 1989, p. 15–77.
•  Kavolis V. Epochų signatūros [1991] // V. Kavolis. Žmogus istorijoje. Vilnius, 1994, 

p. 362–402, 424–440.
•  Miłoszas Cz. Tėvynės ieškojimas. Vilnius, 1995, ypač p. 13–60, 185–239.
•  Gudavičius E. „Pastumtos kortų kaladės“ dėsnis // E. Gudavičius. Lietuvos Europėji-

mo keliais: istorinės studijos. Vilnius, 2002, p. 50–59.
•  Aleksandravičius E., Kulakauskas A. Carų valdžioje: XIX amžiaus Lietuva. Vilnius, 

1996.
•  Bumblauskas A. Vilniaus universitetas: istorinės ir istoriografi nės kolizijos // Alma 

Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai. Vilnius, 2009, p. 10–70.
•  Bumblauskas A. Lietuvos Tūkstantmečio veidai // Lietuvos fotografi ja: vakar ir šian-

dien ’09: Lietuvos tūkstantmečio veidas / Sud. A. Aleksandravičius. Vilnius, 2009, 
p. 8–19.

•  Venclova T. Vilties formos: eseistika ir publicistika. Vilnius, 1991, p. 130–214.
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Pagrindinė literatūra: Putinaitė N. Šiaurės Atėnų tremtiniai. Vilnius, 2004.
Kontroliniai klausimai. 1) Kas sudaro tradicinį Lietuvos didijį naratyvą? 2) Kokie yra 

Lietuvos mažieji naratyvai?

Seminarų ir pratybų temos
1. Pažintis su Vilniaus ir VU paveldu (4 proseminarai + 4 mokomosios ekskursijos):
•  Vilniaus universiteto atminties galerijos: Aula, Šv. Jonų bažnyčia, Skargos kiemas;
•  Vilniaus širdis: Katedros ir pilių erdvė;
•  Šv. Onos bažnyčios aplinka;
•  Nacionalinė dailės galerija.
Pagrindinė literatūra: 1) Greimas J., Žukas S. Lietuva: praeitis, kultūra, dabartis. Vil-

nius, 1999; 2) Bumblauskas A. Lietuvos didieji istoriniai pasakojimai ir Vilniaus pavel-
das // Naujasis Vilniaus perskaitymas: didieji Lietuvos istoriniai pasakojimai ir daugia-
kultūris miesto paveldas. Vilnius, 2009, p. 15–47.

2. Didžiųjų istorinių naratyvų skaitymas: nuo Adomo Mickevičiaus ir Simono Dau-
kanto iki Edvardo Gudavičiaus (8 proseminarai).

Pagrindinė literatūra: Putinaitė N. Šiaurės Atėnų tremtiniai. Vilnius, 2004.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Venclova T. Vilniaus vardai. Vilnius, 2006; 2) Basanavičius J. Iš krikščionijos san-

tykių su senovės lietuvių tikyba ir kultūra [1912] // J. Basanavičius. Rinktiniai raštai. Vil-
nius, 1970, p. 156–225; 3) Maironis. Lietuvos praeitis [1926] // Maironis. Raštai. Vilnius, 
1992, t. 3, kn. 2, p. 31–37, 76–77, 129–133, 174–176, 196–213; 4) Römeris M. Lietuva: 
studija apie lietuvių tautos atgimimą [1908]. Vilnius, 2005, p. 2–23; 5) Ivinskis Z. Lietuvių 
kultūros tarpsniai [1949] // Kultūra ir istorija. Vilnius, 1996, p. 195–210; 6) Greimas J. Iš 
arti ir iš toli: literatūra, kultūra, grožis. Vilnius, 1991, p. 253–263, 320–350; 7) Trumpa V. 
Lietuva XIX amžiuje. Chicago, 1989, p. 15–77; 8) Kavolis V. Epochų signatūros [1991] // 
V. Kavolis. Žmogus istorijoje. Vilnius, 1994, p. 362–402, 424–440; 9) Miłoszas Cz. Tėvy-
nės ieškojimas. Vilnius, 1995, p. 13–60, 185–239; 10) Gudavičius E. „Pastumtos kortų 
kaladės“ dėsnis // E. Gudavičius. Lietuvos Europėjimo keliais: istorinės studijos. Vilnius, 
2002, p. 50–59; 11) Aleksandravičius E., Kulakauskas A. Carų valdžioje: XIX amžiaus Lie-
tuva. Vilnius, 1996; 12) Bumblauskas A. Vilniaus universitetas: istorinės ir istoriografi nės 
kolizijos // Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai. Vilnius, 2009, 
p. 10–70; 13) Bumblauskas A. Lietuvos Tūkstantmečio veidai // Lietuvos fotografi ja: va-
kar ir šiandien ’09: Lietuvos tūkstantmečio veidas / Sud. A. Aleksandravičius. Vilnius, 
2009, p. 8–19; 14) Venclova T. Vilties formos: eseistika ir publicistika. Vilnius, 1991, 
p. 130–214.
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Modulio tikslas – supažindinti studentus su pagrindinėmis Europos kultūros isto-
rijos epochomis, institucijomis, veikėjais bei tekstais. Ugdyti studentų gebėjimą skaityti, 
suprasti ir apibendrinti skirtingų laikotarpių tekstus, aptarti kultūros istorijos idėjas bei 
reiškinius, vertinti Lietuvos kultūros reiškinius bendrajame Europos kultūros kontekste.

Modulio temos:
•  Europa: idėjos istorija ir kultūros samprata;
• Kultūrinių epochų idėjos ir tekstai;
• Nuo pranašų iki revoliucijų – reformos kultūros ištakos ir raida;
• Universitetas – Europos kultūros institucija;
• Europos meno kultūra.

Europa: idėjos istorija ir kultūros samprata
Asist. Aurelijus Gieda

Temos anotacija. Pateikiamas istorinis sąveikos tarp Europos idėjos ir Europos kul-
tūrinės tapatybės sklaidos eskizas. Daug dėmesio skiriama Europos idėjos sklaidos ir kul-
tūrinio identiteto bei istoriografi nių praktikų ryšiams įvertinti. Ypač gilinamasi į Europos 
idėją intelektualinėje istorijoje, kultūrą ir identitetą Europos istorijoje. Keliamas ne tik 
Vidurio Rytų Europos, bet ir Lietuvos vietos Europos kultūroje ir istorijoje klausimas. 

Išskiriami 3 teminiai blokai. Pirmieji du skirti Europos idėjos raidai nuo jos atsira-
dimo iki šiandienos. Pradedama nuo Europos idėjos ikimoderniais laikais, paskui, at-
kreipiant dėmesį į kolonializmo pasekmes ir pabrėžiant Apšvietą ir romantizmą kaip 
epochinius lūžius, pereinama prie Europos idėjos moderniais laikais. Aptariamos istori-
nės-fi losofi nės, meninės Europos vizijos, nepaliekant nuošalyje ir Europos kaip politinio 
modernybės projekto. Trečio temos bloko paskaitose susitelkiama į europinės tapatybės 
klausimus, problemas ir sunkumus. 

Svarbiausias temos siekinys – susipažinti su intelektualiniais ir kultūriniais Europos 
idėjos kontekstais.

Ugdomas gebėjimas operuoti plačios šiuolaikinių Europos studijų problematikos da-
limi, pritaikyta istorikui rengti. Europos idėjos ir kultūrinio identiteto raidos studijavi-
mas – svarbiausias ugdomų teorinių gebėjimų vektorius. Seminarų tikslas – formuoti 
diskusinius gebėjimus ir probleminio svarstymo įgūdžius.

Temos programa
1. Europos idėjos ištakos. Antika ir viduramžiai. Europos gimimas.
Reikšminiai žodžiai: politinė graikų fi losofi ja, religinis romėniškumas, kultūrinis ro-

mėniškumas, krikščionybė.
Sąvokos: Europos idėja, Europos ribos, ilgieji viduramžiai, Europos gimimas.
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Kas yra Europa kaip žemynas ir kaip idėja? Kokios Europos ribos ir idėjos ištakos? 
Kas gali būti traktuojama „europietišku“ ar įvardijama „europiečiu“? Kokios yra Euro-
pos plačiąja prasme idėjinės ištakos? Graikų, romėnų ir krikščionybės elementai Europos 
tapsme. Ekcentriškosios Europos tapatybės vaizdinys (Rémi Brague). Ilgųjų viduramžių 
samprata. Ar Europa gimė viduramžiais? (Jacques Le Goff ). Kadangi šiandien tiek daug 
kalbama apie Europą, tai plačiose kalbėtojų gretose atsiranda ir teigiančių, kad Europa 
neegzistuoja. Ką tuo klausimu mums gali pasakyti kultūros istorija? Europa yra kultūra 
arba jos nėra (Denis de Rougemont). Europos centro ir periferijos problema. Mentalinės 
ir religinės Europos ribos. 

Pagrindinė literatūra: 1) Pagden A. Europe: Conceptualizing a Continent // Th e idea 
of Europe: from antiquity to the European Union / Ed. A. Pagden. Cambridge: Cambrid-
ge University Press; Washington: Woodrow Wilson Center Press, Vol. 13, 2007, p. 33–54; 
2) Representations of Europe // den Boer P., Bugge P., Woever O. Th e history of the idea of 
Europe / Ed. K. Wilson, J. van der Dussen. London, New York: Routledge, 2005, p. 44–57; 
3) Delanty G. Europos išradimas: idėja, tapatumas, realybė. Vilnius: Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 2002, p. 73–93; 4) Le Goff  J. L’Europe est-elle née au Moyen Age: essai. 
Paris: Editions du Seuil, 2003, 341 p. [VU TSPMI biblioteka]; 5) Le Goff  J. Th e birth of 
Europe: 400–1500. Malden [Mass.]: Blackwell Publishing, 2007, XII, 274 p. [VU IF bib-
lioteka]; 6) Le Goff  J. Рождение Европы. Санкт–Петербург: Alexandria, 2008, 398 p. 
[VUB saugykla], (apie 30 p.); 7) Kiaupienė J. Ar galima rasti europietiško identiteto pėd-
sakų XVI a. Lietuvoje? // Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis / Sud. D. Staliūnas. 
Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2002, p. 44–62.

Klausimai ir užduotys. 1) Antikinė europeistika. 2) Europa ir krikščionybė / krikščio-
nija: ar galima nekrikščioniška Europa? 3) Europa ir istorija: istorijos proceso subjektas 
ar „istoriškai sufabrikuota nuolat kintančių formų realybė“? 4) Europa ir geografi ja: kas 
yra geografi nė Europa, kur ji baigiasi ir kur jos centras?

2. Europos idėja modernybėje. Nacionalizmo iššūkis. Paneuropos idėja.
Reikšminiai žodžiai: kolonialistinė Europos praeitis, europinis identitetas (eurotapa-

tumas?), panslavizmas, pangermanizmas, lietuviškosios tapatybė trajektorija.
Sąvokos: Apšvietos Europa, romantizmo Europa, nacionalizmas, Napoleono Bona-

parto Europa, Nacijų Europa, imperializmas, Paneuropa, Europos judėjimas, Europos 
Sąjunga.

Politinės, geografi nės ir kultūrinės Europos ribos. Kolonialistinė Europos praeitis ir 
jos įtaka europietiško identiteto sampratos transformacijai, Europos idėjos transformaci-
jai. Europos (europinis) diskursas tautinių Europos istorijų periferijoje. Kokius pavidalus 
ir kokių veiksnių veikiama Europos idėja įgavo modernybėje. Nacionalinė ir europinė ta-
patybė: kokie galimi atsakymai? Panslavizmas, pangermanizmas. Rusijos europietiškumo 
klausimas ir Rusijos imperinės ambicijos Lietuvoje XIX–XX a. Kaip tai galėjo atsiliepti 
Lietuvos tapatybei? 
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Dugiapoliario pasaulio ištakos. Demokratinių (ir autoritarinių) Europos valstybių in-
tegracijos idėjos XX a. Teorinės koncepcijos ir pirmosios vyriausybinės iniciatyvos (Cou-
denhove-Kalergi, Aristide Briand). Pan-Europe (1923), Mouvement européen (1948). 
Ar / kaip Europos (kultūrines-mentalines) ribas kasdien keičia imigrantų srautai?

Pagrindinė literatūra: 1) 1789–1848: diff erent ideas of Europe // den Boer P., Bugge P., 
Woever O. Th e history of the idea of Europe / Ed. K. Wilson, J. van der Dussen. London, 
New York: Routledge, 2005, p. 65–74; 2) Europe in the grip of nationalism (1848–1914) // 
den Boer P., Bugge P., Woever O. Th e history of the idea of Europe / Ed. K. Wilson, J. van 
der Dussen. London, New York: Routledge, 2005, p. 75–82; 3) Delanty G. Europos iš-
radimas: idėja, tapatumas, realybė. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002, 
p. 210–220.

Klausimai ir užduotys. 1) Kokius išbandymus ir sunkumus XIX–XX a. išgyveno Eu-
ropos idėja, nacionalinis ir europinis tapatumas? 2) Kada ir kokiomis aplinkybėmis Eu-
ropa tapo protų eksporto žemynu? 3) Kuo Klėja, istorijos mūza, darėsi moksliškesnė, 
tuo labiau didėjo įtampa tarp istorikų kaip tautos pranašų ir istorikų kaip tarptautinės 
bendruomenės specialistų. Kaip tai galima argumentuotai paneigti arba pagrįsti? 4) Kokį 
poveikį Europai ir Europos idėjai turėjo absoliutizmas ir totalitarizmai? 5) Europos tėvai: 
kurie iš jų yra labiausiai verti šio titulo? Paneuropos koncepcija. 

3. Europinio identiteto trajektorijos ir sunkumai: Paryžiuje, Berlyne, Lietuvoje.
Reikšminiai žodžiai: tautinės istorijos, istoriografi nės tradicijos, tapatybės paieškos, Eu-

ropos santykis su „kitu“, Europinis posūkis istoriografi joje, šiuolaikinė Europos kultūra.
Sąvokos: nacionalinis ir europinis identitetas, kultūrinis identitetas, europietiškoji 

XVI–XX a. civilizacija, Europos (-ų) kultūra, JAV, regioninės tapatybės, multikultūraliz-
mas.

Europinio identiteto samprata. Identiteto tyrimų sunkumai ir empirinių apklausų ri-
botumai. Europos idėjų ir tapatybių kūrimo koegzistencija europinėje tradicijoje. Atmin-
ties ir identiteto svarba kuriant europietiškumą. Laisvas judėjimas ir Europinė svajonė. 
Europietis – šiuolaikybės konstruktas? Pasikeitimo mastai šiuolaikinėse europietiškose 
visuomenėse (divergencija ir konvergencija visuomenėse socialinės istorijos požiūriu). 

Kultūros ir išsilavinimo vaidmuo šiandienos Europoje. Tarptautinė bendrija ir JAV 
vaidmuo Europoje. Kaip šis santykis atsiliepia Europos / europiečių identitetui? 

Kas yra Europos kultūra: fantomas ar realybė? Kaip keitėsi Europos santykis su Kitu 
ir kaip tai atsiliepė europinei tapatybei? Kas yra „kitas“ Paryžiuje, Berlyne, Londone, Vil-
niuje? Kas yra nepritampantis Lietuvoje? 

XIX a., istorijos amžiumi vadinamame laikotarpyje, vienas iš suklestėjusių tapaty-
bės paieškos būdų tapo pats istorijos mokslas. Kokios buvo tautinių istorijų klestėjimo 
pasekmės Europos idėjai, Europos istoriografi jai, europinei tapatybei? Valstybės propa-
guojama tautinė istorija buvo ypač populiari jaunose tautinėse valstybėse, tokiose kaip 
Vokietija, ir laipsniškai tapo itin svarbia tautinio identiteto kūrimo prielaida. Ar Berlyno 
istorikai dirbo nacių propagandinėje mašinoje? 
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Ar galima Europos istorija? Šveicarų eseistų ir istorikų Gonzague de Reynoldo ir De-
nis de Rougemont’o idėjos. Europinis posūkis istoriografi joje. Europinis kosmopolitiz-
mas. Multikultūralizmas šiandieninėje Europoje.

Pagrindinė literatūra: 1) Th e civilization of Europe // den Boer P., Bugge P., Woe-
ver O. Th e history of the idea of Europe / Ed. K. Wilson, J. van der Dussen. London, New 
York: Routledge, 2005, p. 58–65; 2) Schmale W. A history of European identity. Prieiga 
internetu: http://www.eurotopics.net/en/archiv/magazin/geschichte-verteilerseite-neu/
europaeische_nationalgeschichten_2008_05/apuz_schmale_eu_identiaet/1; 3) Berger S. 
Narrating the nation: le pouvoir du pase. Prieiga internetu: http://www.eurotopics.net/fr/
archiv/magazin/geschichte-verteilerseite-neu/europaeische_nationalgeschichten_2008_
05/apuz_berger_macht_vergangenheit/.

Klausimai ir užduotys. 1) Kokios tautinių istorijų ir identitetų kūrimo pasekmės Euro-
poje? 2) Kas atrodys mums sava, kas svetima einant kokiu nors Paryžiaus kvartalu? 3) Eu-
ropos Vakarams ir Rytams nepasisekė suaugti per dešimtmečius nuo Berlyno sienos griū-
ties. Ar ilgai atskirtos dalys dabar panašėja (kuo)? 4) Europos kultūra ar Europos kultūros? 
5) Kas yra Europos piliečiai ir kokias galimybes turi europinė pilietybė? 6) Ar pasaulis ir 
jos kultūros raida kada nors išvengs europiškumo? 7) Kokia Lietuvos / lietuvių tapatybės 
XIX–XX a. trajektorija? 8) Eurointegracija: ar Europa pasmerkta bendrai ateičiai? 

Seminarų ir pratybų temos
1. Ką mūsų svarstymams apie Europą duoda žvilgsnis į graikų politinę fi losofi ją? 

(1 teminis blokas).
Literatūra: 1) Enkelman W. D. Europa – vien pažadai // Europos kultūros profi liai: 

atmintis, tapatumas, religija / Sud. A. Samalavičius. Vilnius: Kultūros barai, 2007, p. 131–
145; 2) Kazlauskas R. Europos idėja: Rytai ir Vakarai graikų politinėje fi losofi joje // Socio-
logija. Mintis ir veiksmas. 1999, Nr. 2, p. 7–20.

2. Romėniškumo tęsiniai kaip Europos idėjos išsipildymas. Ar įtikina Brague’as? 
(1 teminis blokas).

Literatūra: 1) Religinis romėniškumas: Europa ir judaizmas. Kultūrinis romėnišku-
mas: Europa ir helenizmas // Brague R. Ekscentriškoji Europos tapatybė. Vilnius: Aidai, 
2001, p. 44–87; 2) Išvados: ar Europa vis dar romėniška? // Brague R. Ekcentriškoji Eu-
ropos tapatybė. Vilnius: Aidai, 2001, p. 165–175; 3) Delanty G. Europos išradimas: idėja, 
tapatumas, realybė. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002, p. 13–31.

3. Modernybės ištakos ir Europos idėja (2 teminis blokas).
Literatūra: 1) 1789–1848: diff erent ideas of Europe // den Boer P., Bugge P., Woever O. 

Th e history of the idea of Europe / Ed. K. Wilson, J. van der Dussen. London, New York: 
Routledge, 2005, p. 65–74; 2) Europe in the grip of nationalism (1848–1914) // den Bo-
er P., Bugge P., Woever O. Th e history of the idea of Europe / Ed. K. Wilson, J. van der 
Dussen. London, New York: Routledge, 2005, 2005, p. 75–82.

4. Europinio tapatumo klausimas nacionalizmo amžiuje (2 teminis blokas).
Literatūra: 1) Delanty G. Europos išradimas: idėja, tapatumas, realybė. Vilnius: Lietuvos 

rašytojų sąjungos leidykla, 2002, p. 139–157; 2) Europe 1914–1945: the nation supreme // 
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den Boer P., Bugge P., Woever O. Th e history of the idea of Europe / Ed. K. Wilson, J. van 
der Dussen. London, New York: Routledge, 2005, p. 83–88, 106–112.

5. Paneuropos idėja ir jos kontekstai (2 teminis blokas).
Literatūra: 1) Europe 1914–1945: the nation supreme // den Boer P., Bugge P., Woe-

ver O. Th e history of the idea of Europe / Ed. K. Wilson, J. van der Dussen. London, New 
York: Routledge, 2005, p. 88–105; 2) Coudenhove–Kalergi R. N. von. Paneuropos ABC. 
Kaunas, 1932, 28 p.; 3) Paneuropos sąjungos Lietuvoje įstatai. Kaunas: Kuznickio ir Beilio 
sp., 1933, 12 p.; 4) Kasparavičius A. Paneuropos idėjų raiškos ir kontūrų Lietuvoje klau-
simu // Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis / Sud. D. Staliūnas. Vilnius: Lietuvos 
istorijos instituto leidykla, 2002, p. 121–147.

6. Europa ir Lietuvos tapatybės projektai: vizijos, sampratos, realybė (3 teminis blokas).
Literatūra: 1) Staliūnas D. Europos idėja lietuviškame XIX–XX a. sandūros diskurse // 

Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis / Sud. D. Staliūnas. Vilnius: Lietuvos istorijos 
instituto leidykla, 2002, p. 105–114; 2) Laurinavičius Č. Dėl Lietuvos sąsajų su Europa XX a. 
Raidoje // Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis / Sud. D. Staliūnas. Vilnius: Lietuvos 
istorijos instituto leidykla, 2002, p. 115–120; 3) Miknys R. Vieningos Europos samprata kra-
jovcų ideologijoje (XX a. pirma pusė) // Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis / Sud. 
D. Staliūnas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2002, p. 149–160.

7. Identiteto poslinkiai prieškario Lietuvoje (3 teminis blokas).
Literatūra: 1) Mulevičiūtė J. Europietiškumo ženklai: Lietuvos kultūra 1918–1940 m. // 

Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis / Sud. D. Staliūnas. Vilnius: Lietuvos istorijos 
instituto leidykla, 2002, p. 161–171; 2) Klišienė N. Menininko savimonė: Paryžiaus įspau-
das // Literatūra. 2008, Nr. 50, p. 21–31.

8. Europos ateitis Vakarų intelektualų akimis (3 teminis blokas).
Literatūra: 1) Nippel W. Homo Politicus and Homo Oeconomicus: Th e European Ci-

tizen According to Max Weber // Th e idea of Europe: from antiquity to the European 
Union / Ed. A. Pagden. Cambridge: Cambridge University Press; Washington: Woodrow 
Wilson Center Press, 2007, p. 129–138; 2) Reynold Gonzague de. Tragiškoji Europa: nau-
jųjų laikų revoliucija / Vertė Br. Stočkus. Kaunas: Sakalas, 1938, d. 1–2 (fragmentai, 20 p.); 
3) Rougemont Denis de. Europa serga / Vertė V. Trumpa // Aidai. 1947, Nr. 2, p. 84–86.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Bauböck R. Kas yra Europos piliečiai? // Europos kultūros profi liai: atmintis, ta-

patumas, religija / Sud. A. Samalavičius. Vilnius: Kultūros barai, 2007, p. 193–203; 
2) Шоню П. [Chaunu P.]. Цивилизация классической Европы / Пер. с фр. и послесл. 
В. Бабинцева. Екатеринбург: У–Фактория, 2005, с. 52–112, 519–541; 3) Davies N. 
Europa: istorija / Iš anglų k. vertė L. Tamas, V. Petrukaitis. Vilnius: Vaga, 2008, p. 5–
61; 4) European fi lms on European televisions = Les fi lms européens sur les chaînes 
européennes de télévision = Europäische Filme in den europaïschen Fernsehdiensten / 
Ed. A. Lange. Strasbourg: European Audiovisual Observatory, 2000, 36 p.; 5) Europos 
galia pasaulyje / Sud. ir moksl. red. P. Aleksandravičius. Vilnius: Mykolo Römerio 
universiteto Leidybos centras, 2010, p. 5–18; 6) Europos istorija, parašyta 14 Europos 



Kultūros istorijos įvadas II. Europa

51

istorikų / Iniciatorius F. Delouche. Vilnius, 2001, p. 382–413; 7) Th e idea of a United 
Europe: political, economic and cultural integration since the fall of the Berlin Wall / 
Eds. J. Shahin, M. Wintle. Basingstoke, London: Macmillan Press, 2000, p. 1–30, 147–
168; 8) Karsavinas L. Europos istorija. Kaunas, 1939, 32 p.; 9) Müller S. Europa vaikams. 
Vilnius: Savas takas ir Ko, 2010, 49 p.; 10) Palmaitis L., Patackas A. Kas ir kada pagrobė 
Europą?: virtualūs dialogai. Kaunas: Kalendorius, 2011, p. 5–23; 11) Rietbergen P. Europe: 
A Cultural History. London: Routledge, 1998, p. 302–437; 13) Zielonka J. Europa jako 
imperium: nowe spojrzenie na Unię Europejską / przekład A. i J. Maziarscy. Warszawa: 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2007, p. 30–57.

Kultūrinių epochų idėjos ir tekstai
Doc. dr. Eligijus Raila

Temos anotacija. Politinė Europos istorija visuomet plėtojosi kultūrinių įvykių fone. 
Ji dažnai buvo arba yra suvokiama kaip savarankiškas, imanentinis procesas, nulėmęs 
dvasinį Europos veidą. Tačiau politinė istorija nėra „mąstanti istorija“, todėl ji nepajėgia 
suvokti, kad jos saviraiška galima tik dėl didžiųjų idėjų. Kultūrinės epochos ir yra viena 
kitą keičiančių didžiųjų idėjų išraiška konkrečiame erdvėlaikyje.

Šia tema bus siekiama išugdyti studentų gebėjimą suvokti kultūrinę epochą kaip ats-
kirą, autentišką istorinio proceso segmentą ir išskirti jį kitų kultūrinių epochų kontekste. 
Šis kontekstas labai platus – nuo Antikos pasaulio iki šiuolaikinio moderniojo mąstymo. 
Todėl spręsti tokį uždavinį padeda kultūrinę epochą atspindinčių ar ją reprezentuojančių 
tekstų skaitymas ir istorinė analizė. Atrodytų, sunku būtų susigaudyti europinės kultūros 
tekstų jūroje, kurią per tūkstantį metų užliejo Žodžio ir Minties stichija. Todėl būtina 
atkreipti išskirtinį dėmesį į tuos tekstus, kurie žiedė ir formavo didijį Europos istorinį-li-
teratūrinį naratyvą. Jie apima platų Europos kultūrinės patirties istorinį diapazoną – nuo 
antikinės retorikos mokyklos iki Romantizmo epochos pasakos, nuo Augustino Aureli-
jaus „Išpažinimų“ iki rusoistinės „išpažinties“.

Išklausę šią temą studentai: 1) žino pagrindines Europos kultūros istorijos sąvokas ir 
geba jas korektiškai vartoti; 2) suvokia pamatinių kultūrinių idėjų sampratas, glūdinčias 
epochinės reikšmės tekstuose.

Temos programa
1. Europos istorinės-kultūrinės epochos.
Reikšminiai žodžiai: Europa.
Sąvokos: kultūrinė epocha, Renesansas, barokas, Apšvieta, romantizmas.
Istorinės-kultūrinės epochos apibrėžimas. Europa: kultūrinė ir geografi nė sąvoka. 

Europos „chronotopas“. Pagrindinės kultūrinės epochos. Antikos pasaulis. Viduramžių 
kultūros „kategorijos“. Renesansas. Barokas. Apšvieta. Romantizmas. Moderniosios Eu-
ropos kultūrinė „fi zionomija“.

Kontroliniai klausimai. Pagrindinės istorinės-kultūrinės epochos.
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2. Retorinė graikų mokykla.
Reikšminiai žodžiai: Aristotelis, Ciceronas, Grakchai.
Sąvokos: retorika, logografai, azianizmas, atikizmas.
2.1. Retorikos tradicija.
Iškalbos menas. Logografai. Gorgijas – klasikinis ankstyvosios iškalbos atstovas. Trys 

pagrindinės retorikos kategorijos. Politinė, teisminė ir proginė kalbos. Panegirika. „De-
šimties Atėnų oratorių kanonas“. Aristotelio „Retorika“. Retorikos ir fi losofi jos santykis. 
Retorikos įtaka graikų literatūrai. Pagrindinės retorikos kryptys: azianizmas ir atikizmas. 
Retorika kaip lavinimo sritis.

2.2. Oratorystės menas.
Graikų oratorystė. Lisijas. Isokratas ir jo „Areopagitika“. Demostenas. Romėnų oratorystė. 

Ciceronas ir jo retorikos raštai. Cicerono laiškai. Kvintilianas ir jo „Apie oratoriaus ugdymą“.
2.3. Retorika ir politika.
Politinė retorika. Demosteno politinės kalbos. Retorikos sąsajos su politinėmis aplin-

kybėmis. Retorikos pakilimas Grakchų laikais. Tribūnas Gajus Grakchas. 
Pagrindinė literatūra: 1) Dilytė D. Antikinė literatūra. Vilnius: Vilniaus universiteto 

leidykla, 2006; 2) Juchnevičienė N. Senovės Graikijos istoriografi ja. Vilnius: Vilniaus uni-
versiteto leidykla, 1998.

Kontroliniai klausimai. Aristotelio retorika.
3. Viduramžių dvasingumas.
Reikšminiai žodžiai: viduramžiai, dvasingumas, Tomas Akvinietis, vienuolystė, bene-

diktinai, cistersai, krikščionybė.
Sąvokos: krikščionybės lotynizacija, asketizmas, Karolingų renesansas, eschatologija, 

grigališkoji reforma.
Doctrina ir disciplina. Viduramžių dvasingumo genezė. Krikščionybės lotynizacijos 

pabaiga. Šventasis Jeronimas. Šventasis Augustinas. Šventasis Kasiodoras. Šventasis Izi-
dorius. Asketizmo srovės. Šventasis Martynas. Šventasis Pachomijus. Vienuolystė.

Karolingų renesansas. Alkuinas. „Compelle intrare“. Naujojo kunigų sluoksnio forma-
vimasis. Bažnytinių struktūrų hierarchija. Grigališkasis giedojimas. Polifoninė muzika.

Žmonių religingumo turinys. Mirusiųjų kultas. Angelai ir arkangelai. Šventųjų reikš-
mė. Tradicinio žmonių pasaulio christianizacija. Asketiniai traktatai. Eschatologinė pa-
saulio nuojauta.

Vienuolynų epocha.
Religingumo krizė. Vienuolynų atsinaujinimas. Šventasis Etelvoldas ir „Regularis 

concordia“. Atsinaujinimo sąjūdis Pietų Europoje. Nauja visuomenės struktūra. „Orato-
res, bellatores, laboratores“. Senjorai ir valstiečiai. 

Vienuolynų dvasingumas. Cluny vienuolynas Burgundijoje – svarbiausias krikščiony-
bės centras X a. pabaigoje–XII a. pradžioje. Autentiškos dvasinės aspiracijos. Abatas Ber-
nonas ir Akvitanijos kunigaikštis Vilhelmas. Naujoji benediktinų regula. Cluny liturgija. 
Pamaldumo turinys. Abato Odilono asmenybė. Cluny ryšiai su popiežiais, Prancūzijos 
karaliais ir vokiečių imperatoriais. 
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Individo ir bendruomenės santykis. Apokalipsė ir Antikristas. Eschatologinis dvasin-
gumas. Šventasis Romualdas ir kamalduliai. 

„Grigališkoji reforma“. Grigalius VII. Bažnyčios atnaujinimo programa. „Libertas“ 
principas. Viduramžių papizmo doktrina. „Dictatus Papae“. 1054 m. Bažnyčios skilimas. 

Vakarų Europos feodalizacijos procesai. Riterių luomas. Krikščionybė ir islamas. Po-
piežius Aleksandras II ir Kryžiaus žygių idėja. Vilhelmas Užkariautojas. Popiežius Urbo-
nas II ir pirmasis Kryžiaus žygis. „Grigališkosios reformos“ poveikis bažnytinei organi-
zacijai. 

XII–XIII a. dvasinio gyvenimo aplinkybės. Demografi ja, žemės ūkis ir amatininkystė. 
Nauja erdvės kolonizacija. Miestų augimas. Naujos miestiečių profesijos. 

Europa – vientisas lotyniškosios krikščionybės darinys. „Prekybinės revoliucijos“ 
erdvė. Technologijų pažanga. Pelno suvokimo užgimimas. Pinigų kultas ir teologinė min-
tis. Pasaulio desakralizacijos procesai.

Bizantiškojo dvasingumo tradicija.
Cistersai. Šventojo Benedikto regulos atnaujinimas. Robertas iš Molesmo. Šventasis 

Bernardas. Clairvaux vienuolynas. Cistersų reikšmė.
Piligrimystė. Šventasis Pranciškus. Šventasis Dominykas. Pranciškonų ir dominikonų 

ordinai. Šventasis Tomas Akvinietis ir „Summa teologica“. 
Viduramžių misticizmas. Albertas Didysis. Meisteris Eckhartas.
Gotika. Scholastika. Petras Abeliaras.
Pagrindinė literatūra: 1) Gurevičius A. Individas viduramžių Europoje. Vilnius: Baltos 

lankos, 1999; 2) Huizinga J. Viduramžių ruduo. Vilnius: Amžius, 1996.
Kontroliniai klausimai. 1) Kliuni reformos esmė. 2) Scholastinė fi losofi ja.
4. Renesanso epocha.
Reikšminiai žodžiai: lotynų ir graikų kalbos, geografi niai atradimai, spausdintas žodis.
Sąvokos: Jules Michelet, Antika, humanizmas, neoplatonizmas, individualizmas, fi lo-

loginiai metodai, reformacija.
4.1. Atgimimas.
Jules Michelet ir sąvokos atradimas. Renesanso sąvokos turinys. Daugybė „renesan-

sų“. Renesansas – 1300–1600 metai. Epochos vidinės charakteristikos. Teritoriniai ir pe-
riodizaciniai skirtumai. Ideologiniai epochos prieštaravimai. Italija – Renesanso tėvynė. 
Imitacinis Renesansas. Šiaurės Europos renesansas.

4.2. Renesansas ir „tamsieji laikai“.
Renesanso priešprieša viduramžiams. Francesco Petrarca: „senatvės ir mirties am-

žiai“. „Tamsos“ ir „amžinojo miego“ įvaizdžiai. Viduramžių novatoriškumas ir Renesanso 
viduramžiškos ištakos. Flamandijos mįslė.

4.3. Individo gimimas.
Jacobas Burckhardtas apie Italijos Renesansą. Renesansas pradeda asmenybės išlais-

vinimo bylą. Renesansas įveikia viduramžišką anonimiškumą. Modernaus žmogaus gi-
mimas. Vaikystės ir šeimos atradimas. Dantė ir moderniosios autobiografi jos gimimas. 
Portreto menas.
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4.4. Didieji geografi niai atradimai.
Viduramžių stebuklinės kelionės. Nuotykių aistra ir nežinomų kraštų smalsulys. Por-

tugalai ir vandenynas. Geografi nė mintis. Navigacinės minties plėtra. Naujų laivų tipai. 
Kulinarinės virtuvės pokyčiai. Farmaceutinė mintis. Kristoforas Kolumbas ir kryžiaus 
karų idėjos atšvaitai. Amerikos atradimas. „Kito“ atradimas.

4.5. Antikinio pasaulio atradimas.
Antikos imitacija. Antikos normatyvinis pobūdis. Antika kaip kultūrinė ir politinė 

norma. Renesansas – ne tik Antikos sekimas ir kaupimas, bet ir jos atgimimas. Klasikinių 
kalbų atgaivinimas. Antikinių rankraščių paieškos. Platono atradimas. Neoplatonizmas.

4.6. Humanistų sąjūdis.
Humanizmo terminas. Humanistinė mintis. Studia humanitatis. Renesansinis 

humanizmas – kultūrinė ir edukacinė programa. Renesanso literatūrinis įkarštis. Lotynų 
ir graikų kalbų klasikiniai tekstai. Lorenzo Valla ir jo philologia. Kalbos evoliucijos 
samprata. Gramatika kaip dvasinio pažinimo prieangis. Filologiniai tyrimų metodai. 
Kritinio humanizmo susiformavimas. Humanizmo susidūrimas su scholastika. 
Erazmas Roterdamietis ir jo „Pagiriamasis žodis kvailybei“. Ofi cinos. Aldas Manucijus. 
Humanizmas ir spauda.

4.7. Renesansas ir reformacija.
Atgimimas kaip Bažnyčios reforma. Humanizmas ir krikščionybė. Devotio 

moderna srovė. Tomas Kempietis. Humanistų terpė = Bažnyčios terpė. Religingumo 
krizė. Individualios meditacijos svarba. Paskutiniojo Teismo baimė. XV a. bažnytiniai 
susirinkimai ir permainų laukimas. Renesansas Vokietijoje. Ulrichas von Huttenas. 
Johannas Reuchlinas. Martynas Liuteris ir jo mokymas.

Pagrindinė literatūra: Burke P. Renesansas. Vilnius: Atviros Lietuvos fondas, 1992.
Kontroliniai klausimai. 1) Renesanso sąvoka. 2) Renesansas ir naujieji amžiai. 

3) Leonardo Da Vinci „kodas“.
5. Baroko epocha.
Reikšminiai žodžiai: visata, begalybė, mirtis, jėzuitai, seminarijos, misijos.
Sąvokos: Renesanso ruduo, Tridento susirinkimas, barokinis pamaldumas, pasaulio 

geometrizacija, naujoji astronomija, katalikiškoji reforma.
5.1. Epochos apibrėžimo problematika.
Sąvoka ir epocha. Stilius ar estetinė doktrina? Renesanso ruduo. Heinrichas Woelffl  inas 

ir savarankiškos epochos statusas. Benedetto Croce ir dekadentinė baroko samprata. 
Katalikiškų ir protestantiškų kraštų baroko skirtumai. Slaviškasis baroko variantas. 
Termino kilmė. Nuo perlo iki burleskos. Nuo silogizmo iki Diderot „Enciklopedijos“. 
XVII a. – baroko kaip idėjinio proceso ir stiliaus klestėjimo šimtmetis. Italija – baroko 
tėvynė. Barokas – pirmoji kultūrinė epocha, „eksportuojama“ naujųjų laikų Europos.

5.2. Barokas kaip kultūrinė kategorija.
Visuotinis religinio gyvenimo atnaujinimas. Naujų mokslinių ir egzistencinių 

problemų iškėlimas. Begalinio pasaulio samprata. Žmogaus situacijos beribėje visatoje 
suvokimas. Takoskyra tarp mokslo ir tikėjimo. Gamtos mokslų emancipacija. Francis 
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Baconas, Th omas Hobbesas. Benedictas Spinoza. Barokinė literatūra. Giambattista 
Marino. Žemiškojo pasaulio teatralizacija. Teatrinė baroko kūryba. Ispanų dramaturgija: 
Felixas Lope de Vega, Pedro Calderonas de la Barca, Tirso de Molina. Williamas 
Shakespearas: tarp tiesos ir kaukės. Jėzuitų mokyklinis teatras. 

5.3. Barokas kaip estetinė kategorija.
Naujas estetinis idealas. Dvi pamatinės tezės: apie grožio nepaaiškinamumą ir apie 

estetinį subjektyvizmą. Objektyvaus grožio buvimo gamtoje problema. Meninė kūryba ir 
religiniai išgyvenimai. Peteris Paulis Rubensas. Giovannis Lorenzo Berninis. Sakralinės 
statybos suklestėjimas. Muzikinė baroko kultūra: opera, oratorija, kantata. Claudio 
Monteverdi, Aleksandro Scarlati, Georgas Friedrichas Haendelis. Choralinės kantatos. 
Bažnytinis koncertas. Johannas Sebastianas Bachas.

5.4. Barokas ir „begalybė“.
Kompleksiniai algebros ir geometrijos tyrimai. Materijos suvokimas iš euklidinės 

geometrijos pozicijų. Matematinė indukcija. Rene Descartes ir jo „Naujasis metodas“. 
Naujosios astronomijos gimimas. Tycho Brahe ir Johannesas Kepleris. Visatos begalybės 
problema kaip barokinės pasaulėvokos elementas. Begalybės problemos atspindžiai 
meninėje kūryboje. Plastiniai menai ir barokinė architektūra. Literatūriniai begalybės 
problemos svarstymai. Anglijos „metafi ziniai poetai“. Angelas Silezietis. Blaise’as Pascalis 
ir jo „Mintys“. „Žmogus – tai mąstanti nendrė.“

5.5. Barokas ir „mirtis“.
Katalikiškasis barokas. Triumfuojanti Bažnyčia. Barokinio pamaldumo ypatybės. 

Liaudiškasis barokas. Liturginio gyvenimo pokyčiai. Barokinio dvasingumo patosas. 
Individualaus religingumo suintensyvėjimas. Asmeninis pasiruošimas mirčiai. Sacra 
pompa. Providencialistinė istorijos samprata. Jacques-Benigne Bossuet.

5.6. Barokas ir katalikiškoji reforma.
Tridento susirinkimas. Liturgijos atnaujinimas – svarbi katalikų reformos įgyven-

dinimo sąlyga. Romos brevijorius ir Romos mišiolas. Popiežiaus Grigaliaus XIII 
kalendoriaus reforma. Popiežius Klemensas VIII ir galutinė ofi ciali Šv. Rašto redakcija. 
Jėzuitų ordinas. Misijų reikšmė. Pranciškus Salezietis. Kolegijos ir universitetai. 
Seminarijos. Vyskupo institucijos sureikšminimas.

Pagrindinė literatūra: Angoulvent A-L. Baroko dvasia. Vilnius: Baltos lankos, 2005.
Kontroliniai klausimai. 1) Baroko epochos kategorijos. 2) Tridento bažnytinis susi-

rinkimas.
6. Apšvietos epocha.
Reikšminiai žodžiai: enciklopedistai, absoliutizmas, masonai, revoliucija.
Sąvokos: racionalizmas, materializmas, mechaninė pasaulio samprata, Europos są-

moningumo krizė.
6.1. Katalikiškoji Apšvieta.
Apšvietos sąvoka ir sklaida. „Šviesos“ semantika. Baroko epochos transformacijos. 

Katalikiškoji Europa. Popiežiaus Benedikto XIV reformos. Dvasininkijos vaidmuo poli-
tiniame gyvenime. Vyskupai ir monarchai. Parapijos kaip žemiausios bažnytinio organiz-
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mo gyvenimo grandies reikšmė. Kaimo dvasininko inteligento tipas. Kultūrinė dvasinin-
kų veikla. Mokslas ir edukacija. Jėzuitų ordino kulminacija.

6.2. Apšviestasis absoliutizmas.
Valdovo institucija. Habsburgai ir Burbonai. Liudvikas XIV. Karalius Saulė. Intendantų 

sistema. Nanto edikto atšaukimas. Versalio dvaras. Marija Teresė ir Juozapas II. Prūsijos 
iškilimas. Frydrichas II. Markizas de Pombalis. Bizantiškoji Apšvieta. Kotryna II. Saksų 
Drezdenas. Katalikiškieji valdovai ir popiežiaus institucija. Anglijos šlovingoji revoliucija. 
Ispanijos įpėdinystės karas. Abatas de Saint-Pierre’as ir jo „Amžinos taikos projektas“.

6.3. Racionalizmas ir gamtotyra.
1680–1715: Europos sąmoningumo krizė. Mechaninės fi losofi jos samprata. „La religi-

on naturelle“. Politikos racionalumas. Bernard’as Le Bovieras de Fontenelle’is ir jo „Svars-
tymai apie pasaulių gausybę“. Heliocentrinės pasaulio sampratos ir Šv. Rašto autoriteto 
susidūrimas. Gamtos mokslų emancipacija. Astronomijos kultas. Protestantizmo švietė-
jiška mintis. Johnas Lockas ir jo „An essay concerning human understanding“. Pierre’as 
Bayle’is ir jo „Istorinis ir kritinis žodynas“. Kalvinų Nyderlandai. Protestantizmas ir „Bil-
dungsreligion“. Voltairas ir jo „Laiškai iš Anglijos“.

6.4. Enciklopedistų sąjūdis.
Filosofų amžius. Pasaulio sisteminimo pastangos. Pažinimo godulys. Jeanas Le Rond’as 

de Alembert’as. Denis Diderot. Enciklopedistai. Charles-Louisas de Secondat Montes-
quieu. Jeanas Jacques’as Rousseau. Baronas Holbachas. Korespondencijos fenomenas.

6.5. Miestas ir kaimas.
Miestų augimo dinamika. „Trečiasis luomas“. Miestai-respublikos. Miestų pavaldu-

mas monarchijoms. Miestai-rezidencijos. Paryžius – pasaulio sostinė. Venecija. Ženevos 
respublika. Kelionių topografi jos pokyčiai. Miestų buržuazija. Miestiečių amatai. Pokyčiai 
prekyboje ir pramonėje. Žydų emancipacija. Manufaktūros. Valstietis ir politinės laisvės. 
Naujosios žemdirbystės banga. Baudžiavos problema. Francoi de Quesnay. Fiziokratizmo 
teorija. Victoras Riqueti de Mirabeau. Žemės ūkio ekonominės draugijos. 

6.6. Apšvieta ir Revoliucija.
XVIII a. utopijos. Apšvietos radikalizacija. Svarstymai apie žmonių lygybę. Masonai ir 

iliuminatai. Ateizmas ir materializmas. Julianas Off ray de Lamettrie ir jo „Žmogus-maši-
na“. Antoine’as de Condorcet. Mirties egalitarizmo samprata. Teroro ideologija. Prancū-
zų revoliucijos poveikis. Markizas de Sadas ir gašlumo išlaisvinimas. Kontrarevoliucija. 
Josephe’as de Maistre’as.

Pagrindinė literatūra: Im Hof U. Švietimo epochos Europa. Vilnius: Baltos lankos, 1996.
Kontroliniai klausimai. 1) Katalikiškoji Apšvieta. 2) Racionalizmo samprata.
7. Romantizmas.
Reikšminiai žodžiai: ironija, tauta, savižudybė, laisvė, fabrikas, istorija.
Sąvokos: nacionalizmas, mesianizmas, pramoninis perversmas, tautų pavasaris.
7.1. Romantizmas ir „ironija“.
Augustas Wilhelmas ir Friedrichas Schlegeliai. Arthuras Schoppenhaueris. Ernstas 

Teodoras Amadeus Hoff mannas. Juodieji romantizmo genijai.
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Soerenas Kierkegaardas. Hansas Christianas Andersenas. Janas Potockis.
7.2. Romantizmas ir „tauta“.
Julienas Michelet ir jo „Tauta“. XIX a. – nacionalizmų epocha. Vienos kongresas. Im-

perijos ir tautos. Nacionalinės kalbos. Tauta ir mesianizmas. Panslavizmo idėjos. Pan-
germanizmo idėjos. Kelno Katedra kaip tautos vienybės simbolis. Giuseppe Garibaldis. 
Simonas de Bolivaras. Tautų pavasaris.

7.3. Romantizmas ir „savižudybė“.
Romantiškoji mirties estetika. Kapinių atradimas. Romantiškasis gamtovaizdis. Go-

tiškasis romanas. Vampyrinė literatūra. Mirtis – „spindinti mergelė“. Heinrichas von 
Kleistas. Gerardas de Nervalis. Kūryba ir opijus. Tomas de Quinsey. Th eophile’is Gautier. 
Hašišo klubas. Salonai. Dvikovos. Edgaras Poe.

7.4. Romantizmas ir „laisvė“.
Kelionių semantika. Kultūrinė piligrimystė. Francois-Rene de Chateaubriand’as. 

Maištai ir sukilimai. XIX a. revoliucijos. „Už jūsų ir mūsų laisvę“. Moterų emancipacija. 
Feminizmas. Klasių laisvė. Pinigų laisvė. Kolonijų laisvė.

7.5. Romantizmas ir „fabrikas“.
Angliškasis romantizmas. Pramoninis perversmas. Darbininko gimimas. Luditų są-

jūdis. Lordas Byronas. Naujų socialinių santykių klostymasis. Bedarbystė ir emigracija. 
Industrinis peizažas. Charles’as Dickensas.

7.6. Romantizmas ir „istorija“.
Napoleono epocha. Georgas Hegelis ir jo „Istorijos fi losofi ja“. Viduramžių atradimas. 

Germaine’as de Staelas. Leopoldas von Ranke. 
Pagrindinė literatūra: Vaughan W. Romantizmo epochos menas. Vilnius: R. Paknio 

leidyka, 2000.
Kontroliniai klausimai. 1) Romantizmas ir nacionalizmo gimimas. 2) Tautinis roman-

tizmas.
8. Modernioji Europa: ištakos ir palikimas.
Reikšminiai žodžiai: modernizmas, daugiakultūriškumas.
Sąvokos: Europos tapatybė, Europos pabaiga.
Nuo Šventosios Sąjungos iki Europos Sąjungos. Modernizmas ir Europos tapatybė. 

Krikščioniškoji Europa? Daugiakultūrinė Europa. Europos saulėlydis. Europos pabaiga: 
nuo Oswaldo Spenglerio iki Rolando Pakso.

Pagrindinė literatūra: 1) Anderson B. Įsivaizduojamos bendruomenės. Vilnius: Baltos 
lankos 1999; 2) Gellner E. Tautos ir nacionalizmas. Vilnius: Pradai, 1996.

Kontroliniai klausimai. 1) Modernizmo ištakos. 2) Moderniosios Europos apibrėžimas.

Seminarų ir pratybų temos
1. Graikų retorinė mokykla.
2. Viduramžių dvasingumas.
3. Renesanso žmogus.
4. Baroko theatrum.
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5. Apšvietos „protas“.
6. Romantizmo „beprotybė“.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Aurelijus Augustinas. Išpažinimai. Vilnius: Aidai, 2004; 2) More T. Utopija. Vilnius: 

Žaltvykslė, 2007; 3) Erazmas Roterdamietis. Pagiriamasis žodis kvailybei. Vilnius: Alma 
littera, 2000; 4) Luther M. Užstalės pokalbiai. Vilnius: Alma littera, 2003; 5) Rabelais F. 
Gargantiua ir Pantagriuelis. Vilnius: Žaltvykslė, 2005; 6) Hobbes T. Leviatanas, arba baž-
nytinės ir pilietinės valstybės materija, forma ir valdžia. Vilnius: Pradai, 1999; 7) Pas-
cal B. Mintys. Vilnius: Aidai, 1997; 8) Rousseau J.-J. Išpažintis. Vilnius: Alma littera, 2000; 
9) Hoff mann E. T. A. Velnio eliksyras. Vilnius: Alma littera, 1997; 10) Potocki J. Rankraš-
tis, rastas Saragosoje. Kaunas: Jotema, 2008; 11) Eckermann J. P. Pokalbiai su Goethe: pas-
kutiniaisiais jo gyvenimo metais. Vilnius: Aidai, 1999.

Nuo pranašų iki revoliucijų – 
reformos kultūros ištakos ir raida

Doc. dr. Irena Vaišvilaitė

Temos anotacija. Kurso tikslas – apžvelgti vieno svarbiausio Europos kultūros aspek-
to – idealu paremtos tikrovės kritikos ir nuostatos, kad tikrovė gali ir turi būti modeliuo-
jama pagal idealą, raidą. Nagrinėjant šią temą vartojamos kultūros sąvokos apibrėžimas: 
kultūra – save pateisinanti simbolių, vertybių, mąstymo, jausmo ir elgesio bei diskur-
so tradicijos konfi gūracija.

Europos kultūroje labai svarbus ne tik visuotinai pripažįstamas klasikinis, Antikos, 
palikimas, bet ir per krikščionybę besiskleidusi judaizmo įtaka. Bus susipažįstama su iš 
krikščionybės kylančiu vienu svarbiausių Europos kultūros aspektų – idealu paremta 
tikrovės kritika ir nuostata, kad tikrovė gali ir turi būti modeliuojama pagal idealą. 

Reformos kultūra paremta judėjų ir krikščioniškai tradicijai būdingu nekompromisi-
niu Dievo anapusiškumo, nesuprantamumo, visiško kitoniškumo skelbimu. „Mano min-
tys – ne Jūsų mintys“ – Dievo vardu skelbia pranašas Izaijas. „Dievas pasaulio išmintį 
pavertė kvailybe“‚ teigia apaštalas Paulius.

Krikščionybės terpėje susiklosčiusi reformos kultūra yra diskurso, laikysenos ir sim-
bolių konfi gūracija, atpažįstama per visą Europos istoriją. Ši kultūra susiklosto ir veikia 
kaip protesto, atskirumo, opozicijos esamai tvarkai kultūra, besireiškianti skirtingais pa-
vidalais, ženklinanti kultūrinį ir socialinį Europos gyvenimą bei lemianti aktyvų griauna-
mąjį ir kuriamąjį poveikį Europos visuomenėje ar visuomenėse. 

Reikšminiai šios kultūros žodžiai – teisingumas, teisumas ir nuteisinimas. Kitas jos 
mylimas žodis – laisvė. Šiai kultūrai būdinga reikalauti nekompromisinių sprendimų, ji 
nepripažįsta mainų ir sutarimų. Ši kultūra ne tik atskleidžia savo gyvenamą laiką, ji skel-
bia geresnę ateitį – tai didelių lūkesčių, „naujos žemės ir naujo dangaus“ kultūra. 
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Reformos kultūra yra istorinio mąstymo kultūra. Ji suvokia visuomenę kaip kintančią. 
Nesvarbu, ar siekiamas idealas yra praeityje, ateityje ar laikų pabaigoje, reformų kultūros 
siekis ir įsakmus reikalavimas yra pasikeitimas (metanoia). 

Studentai susipažįsta su esminiais reformos kultūros klostymosi etapais ir veikėjais, 
geba juos atpažinti, moka vartoti deramus terminus, susieti reformos kultūros etapus su 
kitais Europos kultūros periodais. Kurso seminarų metu studentai lavina grupinio darbo 
ir diskusijos įgūdžius, ugdo gebėjimą lietuvių kalba argumentuotai formuluoti analitinius 
kultūros istorijos teiginius.

Temos programa
1. Pranašai ir kankiniai.
Reikšminiai žodžiai: pranašai, Dievo karalystė, teisingumas, nuteisinimas, kankinystė 

(liudijimas), išvadavimas.
Sąvokos: judaizmas, ankstyvoji krikščionybė, apologetika, rigorizmas, paradoksas, 

kankinių kultas.
1.1. Judaizmo pranašai.
Senojo Testmento pranašų knygos – reformos kultūros ištaka. Pranašo Jeremijo kny-

ga – visuomenės, kuri priešinasi Dievo valią skelbiančiam pranašui ir jį persekioja, pa-
veikslas. Pranašo Izaijo knyga – Dievo karalystės – tikrovės, kurioje galutinai įtvirtintas 
gėris ir taika bei teisingumas, knyga. 

Pranašų knygų stilius, pranašų knygų vaizdiniai. Kenčiantis teisusis Izaijo knygoje. 
Dievo karalystės ženklai.

1.2. Kankinystės idealas, išplatintas Tertulijono – rigoristinės laikysenos krikščio-
niškojo apologeto.

Tiesos pardoksalumas ir pasipriešinimas „vidurio keliui“ Tertulijono raštuose. Pir-
mieji „Kankinių aktai“. Antikinis ir judaistinis kankinystės pirmavaizdžiai. Tertulijono 
suredaguotas Perpetuos ir Felicitos kankinystės aprašymas. „Kankinių aktai“ ir „Šventųjų 
gyvenimai“, jų istorinė raida. Kankinių kultas ir jo raida.

Pagrindinė literatūra: 1) Jeremijo knyga // Senasis Testamentas; 2) Izaijo knyga // Se-
nasis Testamentas; 3) Šv. Polikarpo, Smirnos vyskupo, kankinystė // Bažnyčios tėvai / 
Sud. D. Alekna, V. Ališauskas. Vilnius: Aidai, 2003.

Klausimai. 1) Kur jau jums pažįstamuose tekstuose galite atpažinti pranašų knygų 
motyvus? 2) Kokie pranašų skundai gali būti pakartoti, yra kartojami šiandien? 3) Kokie 
esminiai Dievo karalystės bruožai? 4) Kokią visuomenės (išrinktosios tautos) viziją Dievo 
vardu pateikia pranašai? 5) Kokia kankinystės prasmė krikščionių akyse? 6) Ką vadina-
me kankiniais mūsų laikais, kaip juos vertiname? 7) Kuo pagrįsta pagarba kankiniams? 
8) Palyginkite kankinio ir didvyrio vaizdinius.

2. Asketai, atsiskyrėliai ir vienuoliai.
Reikšminiai žodžiai: atsiskyrėlis, eremitas, vienuolis, vienuolynas.
Sąvokos: askezė, atsiskyrėlių sąjūdis, vienuolinės regulos, vienuoliniai sąjūdžiai, socia-

linė kritika.
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2.1. Askezė kaip nauja kankinystės forma.
Askezė kaip kova. „Antano atsiskyrėlio gyvenimas“ ir atsiskyrėlių sąjūdis. „Dykumos 

tėvų sakymai“ kaip alternatyvi išminties literatūra. Laisvė nuo visuomenės ir savęs tobuli-
nimas. Tikra ir netikra išmintis. Ankstyvoji vienuolystė ir pirmosios vienuolinės regulos. 
Šventojo Benedikto regula ir vienuolinis sąjūdis vakaruose. Benediktinai ir cistersai. Vie-
nuolynas – alternatyvi visuomenė. Kovos su savimi ir su pasauliu.

2.2. Elegetaujančių vienuolių sąjūdžiai.
„Sugrįžimo į Rojų“ vaizdiniai ir socialinė kritika viduriniais amžiais bei naujaisiais 

laikais. Šventasis Jonas Krikštytojas, šventoji Marija Magdalena, šventasis Jeronimas kaip 
kultūriniai atsiskyrėlio ir pranašo prototipai. Moterų vienuolystė – nuo pranašiškos lai-
kysenos iki profesionalios veiklos.

Pagrindinė literatūra: 1) Šventojo Benedikto regula. Vilnius: Aidai, 1997; 2) Apie šventą-
jį Pranciškų // Aukso legenda, arba šventųjų skaitiniai. Vilnius: Lietuvių literatūros institu-
tas, 2008, kn. 2; 3) Klara Asyžietė. Laiškai, regula ir testamentas. Vilnius: Aidai, 1995.

Klausimai. 1) Kokiose šiandienos fenomenuose galite įžvelgti ryšį su atsiskyrėliškų ir 
vienuolinių sąjūdžių nuostatomis ir idealais? 2) Kaip vienuolinio sąjūdžio idealai atsispin-
di šventojo Augustino idėjose? 3) Kokiuose jums žinomuose alternatyviuose sąjūdžiuose 
galime atpažinti elgetaujančių vienuolijų idealus? 4) Kaip apibrėžtumėte kultūrinį ir so-
cialinį vienuolijų vaidmenį Europos istorijoje? 5) Askezė dažnai nusakoma kaip kova, 
grumtynės. Su kuo būtent? 6) Kas bendro tarp moterų vienuolystės ir moterų emancipa-
cijos? 7) Ar sugrįžimo į rojų idealas yra visai svetimas mūsų gyvenamai visuomenei? 

3. Reformos. Didieji reformatoriai.
Reikšminiai žodžiai: Bažnyčios reforma, protestas prieš pažeidimus, Grigalius VII, 

Dictatus papae, Martynas Liuteris.
Sąvokos: investitūra, celibatas, nuteisinimas, Bažnyčios ir valstybės konfl iktas.
3.1. Reformos kaip senos, pirmapradės tvarkos atkūrimo idėja.
Grigalius VII ir pirmoji „suplanuota“, vizija pagrįsta sisteminė reforma istorijoje. Pir-

masis esminis Bažnyčios ir valstybės konfl iktas. Dictatus papae. Viską apimančių pokyčių 
legitimacija. Reformos deklaravimas ir dokumentiniai reformos pagrindai. Valdžia ir re-
forma – sankcijos kaip reformos įrankis. Bažnyčios laisvės idėja. 

3.2. Martynas Liuteris – protestuotojas, nenuoseklus reformatorius ir permainų 
šauklys.

Protestas kaip reformos forma. Nuo deklaracijos iki nepaklusnumo valdžiai. Prana-
šiška Liuterio laikysena ir socialinis reformos sąjūdis. Liuterio ir Erazmo Roterdamiečio 
konfl iktas – reformos kultūros kritika. Humanizmo idėjos ir Bažnyčios reforma. Liuteris 
kaip reformatoriaus ikona. 

Pagrindinė literatūra: 1) Grigalius VII. Dictatus papae. Prieiga internetu: 
http://cassian.memphis.edu/history/jmblythe/RenaissanceF10/Dictatus%20Papae.htm; 
2) Liuteris M. Apie Krikščionio laisvę. Prieiga internetu: http://www.liuteronai.lt/Istorija-
ir-teologija/Martyno-Liuterio-rastai/Apie-krikscionio-laisve.
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Klausimai. 1) Kuo iš esmės nauja buvo grigalinė reforma? 2) Ar galėjo šiai reformai 
turėti įtakos tai, kad Grigalius VII buvo vienuolis? Kodėl? 3) Kokius reformos dabartine 
prasme bruožus galite atpažinti Grigaliaus VII reformos veikloje? 4) Kokių vėlesnių sąjū-
džių įkvėpėju ir prototipu galima laikyti Martyną Liuterį? 5) Kodėl Liuteris tapo reforma-
toriaus prototipu? Kokie svarbiausi tokio prototipo charakterio bruožai?

6. Revoliucijos.
6.1. Utopijos.
Protu pagrįstos, racionalios visuomenės vizijos. Jų santykis su Dievo karalystės vaiz-

diniais. Tomas Moras. Krikščionybė ir socialinių problemų sprendimas. Saint-Simono 
„Naujoji krikščionybė“. Utopistų organizacijos ir sektos. 

6.2. Prancūzų revoliucija.
Revoliucijos idealų santykis su Apšvieta. Idealas ir smurtas. Prancūzų revoliucijos 

projektas (projektai). Seno ir naujo priešprieša Prancūzų revoliucijoje. Seno naikinimas. 
Naujo kūrimas. Simboliniai veiksmai. 

6.3. Nacionalistinės revoliucijos.
Visuomenės pertvarka etniniu pagrindu. Romantikos idealai nacionalinėse revoliuci-

jose. Nacionaliniai projektai. Kalba kaip reformos įrankis. 
6.4. Socialistinės revoliucijos.
Socialinis marksizmo projektas. Bolševizmas, maoizmas. Klasių kova ir socialinė in-

žinerija. Nacizmas. Kalbos ir raiškos kontrolė. 
6.5. Revoliuciniai sąjūdžiai už Europos ribų.
JAV revoliucija ir pilietinis karas. Vergovės panaikinimas. Pilietinių teisių sąjūdis JAV. 

Martynas Liuteris Kingas. Kultūrinė Kinijos revoliucija.
Pagrindinė literatūra: 1) Moras T. Utopija. Vilnius: Vaga, 2010; 2) Žmogaus ir piliečio 

teisių deklaracija. Prieiga internetu: http://manoteises.lt/index.php?lang=1&sid=469&P
HPSESSID=f0624d90a9e04a82b93c25992772d444; 3) Marksas K., Engelsas F. Komunis-
tų partijos manifestas. Vilnius: Mintis, 1970.

Klausimai. 1) Kokie visuomenės gyvenimo aspektai svarbiausi utopistams? 2) Kokia 
yra lygybės idealo prigimtis? 3) Ar nacionalizmas turi religines šaknis? 4) Kokius religi-
nius aspektus galėtumėte atpažinti revoliucinuose sąjūdžiuose?

7. Biurokratinė reforma.
Europos Sąjungos projektas. Nuo ekonomikos prie kultūros. Rinkos Europa. Politinė, 

ekonominė ir kultūrinė inžinerija. Konvergencijos programa kaip reformos įrankis. Eu-
ropos Sąjunga kaip „atminties neturintis biurokratinis mikrokosmas“. Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartija.

Pagrindinė literatūra: 1) Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Prieiga inter-
netu: http://manoteises.lt/index.php?lang=1&sid=469&PHPSESSID=f0624d90a9e04a82
b93c25992772d444; 2) Delanty G. Europos išradimas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, 2002, p. 177–219.

Klausimai. 1) Kokiose srityse ir kaip Europos Sąjungoje kuriamas bendraeuropinis 
dėmuo? 2) Nurodykite Europos Sąjungos bendrumo ir fragmentiškumo pavyzdžius. 
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3) Kodėl atminties atsisakymas yra svarbus Europos Sąjungos projektui? 4) Ar galima 
įsivaizduoti Europos Sąjungos reformą?

Seminarų ir pratybų temos
1. Jeremijo knyga. Izaijo knyga. Senasis Testamentas.
2. Kankinystė Bažnyčios tėvų tekstuose.
3. Ankstyvosios vienuolinės regulos – alternatyvios visuomenės siekis.
4. Apvalytos Bažnyčios vizija – Grigaliaus reforma.
5. Apvalytos Bažnyčios vizija – Martyno Liuterio reforma.
6. Piliečių visuomenė – Prancūzų revoliucija.
7. Visuomenė be klasių – socializmo idealas.
8. Nuo bendros rinkos prie Europos piliečių teisių deklaracijos.

Rekomenduojama literatūra: 
1) O’Malley J. W. Four cultures of the West. London, Cambrige, 2004; 2) Bažnyčios 

tėvai / Sud. D. Alekna, V. Ališauskas. Vilnius: Aidai, 2003; 3) Brown P. Šventųjų kul-
tas. Vilnius: Aidai, 1999; 4) Chryssavgis J. Dykumos širdyje: dykumos tėvų ir motinų 
dvasingumas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 2011; 5) Šventojo Benedikto regula. Vilnius: 
Aidai, 1997; 9) Šventojo Pranciškaus žiedeliai. Vilnius: Tyto Alba, 2009; 6) Liuteris M. 
Apie Krikščionio laisvę. Prieiga internetu: http://www.liuteronai.lt/Istorija-ir-teologija/
Martyno-Liuterio-rastai/Apie-krikscionio-laisve; 7) Moras T. Utopija. Vilnius: Vaga, 
2010; 8) Shama S. Citizens: A Chronicle of the French Revolution. New York: Vintage 
books, 1990; 9) Marskas K., Engelsas F. Komunistų partijos manifestas. Vilnius: Mintis, 
1970; 10) Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Prieiga internetu: http://ppebruint.
europarl.eu.int/Activities/docs/charter_eu/lt.pdf; 11) Delanty G. Europos išradimas. Vil-
nius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002; 12) Judt T. Pokaris: Europos istorija nuo 
1945 metų. Vilnius: Baltos lankos, 2011.

Universitetas – Europos kultūros institucija
Lekt. dr. Loreta Skurvydaitė

Temos anotacija. Nagrinėjamas universitetas kaip viduramžių kultūros fenomenas 
ir jo vaidmuo Europos kultūros istorijoje. Pagrindinis tikslas – supažindinti studentus 
su mokslo ir mokymo raida Europoje, universiteto kaip Studium generale reiškinio atsi-
radimu, fi losofi jos vieta universitetinėje kultūroje. Analizuojamos pagrindinės sąvokos 
ir jų kaita. Aptariama mokymas ir mokymasis ikiuniversitetinėje Europoje, ankstyvųjų 
universitetų vidinė struktūra ir genezė; pagrindiniai universitetų fakultetai, jų susiforma-
vimas ir skirtybės, viduramžių studento sąvoka ir jos daugiareikšmiškumas, mokymasis, 
universitetiniai laipsniai, jų turinys ir raida. Apžvelgiamas mokymo turinys ir jo kaita, 
pagrindiniai dėstomi dalykai ir su tuo susiję tekstai, studijų ir dėstymo būdai. Europos 
universitetų kontekste nagrinėjamas Vilniaus universitetas, jo įsteigimas, kaita istorijos 
tėkmėje.
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 Studentai dalyvauja seminaruose, kuriuose plačiau aptariamos atskiros temos: 
1) šv. Tomas Akvinietis – fi losofi jos vaidmuo ir mokymas universitete; 2) Universiteto 
statutas – universiteto organizacija ir vidinė struktūra; 3) studentas – studijos ir kasdie-
nybė; 4) Vilniaus akademija – įsteigimas ir vieta Europos universitetinėje kultūroje. Ren-
giama su tema susijusi mokomoji ekskursija „Vilniaus universiteto ženklai senamiestyje“. 
Vėliau studentai plačiau nagrinėja pasirinktą objektą.

Išklausę šią temą studentai: 1) žino pagrindines viduramžių Europos universitetų įkū-
rimo aplinkybes ir esminių sąvokų reikšmę; 2) supranta pagrindinius universitetų vidi-
nės struktūros bruožus, žino ir geba apibrėžti akademinių laispnių turinį ir raidą; 3) žino 
ir supranta akademinės kultūros vietą Europos kultūros kontekste.

Temos programa
1. Mokslo, mokymosi organizavimas viduramžių Europoje.
Reikšminiai žodžiai: šv. Tomas Akvinietis, vienuolynas, universitetas, studentas.
Sąvokos: Authentica habitas, Karolingų renesansas, viduramžių universitetas.
Mokslas ir mokymas Europoje iki XII a., dar vadinamo viduramžių renesansu arba Ka-

rolingų renesansu. Mokymas ir vienuolynai bei katedrų mokyklos ir mokytojo intelektua-
lo vaidmuo. Vyskupijų mokyklos. IX a. popiežiaus Eugenijus II įsakas. X–XI a. vyskupi-
jų mokyklų tinklas Europoje. Laisvieji menai: triviumas (gramatika, retorika, dialektika), 
kvadriumas (aritmetika, geometrija, astronomija ir muzika). Septynių laisvųjų menų vieta 
aiškinant tikėjimo dogmas ir besiformuojančioje universitetinėje struktūroje. Naujos mo-
kymo sistemos ir universitetams atsirasti įtakos turėję veiksniai: sąlyginė laisvė nuo išorės 
puldinėjimų, dalinis valdymo formų nusistovėjimas, ekonominis vystymasis IX–XII a., 
miestų augimas ir jų autonomija, žinių troškimas. Miesto ir universitetų santykis.

Arabų bei graikų mokslo atgimimas ir tekstų vertimas į lotynų kalbą, nuo XI a. pra-
sidėjęs susidomėjimas graikų ir arabų fi losofi ja, romėnų teise, žinomas kaip Karolingų 
renesansas.

Viena reikšmingiausių to meto intelektualinių fi gūrų – šv. Tomas Akvinietis. Summa 
theologica.

Universitetų autoritetas viduramžiais. XIII a. teiginys: dvi valdžios valdo pasaulį – dva-
sinė ir pasaulietinė: sacerdotium et regnum ir jo modifi kacija intelektualinio elito sluoks-
niuose: ne dvi, o trys valdžios valdo pasaulį: dvasinės valdžios autoritetas, monarchijos 
jėga ir galiausiai mokslo jėga, kurios simbolis yra universitetas. Valdovas, kuris nešviečia 
savo pavaldinių, bijo elgtis protingai ir išmintingai, pasak Tomo Akviniečio, yra tironas.

Universitetų pradžia ir legendinės dalies svarba įprasminant universiteto kilmę. Sos-
tinės, karališkojo ar imperatoriškojo miesto prioritetas ir teisė turėti savo universitetą. 
Universitetų mitologinės genealogijos kūrimas (pvz., Imperatoriaus Teodosijaus I doku-
mento falsifi katas ir Bolonijos universitetas) ir siekis apriboti mokymo erdvę – mokyti 
galima tik toje vietoje, kuriai skirta fundacija (net jei ji falsifi katas). 

Seniausi universitetai: Paryžiaus ir Bolonijos.
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Bažnyčios, karūnos ir miesto santykiai su universitetais. Mokslas gausina žinias ir su-
teikia stabilumo socialinei tvarkai. Politinės ir ekleziastinės valdžios noras stiprinti savo 
dominijas, studentų ir mokytojų siekis įgyti socialinį pranašumą, miestų siekis pakelti 
gerovę – visa tai nukreipta į universitetą.

Reformatio in melius – senųjų žinių atgaivinimas ir jų taikymas – viduramžių univer-
sitetų esmė.

Frydricho Barbarosos „Authentica Habita“ (1155 m.). Mokslo svarba ir apsauga visų, 
kurie dėl mokslo gyvena toli nuo namų.

Universitetų sklaida prieš susiformuojant galutinei jų struktūrai – pirmiausia Anglijo-
je, kurioje Prancūzijos pavyzdžiu veikė vietinės reikšmės katedrų mokyklos.

Naujų universitetų atsiradimas, šio reiškinio ir studentų migracijos santykis.
Tikslingos iniciatyvos steigiant naujus universitetus. Ankstyviausia imperatoriška 

fundacija – 1224 m. Neapolyje – imperatoriaus F. Barbarosos noras paversti Neapolį 
svarbiausiu teisės mokslų centru, atimant šią privilegiją iš Bolonijos. 1229 m., globojant 
popiežiui Gregorijui IX, įsteigiamas Tulūzos universitetas. Šio universiteto tikslas – ko-
voti su albigiečių erezija, kurios centras buvo Tulūza. Ispanijoje, kiekvienoje iš karalysčių, 
XIII a. įsteigiama po vieną universitetą. Vidurio Europoje pirmąjį universitetą 1347 m. 
Prahoje įsteigė imperatorius Karolis IV. Vėliau XIV a. įsteigtas Vienos universitetas, Vo-
kietijos universitetai: Heidelbergo, Kelno, Erfurto, Viurcburgo, Leipcigo, Rostoko. Kitoje 
Europos pusėje buvo įsteigti trys universitetai Škotijoje: XV a. Šv. Andriejaus, Glasgovo 
ir Aberdyno universitetai.

Mokyklos egzistavimo ir pripažinimo klausimas. Neretai mokyklos egzistavo ir iki tol, 
kol gaudavo ofi cialią privilegiją.

Religinių ordinų steigiamos mokyklos.
Pagrindinė literatūra: 1) A History of the University in Europe. Universities in the 

Middle Ages / Gen. ed. W. Rüegg. Cambridge University Press, 1992 (2003), Vol. 1, 
p. 409–441; 2) Aquius T. Apie esinį ir esmę. Apie tiesą. Vilnius: Logos, 2000.

Kontroliniai klausimai. 1) Mokslas Europoje iki atsirandant universitetams. 2) Uni-
versiteto kaip institucijos formavimasis ir reikšmė. 3) Universitetų geografi nė ir chrono-
loginė sklaida.

2. Universitetų vidinė struktūra.
Reikšminiai žodžiai: studentas, rektorius, Bolonijos universitetas, Paryžiaus univer-

sitetas.
Sąvokos: Studium generale, universitas, Bolonijos universiteto regula, Paryžiaus uni-

versiteto regula, studentų tauta (nacio), e. g. Nacio germanicum.
Studium generale terminas – įsteigta mokslo institucija, kurios steigimo faktas yra pa-

tvirtintas universalios prigimties valdžios, tokios kaip popiežiaus, rečiau imperatoriaus, 
kurios nariai turi tam tikras suteiktas teises, pastarosios neretai yra viršesnės už vietos, 
kurioje ši institucija yra, teises ir kurioje suteikti vardai yra universalios prigimties. Žo-
dis studium – studijos ir institucija, vartotas nuo XII a., jau faktiškai įsteigus pirmuosius 
universitetus. Studium generalis ir studium – distinkcijos aspektai. Žodžio „universitetas“ 
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reikšmė ir ištakos. Universitas – bet kurios bendruomenės ar korporacijos apibūdinimas, 
taip pat universitas scholarium ar universitas magistrorum. Universitetas kaip intelektua-
lų bendruomenė ir universitetas kaip vieta. Ankstyvųjų universitetų materialinių valdų 
skurdumas. Kvaziuniversitetai.

Kelių universitetų egzistavimas universitete, viena disciplina – du universitetai (Bolo-
nija: universitas citramontanorum, universitas ultramontanorum). Universiteto fakultetų 
ir katedrų atsiradimas ir jo santykis su tautomis (nacijomis) universitete. Tautos (na-
cijos) sąvoka ir reikšmė universiteto studentui. Tautų įtaka ir vieta universiteto struk-
tūroje. Kolegijos (collegium – domus scholarium). Nuo vargšų studentų prieglaudos iki 
autonominių ar pusiau autonominių akademinių bendruomenių. Paryžiaus universiteto 
kolegijos – universiteto administracijos kontroliuojamos – Oksfordo, Kembridžo kolegi-
jos – mažai susijusios su universiteto valdžia. Kolegijos Vidurio Europoje – skirtos išim-
tinai magistrams. Menka kolegijų svarba Pietų Europos universitetuose. Ispanų kolegija 
Bolonijos universitete ir jos modelio pritaikymas (Salamankos universitetas).

Universitetų valdymas – Bolonijos, Paryžiaus, Neapolio ypatumai. Vidurio Europos 
universitetai. Universitetų fi nansai – išoriniai ir vidiniai ištekliai. Matrikuliacijos, baigi-
mo mokečiai, baudos, collectae. Ekleziastiniai dovanojimai, dovanos ir t. t.

Univesitetų patalpos. Kur vyksta paskaitos? Universitetų santykiai su miesto bendruo-
mene. Patalpų nuoma, domus sapientiae atsiradimas. Vėlyvieji viduramžiai – universite-
tai tampa neatsiejama miesto dalimi.

Profesorių universitetas – Paryžius. Jo vidinė struktūra ir priežastys, lėmusios tokios 
regulos susidarymą. Teologijos įtaka ir Paryžiaus universiteto struktūra. Keturi fakultetai 
ir Paryžiaus šv. Dievo Motinos katedros kanclerio vaidmuo. Rektoriaus pareigybė ir jo 
vadovavimas fakultetui, universitetui. Rektoriaus rinkimo ypatybės. Rektoriaus autorite-
to įsitvirtinimas Paryžiaus universitete. 

Bolonijos regula. Imperatoriaus ir popiežiaus interesai Bolonijoje. Studentų univer-
siteto modelis. Studentų korporacijos ir jų reikalavimai. 1245 m. miesto bendruomenės, 
palaikant šv. Sostui, pripažinimas studentams teisę susisieti priesaika ir rinkti rektorių. 
Studentų įsitvirtinimo aplinkybės. Studentų fraternizacijos formos, dėstytojų ir studentų 
santykiai. Ką galėjo studentai ir ką galėjo dėstytojai? Rektoriaus rinkimai ir jo pareigos 
universiteto bendruomenėje. 

Dviejų valdymo tipų sklaida Europoje ir studentų universitetų regulos pabaiga.
Dėstytojai – magister, doctor, professor. Nuo tam tikro dalyko žinovo iki ofi cialaus 

vardo. Dėstytojo karjera, santykiai su fakultetais. Ordinarūs profesoriai ir ordinarios ar 
reguliarios paskaitos. Dėstytojų atlyginimas. Dėstytojo įvaizdis – mokytojo autoritetas 
illustrious. Dėstytojai viduramžių visuomenėje.

Pagrindinė literatūra: 1) A History of the University in Europe. Universities in the Middle 
Ages / Gen. ed. W. Rüegg. Cambridge University Press, 1992 (2003), Vol. 1, p. 326–353; 
2) A History of the University in Europe. Universities in Early Modern Europe (1500–1800) / 
Gen. ed. W. Rüegg. Cambridge University Press, 1996 (2003, 2007), Vol. 2, p. 285–324.
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Kontroliniai klausimai. 1) Universitetas kaip vieta ir universitetas kaip intelektualų 
bendruomenė. 2) Universitetų skirtumai: Paryžiaus, Bolonijos. Skirtingų regulų sklaida 
Europoje. 3) Universitetų vidinė struktūra. Studentų tautos.

3. Mokslas ir mokymas viduramžių universitete.
Reikšminiai žodžiai: scholastika, teologija, fi losofi ja, medicina, teisė, magistras, baka-

lauras, licenziatas, profesorius.
Sąvokos: septem artes liberales, licentia ubique docendi, magistre, jocund advent, socii.
Akademinis kalendorius ir atostogos visuramžių universitetuose. Mokslo metų pra-

džios skelbimai Bolonijoje. Paskaitų trukmė ir išdėstymas: nuo hora prima iki hora vespe-
riae. Punktai, kaip dėstymo sistema (Bolonija). 

Mokymas ir mokymasis. Vyraujantys dėstymo būdai, diskusijos už ir prieš ad penam. 
Dialektinis dėstymo būdas ir gebėjimas atsiminti. Dėstymo kalba.

Repeticijų ir disputų svarba universitetiniam mokymui. Kaip vyksta ir kas veda repe-
ticijas? Paprastieji ir ypatingieji disputai.

Viešieji skaitymai – naujausios informacijos sklaidos būdas.
Egzaminai. Privatus egzaminas (šv. Genovaitės egzaminas). Licenziatas ir jo vieta uni-

versiteto mokymosi struktūroje. Viešasis egzaminas ir promocijos.
Dėstytojas ir teisė dėstyti – licentia ubique docendi. Universitetų įpareigojimai ir prie-

volės dėstyti. Dėstytojai vienuoliai ir dėstytojai pasauliečiai. Akademiniai laipsniai: licen-
ziatas, magistras, bakalauras, profesorius. Kaita ir turinys įvairiais laikotarpiais.

Pagrindiniai fakultetai ir mokymo turinys. Menų fakultetas ir jo reikšmė tolesnei aka-
deminei karjerai. Septyni laisvieji menai. Menų ir teologijos ryšys. Versti į lotynų kalbą 
arabų ir graikų tekstai (fi losofi jos, medicinos, kitų mokslinų) ir šio žinių šaltinio įtaka 
egzistuojančiam žinių korpusui.

Teologijos fakultetas. Paryžius ir scholastinė teologija. Teologija ir fi losofi ja Paryžiu-
je ir Oksforde. Kanoniniai tekstai. Oksfordas – antras svarbiausias teologijos fakultetas 
Europoje. XIV a. – Paryžiaus ir Oxfordo monopolijos pabaiga – Prahos universietas. Di-
džioji schizma ir teologijos fakultetai.

Teisės fakultetas. Corpus iuris canonici ir Corpus iuris civilis. Romėnų teisės atgimi-
mas. Bolonijos teisės mokykla ir civilinės teisės dėstymas. Irnerijus ir Summa Codicis. 
Lotynų kalbos ir vietinių kalbų santykis teisės studijose. Studentai ir dėstytojai kanonų ir 
civilinės teisė faultetuose. Teisės įtaka Bažnyčiai ir visuomenei.

Medicinos fakultetas. Medicina Salerno, Montpelje universitetuose. Arabų ir graikų 
tekstai ir viduramžių gydymas. Universitetiniai medikai – mažuma tarp įvairias gydy-
mo formas siūlančių neuniversitetinių „gydytojų“. Medicinos mokslas ir gydymo amatas. 
Medicinos mokymas, klininkiniai stebėjimai ligoninėse. Salernas ir Montpeljeras – svar-
biausi Europos medicinos mokymo ir gydymo centrai. Kvalifi kaciniai laipsniai – medici 
vulnerum, medici ocularii, medici herbarii etc. Anatomijos reikšmė ir jos įsitvirtinimas 
medicinos mokyme. Medicina skirtinguose universitetuose.
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Studia humanitatis – naujasis intelektualinis judėjimas ir naujos disciplinos. Huma-
nizmo ir Apšvietos epochos įtaka – universiteto kritika. Mokslo pragmatizmas, sekuliari-
zacija, mokslo „nacionalizacija“.

Pagrindinė literatūra: 1) A History of the University in Europe. Universities in the 
Middle Ages / Gen. ed. W. Rüegg. Cambridge University Press, 1992 (2003), Vol. 1, 
p. 108–143; 2) A History of the University in Europe. Universities in Early Modern Eu-
rope (1500–1800) / Gen. ed. W. Rüegg. Cambridge University Press, 1996 (2003, 2007), 
Vol. 2, p. 155–210.

Kontroliniai klausimai. 1) Mokymas universitetuose. Pagrindiniai akademiniai teks-
tai. 2) Akademinis kalendorius, dėstymo būdai, studijų tvarka. 3) Viduramžių universi-
tetų dėstytojai.

4. Vilniaus univesitetas ir jo raida istorinėse epochose.
Reikšminiai žodžiai: jėzuitai, fi losofi ja, teologija, edukacinė komisija, astronomijos 

observatorija, sukilimas, mokyklų reforma, Vidurio Rusija.
Sąvokos: jėzuitų universitetas, Vilniaus universiteto teatras, Vyriausioji LDK mokyk-

la, Imperatoriškasis Vilniaus universitetas, universiteto kuratorius, Medicinos-chirurgi-
jos draugija, Archeologijos komisija.

Vilniaus universiteto įsteigimas ir sandara. Du fakultetai – vyraujanti jėzuitų universi-
tetų Europoje struktūra. Pirmoji profesūra ir rektoriaus skyrimas. Pirmieji studentai: kas 
jie? Jėzuitų universiteto visuomeninis vaidmuo: leidyka, vaistinė, choras, teatras, prakti-
nis mokymas (brolis ekonomas). Mokslas Vilniaus universitete – Mikalojus Lancicijus, 
Andrius Rudamina, Mikalojus Radau ir Žygimantas Liauksminas, Albertas Vijūkas-Ko-
jelavičius, Aronas Olizarovijus, Osvaldas Kriugeris, Tomas Žebrauskas, Motiejus Kazi-
mieras Sarbievijus, Kristupas Glaubica etc. Vilniaus univeristeto vaidmuo Jėzaus draugi-
jos misijinėje veikloje. A. Possevinas ir Popiežiaus seminarijos įsteigimas.

Priežastys, lėmusios teisės ir medicinos fakultetų vėlesnį atsiradimą. Jėzuitų patirtis: 
keturi fakultetai Pont a Musono universitete. Pastangos įsteigti Teisės fakultetą. Teisės 
fakulteto išlaikymo užtikrinimo modeliai. Fakulteto įsteigimas. Apšvietos epocha ir po-
kyčiai universitete. Jėzaus draugijos panaikinimas ir universiteto virsmas. Jėzuitų akade-
mijos šventės.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausioji mokykla. J. Chreptavičiaus ir A. Mlo-
dziejowskio siūlymai. Edukcinės komisijos įsteigimas ir narystė. Pakomisės ir fi nansinės 
nesėkmės. Vyriausiosios mokyklos struktūra. Mokomųjų knygų draugija ir komisijos pla-
nai, susiję su naujais vadovėliais. Mokyklų reformos pasiūlymai ir reformos įgyvendinimas. 
Tado Kosciuškos sukilimas ir komisijos likvidavimas. Mokslo raida Vyriausioje mokykloje. 
M. Počobutas, P. Norvaiša, Ž. E. Žiliberas, J. G. Fosteris, J. Stroinovskis, M. Olechovičius. 
Medicijos fakulteto įsteigimas. „Malonieji menai“: dailės ir architektūros įtraukimas į uni-
versiteto programą. Edukacinė komisija ir Europos švietimo sistemos.

Vilniaus imperatoriškas universitetas. Vilniaus – svarbiausias carinės Rusijos uni-
versitetas. Universiteto kuratoriaus pareigybės reikšmė: A. Čartoriskis ir N. Novosilce-
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vas. Carinės represijos univesitete – akademinės laisvės suvaržymai. Privaloma paskaitų 
konspektų cenzūra, universiteto policijos sukūrimas, rektoriaus rinkimų atšaukimas, 
mokslininkų trėmimai, naujieji universiteto nuostatai, unifomos. Vilniaus universitetas 
ir visuomenė. Mokymo procesas. Universiteto uždarymas. Medicinos-chirurgijos aka-
demija, Astronomijos observatorija. Mokslinės draugijos: Medicinos draugija, Archeo-
logijos komisija ir Senienų muziejus. Vilniaus universiteto mokslininkų indėlis teisės, 
istorijos srityse: J. Lelevelis, I. Danilevičius, I. Ž. Onacevičius, J. Jaroševičius, T. Narbutas, 
M. Balinskis, S. Daukantas etc.

XX a. Lietuvos istorija ir univesiteto virsmai. Stepono Batoro ir Vytauto Didžiojo uni-
versitetai – mokslo ir dėstymo prioritetai. Sovietinio universiteto charakteristikos.

Universiteto insignijos. Universiteto herbas ir jo kaita. Rektoriaus skeptras – istorija ir 
dabartis. Fakultetų simboliai. Akademinė apranga.

Pagrindinė literatūra: 1) Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruo-
žai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 13–64; 2) Piechnik L. Początki akade-
mii Wileńskiej 1570–1599. Rzym, 1984, s. 41–79; 3) Rabikauskas P. Vilniaus akademija ir 
Lietuvos jėzuitai. Vilnius: Aidai, 2002, p. 7–70.

Kontroliniai klausimai. 1) Vilniaus universitetas ir jo vieta jėzuitiškų universitetų že-
mėlapyje. 2) Vilniaus universiteto raidos etapai ir pagrindiniai bruožai. 3) Mokymas ir 
mokslas universitete.

Seminarų ir pratybų temos
1. Šv. Tomas Akvinietis – fi losofi jos vaidmuo ir mokymas universitete.
2. Universiteto statutas – universiteto organizacija ir vidinė struktūra.
3. Studentas – studijos ir kasdienybė.
4. Studia humanitatis ir universitetas.
5. Vilniaus akademija – įsteigimas ir vieta Europos universitetinėje kultūroje.
Mokomoji ekskursija „Vilniaus universiteto ženklai senamiestyje“. Trukmė 1,5–2 val. 

Ekskursijos metu studentai susipažįsta, kaip universitetas buvo išsidėstęs Vilniaus sena-
miestyje skirtingais istoriniais laikotarpiais. Aptariamos svarbiausios vietos, pastatai, jų 
reikšmė universiteto istorijai, universiteto ir miesto santykis.

Rekomenduojama literatūra: 
1) A History of the University in Europe. Universities in the Middle Ages / Gen. 

ed. W. Rüegg. Cambridge University Press, 1992 (2003), Vol. 1, p. 108–143, 171–244, 
326–353, 409–441; 2) A History of the University in Europe. Universities in Early Mo-
dern Europe (1500–1800) / Gen. ed. W. Rüegg. Cambridge University Press, 1996 (2003, 
2007), Vol. 2, p. 155–210, 285–324; 3) Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto is-
torijos bruožai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 13–64; 4) Piechnik L. 
Początki akademii Wileńskiej 1570–1599. Rzym, 1984, s. 41–79; 5) Rabikauskas P. Vil-
niaus akademija ir Lietuvos jėzuitai. Vilnius: Aidai, 2002, p. 7–70; 6). Šv. Tomas Akvi-
nietis. Suma prieš pagonis. Antroji knyga. Vilnius: Logos, 2003, LX, p. 263–277; LXVI, 
p. 295–297; LXVII, p. 297–299; 7) Жильсон Э. Разум и откровение в средние века. 
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Гармония разума и откровения // Богословие в культуре средневековья. Киев, 
1992, глава III, с. 33–48; 8) Vilniaus universiteto steigimo dokumentai. Vilnius: Kultūra, 
2004, p. 75–80, 87–94, 105–114; 9) de Courçon R. Statutes for the University of Paris, 
1215. Prieiga internetu: Internet Medieval Sourcebook http://www.fordham.edu/halsall/
sbook1r.html#13th-14thCentury Scholasticism; 10) Gregory IX: Statute of the University 
of Paris, 1231. Prieiga internetu: http://www.fordham.edu/halsall/sbook1r.html#13th-
14thCentury Scholasticism; 11) Frederik II. Lictere generalis, establishing the university 
of Naples, 1224. Prieiga internetu: http://www.fordham.edu/halsall/sbook1r.html#13th-
14thCentury Scholasticism; 12) Medieval Students Songs. Prieiga internetu: http://www.
fordham.edu/halsall/sbook1r.html#13th-14thCentury Scholasticism; 13) Rupert, Count 
Palatine. Foundation of the University of Heidelberg, 1386. Prieiga internetu: http://www.
fordham.edu/halsall/sbook1r.html#13th-14thCentury Scholasticism; 14) Th e Statutes 
Ordained by Richard duke of Gloucester for the College of Middleham, dated July 4, 1478. 
Prieiga internetu: http://www.fordham.edu/halsall/sbook1r.html#13th-14thCentury 
Scholasticism; 15) Jaques de Vitri. Life of the students at Paris, 13th c. Prieiga internetu: 
http://www.fordham.edu/halsall/sbook1r.html#13th-14thCentury Scholasticism.

Europos meno kultūra
Asist. Dalia Vitkauskaitė

Temos anotacija. Apžvelgiama bendra Europos meno kultūros panorama nuo Anti-
kos iki postmodernizmo, svarbiausi raidos etapai, meninės epochos ir srovės, svarbiausi 
faktai, kūrėjai ir paminklai. Daugiausia dėmesio skiriama plastiniams menams – dailei ir 
architektūrai, taip pat aptariami kitų vaizdo ir garso menų – muzikos, teatro, kino, foto-
grafi jos – pagrindiniai raidos bruožai. 

Išklausę šią temą studentai: 1) išmano Europos meno kultūros raidą ir ją lėmusius 
pagrindinius veiksnius, menines epochas ir sroves, svarbiausius kūrėjus ir paminklus; 
2) žino Europos meno kultūros (pirmiausia plastinių menų) pagrindines sąvokas ir geba 
korektiškai jas vartoti; 3) turi pagrindines muzikos, teatro, kino, fotografi jos istorijos ži-
nias; 4) geba savarankiškai ieškoti, valdyti informaciją, diskutuoti. 

Temos programa
1. Europos dailės ir architektūros istorijos pagrindinės sąvokos.
Reikšminiai žodžiai: menas, Europos meninė kultūra, meno periodizacija, meno ša-

kos, stilius, dailė, architektūra.
Sąvokos: meninė epocha, stilius, vaizduojamasis menas, taikomasis menas, plastiniai 

menai, vaizduojamoji ir taikomoji dekoratyvinė dailė, žanras, dailės žanrai, architektūra 
(sakralinė, pasaulietinė, memorialinė).

Vartojamų temos sąvokų apibrėžimas. Meno sąvokos turinio raida nuo Antikos iki 
postmoderno. Antikinė ir viduramžinė meno samprata: gebėjimas, nustatytų taisyklių 
laikymasis. Viduramžių artes liberales ir artes mechanicae. Renesanso siekis atskirti me-
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nus nuo amatų ir pakelti į mokslų kategoriją. XVIII a. Charles Batteux beaux-arts sąvoka. 
Menų ir amatų atskyrimas, meno siejimas tiesiogiai su kūrybiniu procesu, individua-
lumu, estetika (XIX a.). XX a. meno sąvokos, meno ir estetikos santykis. Menų rūšys ir 
klasifi kacija, su tuo susijusios problemos. Sąvokų aptarimas. 

Pagrindinė literatūra: Dailės žodynas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 
1999, p. 37, 60, 74, 169, 286, 329, 318, 337, 373, 401, 415, 437, 457.

Kontroliniai klausimai. 1) Meno sąvokos turinio raidos etapai ir jų esmė. 2) Apibrėž-
kite sąvokas „vaizduojamoji dailė“ ir „taikomoji dekoratyvinė dailė“. 3) Kaip skirstoma 
architektūra pagal funkciją? 

2. Religinės meno kultūros šaknys. Krikščionių bažnyčios raidos ir institucijos įtaka 
meninei kultūrai.

Reikšminiai žodžiai: religija, krikščionybė, krikščionybės istorija, Romos imperija, 
Bizantija, reformacija, Tridento susirinkimas.

Sąvokos: ikona, ikonoklazmas, sakralinė dailė, bažnytinė dailė, liturginė dailė, mece-
natystė, fundacija, donacija.

Meno kultūra ir religija. Menas kaip iliustracija, priemonė ir įrankis. Bažnytinė ir litur-
ginė dailė. Sakralinė architektūra: vienuolynas, vienuolyno funkcinės dalys, šventykla. 

Esminiai Krikščionių bažnyčios istorijos įvykiai ir Bažnyčios pozicija, lėmę Europos 
meninės kultūros raidą. Milano Tolerancijos ediktas (313 m.), Bažnyčios institucionaliza-
vimas ir paskelbimas valstybine religija (392 m.). Atvaizdų draudimas Biblijoje. Ikono-
klazmas ir ikonoklastų nustatyta ikonografi nė dailės ir architektūros programa, požiū-
ris į atvaizdų garbinimą Vakaruose. Didžioji Krikščionių bažnyčios schizma (1054 m.). 
Vakarų krikščionių bažnyčios schizma. Reformacija iškelia meno paskirties klausimą. 
Katalikiškos ir protestantiškos Europos meno kultūros regionai. Tridento susirinkimas 
(1545–1563 m.) ir jo nuostatos dėl sakralinio meno. Vienuolynai – svarbiausi viduramžių 
meninės kultūros ir mokslo centrai. Vienuolijos regulos įtaka vienuolyno architektūrai. 
Bažnyčia – mecenatas ir fundatorius. Pasauliečių mecenatystė, fundacijos, donacijos. Se-
kuliarizacija, jos priežastys, Bažnyčios vaidmens sumenkimas mokslo, kultūros ir menų 
srityje, pasaulietinio meno vyravimas. Ateizmas ir SSRS religijos politika. 

Pagrindinė literatūra: Krikščionybės kronika. Vilnius: Vaga, 1999, p. 108–111, 134, 
305, 386–387.

Kontroliniai klausimai. 1) Pagrįskite teiginį „meno šaknys religinės“. 2) Įvardyki-
te svarbiausius Krikščionių bažnyčios istorijos įvykius, lėmusius meninės kultūros raidą. 
3) Paaiškinkite sąvoką „sekuliarizacija“ ir sekuliarizacijos pasekmes Europos meno raidai. 

3. Antikinė dailė ir architektūra, jos įtaka vėlesnei plastinių menų raidai.
Reikšminiai žodžiai: Antika, Senovės Graikija, helenizmas, Senovės Roma.
Sąvokos: orderis, orderiniai stiliai, orderinė architektūra, klasikinis menas.
3.1. Senovės Graikijos dailė ir architektūra (apie X–I a. pr. Kr.).
Periodizacija (archainis, klasikinis, helenistinis laikotarpiai), raida, įvairovė, geogra-

fi ja. Plastinių menų palikimas: skulptūra, vazų tapybos stiliai (juodafi gūris, raudonafi -
gūris), Fajumo portretai, pagrindiniai pastatų tipai (šventykla, teatras, stadionas ir kt.). 
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Architektūros orderiai (dorėninis, jonėninis, korintinis): prasmės, ypatumai ir raida. Or-
derinės architektūros samprata ir reikšmė architektūros istorijoje. 

3.2. Romos dailė ir architektūra (apie V a. pr. Kr.–V a. po Kr.).
Periodizacija (Romos respublikos, Romos imperijos laikotarpiai), raida, įvairovė, 

geografi ja. Graikų meno tradicijų tąsa, Rytų kultūrų įtakos. Urbanistikos, architektūros 
laimėjimai ir palikimas: antikinio miesto struktūra, Hipodamo planas, statinių tipai, sta-
tybinės medžiagos ir technikos. Dailės palikimas: skulptūra ir reljefai, tapyba, mozaika.

3.3. Klasikiniai Europos meno kultūros pamatai.
Antikos meno kultūros palikimo įtaka vėlesnėms epochoms. Antikinės dailės ir archi-

tektūros žinios, „atsigręžimai“ Naujųjų, Naujausiųjų ir šių laikų meno kultūroje. 
Pagrindinė literatūra: Gombrich E. H. Meno istorija. Vilnius: Alma littera, 1997, 

p. 46–93.
Kontroliniai klausimai. 1) Įvardykite pagrindinius antikinės dailės ir arcitektūros 

bruožus. 2) Paaiškinkite sąvokas „orderis“ ir „orderinė architektūra“. 3) Pagrįskite teiginį 
„klasikiniai Europos meno kultūros pamatai“.

4. Ankstyvosios krikščionybės, Bizantijos dailė ir architektūra.
Reikšminiai žodžiai: krikščionybė, krikščioniškoji ikonografi ja, Bizantija, Rytų Ro-

mos imperija.
Sąvokos: bazilika, kryžiaus plano kupolinis sakralinis pastatas, mozaika, ikonoklaz-

mas, ikona, atvirkštinė perspektyva.
4.1. Ankstyvosios krikščionybės menas (II–VI a.).
Ankstyvosios krikščionybės meno raida iki Milano edikto (313 m.) ir po jo. Paliki-

mas: katakombų tapyba, skulptūra, mozaika, architektūra. Krikščioniškosios sakralinės 
architektūros ir krikščioniškosios ikonografi jos pamatinių principų susiformavimas. 

4.2. Bizantijos dailė ir architektūra (IV–XV a.).
Bizantinio stiliaus susiformavimo aplinkybės ir veiksniai. Bizantinio stiliaus perio-

dizacija, ypatumai, raida, geografi ja. Ikonoklazmas ir jo įtaka bizantinio stiliaus raidai. 
Monumentalioji dailė. Architektūros laimėjimai ir palikimas: krikščioniškosios sakrali-
nės architektūros principai ir sakralinių pastatų tipai. Taikomoji dailė. Bizantinio stiliaus 
tradicija žlugus Konstantinopoliui. 

Pagrindinė literatūra: 1) Gombrich E. H. Meno istorija. Vilnius: Alma littera, 1997, 
p. 113–166, 202–216; 2) Krikščionybės kronika. Vilnius: Vaga, 1999, p. 189, 256.

Kontroliniai klausimai. 1) Įvardykite pagrindinius bizantinės architektūros ir dailės 
bruožus, paminklus. 2) Paaiškinkite ikonoklazmo reiškinį ir jo įtaką bažnytinio meno 
raidai.

5. Viduramžių dailė ir architektūra (V–XV a.).
Reikšminiai žodžiai: viduramžiai, Frankų imperija, Šventoji Romos imperija, Karolis 

Didysis, Karolingai, Otonai.
Sąvokos: iliuminacija, Karolingų renesansas, Otonų renesansas, romanika, gotika, 

liepsnojanti gotika, vitražas, kietasis stilius, minkštasis stilius, gražiosios madonos, relik-
vijorius.
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5.1. Ankstyvųjų viduramžių dailė ir architektūra (V–XIII a.).
5.1.1. Ikiromaninis menas (V–XI a. pr.).
Svarbiausi bruožai, paminklai: architektūra ir dailė iki Karolingų laikotarpio; Karolin-

gų architektūra ir dailė (VIII a.–IX a.), Karolingų renesansas; Otonų laikotarpio architek-
tūra ir dailė (X a.), Otonų renesansas. 

5.1.2. Romanikos dailė ir architektūra (XI–XIII a.).
Terminas, raida, geografi ja. Architektūros bruožai ir palikimas: sakralinė architektūra 

(Bažnyčia, vienuolynas ir funkcinės jo dalys), pasaulietinė architektūra (fortifi kacinė ar-
chitektūra, pilis, viduramžių miesto struktūra), paminklai. Vaizduojamoji dailė: skulptūra 
(architektūrinė skulptūra, metalo plastika), monumentalioji dailė (sienų tapyba, vitražo 
meno užuomazgos). Liturginė dailė, miniatiūrų tapyba – iliuminacija. 

5.2. Brandžiųjų ir vėlyvųjų viduramžių dailė ir architektūra: gotika (XII–XVI a. 
pirma pusė).

Terminas, chronologija, raida, geografi ja. Stiliaus susiformavimo aplinkybės. Vidur-
amžiškoji ir krikščioniškoji meno samprata, funkcija. Dailininko, architekto statusas 
ir kūrinių anonimiškumas. Sakralinės dailės ir architektūros vyravimas. Architektūros 
bruožai ir palikimas: konstrukcijos ir technikos (kiautinė mūro konstrukcija, karkasi-
nė statyba, pagrindiniai konstrukciniai elementai – smailioji arka, kryžminis skliautas ir 
kontraforsas, skliautų įvairovė); statybinės medžiagos (akmens gotika, plytų gotika); pas-
tatų tipai ir įvairovė; regionai, jų vaidmuo gotkos architektūros raidai ir ypatumai (Pran-
cūzija – gotikos „lopšys“, Sen Deni abato Sugero inovacijos sakralinio pastato statyboje, 
liepsnojanti gotika – fl amboyant, Anglija, Ispanija ir Portugalija, Italija, Vokietija, Vidurio 
ir Šiaurės Europa). Vaizduojamoji dailė: tapyba (perspektyva, žanrai ir siužetai); vitražo 
suklestėjimas; skulptūra (vaidmuo architektūros dekore, žmogaus fi gūros modeliavimas 
ir gotikos natūralizmas, kietasis ir minkštasis stilius, gražiosios madonos, drožinėti vėly-
vosios gotikos altoriai, antkapinė skulptūra, pirmieji pasaulietinės skulptūros pavyzdžiai 
ir kt.). Liturginė dailė, miniatiūros, taikomoji dailė. 

Pagrindinė literatūra: 1) Gombrich E. H. Meno istorija. Vilnius: Alma littera, 1997, 
p. 113–136; 2) Lietuvos dailės istorija. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, 
p. 58–59, 74; 3) Krikščionybės kronika. Vilnius: Vaga, 1999, p. 116, 136–137, 150–153, 
161–163, 174–175, 184–185, 190–191, 208.

Kontroliniai klausimai. 1) Paaiškinkite reiškinį „Karolingų renesansas“. 2) Įvardykite 
pagrindinius romanikos architektūros ir dailės bruožus, paminklus. 3) Įvardykite pagrin-
dinius gotikos architektūros ir dailės bruožus, paminklus. 4) Kas lėmė viduramžių dailės 
ir architektūros autorių anonimiškumą?

6. Renesanso meninė epocha (XV pab.–XVII a. pr.).
Reikšminiai žodžiai: Renesansas, humanizmas.
Sąvokos: mecenatystė, paladianizmas, palacco, idealusis miestas, linijinė perspektyva, 

šiaurės renesansas.
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6.1. Italijos renesanso dailė ir architektūra (XIV–XVI a.).
Italija – Renesanso lopšys. Terminas, periodizacija. Protorenesansas (Giotto di Bon-

done). Kolekcionavimas, pirmosios kolekcijos ir muziejai. Mecenatystė. Menininko pa-
dėtis. Meno supasaulėjimas. Architektūros ir dailės teorija. Architektūros bruožai, raida 
ir palikimas: sugrįžtama prie antikinės architektūros principų ir formų; didžiausią įtaką 
padarę kūrėjai; paladianizmas; sakralinė ir rezidencinė architektūra, naujų formų ir pa-
skirties statiniai, perėjimas nuo viduramžių pilies prie bastioninės tvirtovės. Urbanistika: 
idealiojo miesto plano paieškos ir bandymai jį įgyvendinti. Žmogus Renesanso dailėje. 
Skulptūros bruožai, naujovės (naujųjų laikų apvaliosios skulptūros sampratos susiforma-
vimas, skulptūros atsiskyrimas nuo architektūros, pasaulietinės skulptūros atsiradimas), 
garsiausi kūrėjai. Molbertinės ir monumentaliosios tapybos bruožai, naujovės (linijinė 
perspektyva, šviesokaita, aliejiniai dažai ir tapyba ant drobės, portreto ir peizažo savaran-
kiškų žanrų susiformavimas), kūrėjai. 

Manierizmo terminas, manierizmo ženklai tapyboje, skulptūroje, architektūroje.
6.2. Renesansas šiauriau Alpių (XV pab.–XVII a. pr.).
Chronologija, ypatumai. Humanistinė minties, architektūros, dailės naujovių ir este-

tinių normų „apykaita“ Europoje. Prancūzijos, Nyderlandų, Vokietijos, Vidurio Europos 
renesanso dailė ir architektūra. Garsiausi kūrėjai.

Pagrindinė literatūra: 1) Lietuvos dailės istorija. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos 
leidykla, 2002, p. 90–97; 2) Krikščionybės kronika. Vilnius: Vaga, 1999, p. 200, 202–203, 
220–223, 243, 252–253, 264–265, 269.

Kontroliniai klausimai. 1) Įvardykite pagrindinius renesanso architektūros ir dailės 
bruožus, paminklus, kūrėjus. 2) Kokiais pagrindiniais būdais vyko humanistinių ir Re-
nesanso meninių idėjų sklaida? 3) Kaip keičiasi, palyginti su viduramžiais, menininko 
statusas Renesanso epochoje?

7. Baroko meninė epocha (XVI a. pab.–XVIII a. antra p.).
 Reikšminiai žodžiai: Tridento susirinkimas, Jėzuitų ordinas, absoliutinė monarchija, 

katalikškoji reforma, kontrreformacija.
Sąvokos: barokas, rokokas, klasikinis barokas, jezuitiškas barokas, theatrum Sanctum, 

mažieji olandai, alegorija.
7.1. Baroko meninio stiliaus susiformavimas ir pagrindiniai bruožai.
Terminas, periodizacija, kultūrinės ir socialinės baroko stiliaus susiformavo prielai-

dos, veiksniai. Italijos veiksnys, turėjęs įtakos baroko meninės kultūros formavimuisi. 
Baroko architektūros bruožai: naujovės (Il Gesu bažnyčia Romoje, bazilikinis lotyniško 
kryžiaus plano kupolinis sakralinis pastatas, sakralinio pastato fasado kompozicija ir jos 
raida, theatrum Sanctum), kūrėjai, sakralinė ir rezidencinė architektūra, architektūros de-
koro (medžiagų, technikų, priemonių) gausa ir įvairovė. Monumentalioji ir molbertinė 
tapyba: technikos, masteliai, efektingumas, siužetų hierarchija, kūrėjai. Skulptūra: archi-
tektūros ir skulptūros „bendradarbiavimas“, kompozicijos ypatumai (raida, sudėtingu-
mas), kūrėjai. Rokoko terminas ir jo taikymas. Rokoko bruožai. Urbanistika.
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7.2. Baroko meninio stiliaus sklaida, geografi ja, įvairovė ir palikimas.
Barokas – pirmasis meninis stilius, peržengęs senosios Europos ribas. Katalikiškas, 

protestantiškas (Šiaurės Europos, miestietiškas), stačiatikiškas barokas ir pagrindiniai 
ypatumai. Italijos, Prancūzijos, vokiškų kraštų ir Vidurio Europos dailė ir architektūra. 
Klasikinis barokas. Flamandų, olandų tapybos mokyklos (Rubensas, mažieji olandai, 
Rembrandtas). Ispanijos, Portugalijos ir šių kraštų veikiama Lotynų Amerikos dailė ir 
architektūra. Stačiatikiškų kraštų (Rusijos, Abiejų Tautų Respublikos rytinių teritorijų – 
Ukrainos ir Baltarusijos) dailė ir architektūra. 

Pagrindinė literatūra: 1) Lietuvos dailės istorija. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos 
leidykla, 2002, p. 118–119; 2) Krikščionybės kronika. Vilnius: Vaga, 1999, p. 266–267, 
276–277, 292–293, 308, 312–315.

Kontroliniai klausimai. 1) Įvardykite pagrindines baroko meninio stiliaus kultūrines 
ir socialines prielaidas. 2) Paaiškinkite Il Gesu bažnyčios Romoje reikšmę tolesnei baroko 
architektūros raidai. 3) Įvardykite pagrindinius baroko architektūros ir dailės bruožus, 
paminklus, menininkus. 4) Apžvelkite baroko meno sklaidos geografi ją, susidariusius 
konfesinius ypatumus.

8. Klasicizmo dailė ir architektūra (XVIII a. antra p.–XIX a. pr.).
Reikšminiai žodžiai: imperija, Švietimo epocha.
Sąvokos: klasicizmas, neoklasicizmas, ampyras.
Terminas, periodizacija, kultūrinės ir socialinės stiliaus susiformavo prielaidos, veiks-

niai, geografi ja. Klasicizmo architektūros bruožai, statinių tipai, kūrėjai, paminklai. Ur-
banistika (miestų plėtra, naujos funkcinės erdvės). Tapybos ir grafi kos bruožai, žanrų 
hierarchija, kūrėjai. Skulptūros bruožai, kūrėjai. Klasicizmo geografi ja ir atmainos: Liud-
viko XVI a. stilius, ampyras (Napoleono, rusiškasis), Adamų stilius, federalinis stilius, 
Stanislovo Augusto stilius. 

Pagrindinė literatūra: 1) Gombrich E. H. Meno istorija. Vilnius: Alma littera, 1997, 
p. 375–383; 2) Lietuvos dailės istorija. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, 
p. 166–167.

Kontroliniai klausimai. 1) Įvardykite pagrindines klasicizmo meninio stiliaus kultūri-
nes ir socialines prielaidas. 2) Įvardykite pagrindinius klasicizmo architektūros ir dailės 
bruožus, paminklus.

9. XIX a. Europos meninė kultūra.
Reikšminiai žodžiai: romantizmas, industrializacija, industrinė visuomenė.
Sąvokos: istorizmas, neostiliai, eklektika, neogotika, neorenesansas, neobarokas, neo-

klasicizmas, akademizmas, realizmas, simbolizmas impresionizmas, postimpresioniz-
mas, Art Nouveau, secesija, jugendas, modernas.

9.1. Romantizmo dailė ir architektūra (XVIII a. pab.–XIX a. pirma p.).
Terminas, periodizacija, kultūrinės ir socialinės stiliaus susiformavimo prielaidos. 

Romantizmo tapybos bruožai, žanrų hierarchija, kūrėjai. 
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9.2. Istorizmas, eklektika. (XIX–XX a. pr.).
Terminas, susiformavimo prielaidos (santykis su romantizmu, istorijos mokslo rai-

da), estetinės nuostatos, architektūros bruožai, paminklai. Neostiliai – eklektika, neogo-
tika, neorenesansas, neobarokas, neoklasicizmas. 

9.3. XIX a. antros pusės dailės ir architektūros kryptys.
9.3.1. Akademizmas, realizmas, simbolizmas.
Terminas, chronologija, bruožai, kūrėjai.
9.3.2. Impresionizmas, postimpresionizmas.
Terminas, susiformavimo prielaidos, estetinės ir kūrybos nuostatos, kūrėjai. 
9.3.3. Art Nouveau (XIX a. pab.–XX a. pr.).
Susiformavimo aplinkybės, Secesionas, estetinės nuostatos. Art Nouveau atmainos – 

secesija, jugendas, modernas, Tifany stilius ir kt. Architektūros bruožai, kūrėjai, pamin-
klai. Vaizduojamosios dailės bruožai, kūrėjai, paminklai. Taikomoji dailė. 

Pagrindinė literatūra: 1) Gombrich E. H. Meno istorija. Vilnius: Alma littera, 1997, 
p. 383–441; 2) Lietuvos dailės istorija. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, 
p. 194–195, 238–239.

Kontroliniai klausimai. Įvardykite pagrindines XIX a. Europos dailės ir architektūros 
raidos tendencijas, stilines kryptis ir jų bruožus.

10. XX a. dailė ir architektūra, pagrindinės stilinės kryptys, judėjimai, asmenybės 
ir palikimas.

Reikšminiai žodžiai: industrializacija, industrinė visuomenė, globalizacija, moderni 
visuomenė.

Sąvokos: Art deco, modernizmas, postmodernizmas, fovizmas, kubizmas, futurizmas, 
ekspresionizmas, dadaizmas, siurrealizmas, abstraktusis menas, konceptualus menas, 
pop art, žemės menas, hepeningas, Fluxux, totalitarinis stilius, socrealizmas. 

XIX a. pabaiga–XX a. išsiskiria politikos ir socialinių permainų dinamika bei sudė-
tingumu, mokslo ir technikos šuoliu, globalizacija. Visa tai lėmė kardinalias požiūrio į 
meną ir jo funkciją permainas, meninių ieškojimų, stilių krypčių, individualybių įvairovę 
ir gausą. Aptariamos tik pagrindinės XX a. dailės ir architektūros raidos tendencijos, sti-
linės kryptys ir reiškiniai. 

10.1. XX a. pirma pusė.
Art deco, modernizmas ir jo kryptys: fovizmas, kubizmas, futurizmas, ekspresioniz-

mas, dadaizmas, abstrakcionizmas, siurrealizmas. Terminai ir pagrindiniai bruožai, kū-
rėjai, paminklai.

10.2. XX a. antra pusė.
Postmodernizmas. Abstraktusis menas, konceptualus menas pop art, žemės menas, 

hepeningas, Fluxux ir kt. Terminai ir pagrindiniai bruožai, kūrėjai, paminklai. Totalita-
rinis menas (fašistinė Italija, nacistinė Vokietija, socrealizmas, stalininė Rusija ir TSRS): 
bendrybės ir specifi niai bruožai. 
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Pagrindinė literatūra: 1) Gombrich E. H. Meno istorija. Vilnius: Alma littera, 1997, 
p. 442–475; 2) Lietuvos dailės istorija. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, 
p. 260–261, 370.

Kontroliniai klausimai. Įvardykite pagrindines XX a. Europos dailės ir architektūros 
raidos tendencijas, stilių kryptis ir pagrindinius jų bruožus.

11. Kitų meninės kultūros sričių pagrindiniai raidos bruožai.
Reikšminiai žodžiai: viduramžiai, renesansas, barokas, klasicizmas, romantizmas, 

konceptualus menas, muzika, teatras, fotografi ja, kinas.
Sąvokos: grigališkasis giedojimas, opera, simfonija, drama, komedija, tragedija, litur-

ginė drama, misterija.
11.1. Muzika.
Periodizacija. Žanrų įvairovė. Muzikos užrašymo raida, natų spausdinimas. Bažnyti-

nės muzikos raida: muzika – sudėtinė liturgijos dalis, vienbalsis giedojimas, Grigalijaus I 
bažnytinės muzikos reforma („Antifonarius“, grigališkasis giedojimas), daugiabalsės mu-
zikos įsitvirtinimas Renesanse, vargonų įsitvirtinimas ir vyravimas, pagrindiniai konfe-
siniai bažnytinės muzikos skirtumai. Pasaulietinė muzika: nuo klajojančių muzikantų iki 
dvaro orkestro, barokas – operos atsiradimas ir pasaulietinės muzikos gausėjimas, klasi-
cizmas – Vienos klasikai ir simfonijos atsiradimas, romantizmas – operos suklestėjimas, 
XX a. muzikos įvairovė. 

11.2. Teatras.
Epochos, žanrų raida. Antikinis teatras, drama, tragedija, komedija. Viduramžiai – li-

turginė drama, misterija, moralitė (iliustracija, didaktika ir propagandinis įrankis), kla-
jojantys aktoriai. Renesansas – antikinio teatro ir dramos atradimas, Italija – moder-
niojo teatro lopšys, commedia dell’arte, Williamas Shakespeare’as ir teatro permainos. 
XIX–XX a. sandūra – didžioji teatro reforma, teatras – savarankiška meno šaka, reži-
sieriaus vaidmens išaugimas, dramaturgijos novatoriškumas, realistinis ir natūralistinis 
teatras. XX a. teatro meno įvairovė.

11.3. Fotografi ja.
Fotografi jos išradimas (1839 m.), technikų raida, fotografi jos rūšys.
11.4. Kinas.
Kinematografo atsiradimas, nebylusis kinas, garsinis kinas, juodai baltas ir spalvotas 

kinas. Vaidybinis ir nevaidybinis kinas. Žanrai. Mokyklos. Animacinis fi lmas. Televizijos 
veiksnys kino raidoje. 

Pagrindinė literatūra: 1) Krikščionybės kronika. Vilnius: Vaga, 1999. p. 52, 186–187, 
270–271, 310, 340–341; 2) Muzikos enciklopedija. Vilnius, 2000, t. 1, p. 140–142.

Kontroliniai klausimai. 1) Įvardykite pagrindinius Europos muzikos ir teatro raidos 
bruožus. 2) Įvardykite pagrindinius Fotografi jos raidos bruožus. 3) Įvardykite pagrindi-
nius kino raidos bruožus. 
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Seminarų ir pratybų temos
1. Kaip „skaityti“ krikščionišką sakralinį pastatą ir dailę?
Seminaro tikslas – išugdyti gebėjimą atpažinti ir įvardyti pagrindinius krikščioniško 

sakralinio pastato funkcinius ir simbolinius elementus, bažnytinės dailės kūrinius, su-
teikti krikščioniškosios ikonografi jos įvadinių žinių. 

2. Renesansas ir jo palikimas. 
Analizuojamas Giorgio Vasari veikalas „Žymiausių tapytojų, skulptorių ir architektų 

gyvenimai“ kaip vienas iš meno istorijos mokslo ištakų pamatinių tekstų ir italų renesan-
so meninės kultūros istorijos šaltinis. Atrinktų teksto dalių analizė atliekama lyginant jas 
su Renesanso dailės ir architektūros paminklų vaizdine medžiaga.

3. Europos vaizduojamosios ir taikomosios dailės ir palikimas.
Seminaro ir pratybų tikslas – ugdyti gebėjimą taikyti teorines žinias, t. y. atpažinti 

tipinius vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinius: priskirti juos konkrečiai meninei 
epochai, nusakyti svarbiausius stilinę priklausomybę liudijančius bruožus, atskirais atve-
jais nurodyti atlikmo techniką, atpažinti svarbiausius / garsiausius kūrinius ir autorius. 

4. Europos architektūros palikimas.
Seminaro ir pratybų tikslas – ugdyti gebėjimą taikyti teorines žinias, t. y. atpažinti 

tipinius architektūros ojektus: priskirti juos konkrečiai meninei epochai, nusakyti svar-
biausius stilinę priklausomybę liudijančius bruožus, atpažinti svarbiausius / garsiausius 
architektūros objektus ir autorius.

Rekomenduojama literatūra ir šaltiniai: 
1) Beckwith J. Ankstyvųjų viduramžių menas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 1999; 

2) Board man J. Graikų menas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 1998; 3) Frontisi C. Vizualioji 
meno istorija. Kaunas: Šviesa, 2007; 4) Vasari G. Žymiausių tapytojų, skulptorių ir ar-
chitektų gyvenimai. Vilnius: Vaga, 2000; 5) Phyllis H. Teatras: trumpa istorija. Vilnius: 
R. Paknio leidykla, 1998; 6) Jeff rey I. Fotografi ja: trumpa istorija. Vilnius: R. Paknio 
leidyk la, 1998; 7) Krikščioniškosios ikonografi jos žodynas. Vilnius: Vilniaus dailės aka-
demijos leidykla, 1997; 8) Lucie-Smith, E. Meno kyptys nuo 1945-ųjų. Vilnius: R. Pak-
nio leidykla, 1996; 9) Martindale A. Gotikos menas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 1999; 
10) Parkinson D. Kino istorija. Vilnius: R. Paknio leidykla, 1999; 11) Murray P., 
Murray L. Renesanso menas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2000; 12) Wheeler M. Romos 
menas ir architektūra. Vilnius: R. Paknio leidykla, 1999; 13) Vaughan W. Romantizmas ir 
menas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2000.
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ANTROPOLOGIJOS SAMPRATOS 
IR TYRIMŲ METODAI

Modulio tikslas – suteikti pamatinių žinių apie sociokultūrinės antropologijos ir is-
torijos svarbiausias teorijas, istoriografi nes mokyklas ir jų prieigas, vyraujančias tyrimų 
kryptis, jų taikymą įvairių krypčių sociokultūriniuose kultūros tyrimuose. Išmokyti pa-
grindinių tyrimų strategijų bei metodų, įskaitant gebėjimus duomenis sieti su teorija, ir 
parinkti tinkamą duomenims rinkti metodologiją, supažindinti su etiniais, teisiniais bei 
politiniais tyrimo klausimais.

Modulio temos:
• Sociokultūrinės antropologijos įvadas;
• Antropologijos ir istorijos tyrimo metodai;
• Istorinės antropologijos įvadas.

Sociokultūrinės antropologijos įvadas
Doc. dr. Donatas Brandišauskas

Temos anotacija. Bendras įvadas į sociokultūrinę antropologiją apžvelgia pagrindi-
nes antropologines koncepcijas, idėjas ir diskusijas. Analizuojamas stebėjimo, rašymo ir 
teorijos santykis antropologijoje, antropologinių žinių tinkamumas ir taikymas šiuolaiki-
niuose socialiniuose kontekstuose. Per seminarus ir pratybas studentai supažindinami su 
giminystės, lytiškumo, autochtonų, rituališkumo, kolonializmo, mainų, rasių ir taikomo-
sios antropologijos temomis bei diskusijomis sociokultūrinėje antropologijoje.

Temos programa
1. Įvadas.
Reikšminiai žodžiai: sociokultūrinė antropologija, kokybiniai tyrimo metodai, etno-

grafi nis lauko tyrimas.
Sąvokos: etnografi ja, giminystė, lytis, ekonominė antropologija.
Įvadinėse paskaitose studentai supažindinami su bendra kurso sąranga, literatūra bei 

atsiskaitymo reikalavimais bei užduotimis. Aptariama etnografi jos sąvoka, kuri yra svar-
bi antropologijos praktikai, ir atskleidžiamos etnografi jos sąsajos su žmonių gyvenimo 
patirtimis. Per etnografi nio fi lmo „Masai moterys“ aptarimą apžvelgiamos giminystės, 
lyties, simbolinių sistemų ir ekonominės antropologijos gairės.

Literatūra: 1) Bernard H. R. Research Methods in Cultural Anthropology. Beverly 
Hills: Sage Publications, 1988; 2) Briggs J. Th e Setting, Arrival // J. Briggs. Never in An-
ger: Portrait of an Eskimo Family. Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1970, 
p. 1–28; 3) Coff ey A. Th e Ethnographic Self: Fieldwork and the Representation of Identity. 
London: Sage, 1999; 4) Bourgois P. In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio. Cam-
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bridge: Cambridge University Press, 1995, p. 1–47; 5) Ellen R. F. Ethnographic Research: 
A Guide to General Conduct. London: Academic, 1984.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokie yra pagrindiniai sociokultūrinės antropologijos 
bruožai? 2) Kas yra etnografi ja? 3) Ką antropologai daro lauko tyrimuose, bandydami 
atskleisti skirtingas kultūras?

2. Giminystės, asmenų bei socialinių santykių antropologija.
Reikšminiai žodžiai: antropologinės giminystės konceptualizacijos, ribojimas, lankstu-

mas ir fi ktyvi giminystė, Nuer and Inuit / Inupiat giminystės sistemos, asmens sampratos.
Sąvokos: giminystė, socialiniai santykiai, geneologinis metodas.
Ankstyvieji antropologai suvokia giminystės, vedybų bei palikuonių idėjų principus 

kaip pagrindines organizacines institucijas neindustrinėse visuomenėse. Analizuojamas 
genealoginis metodas kaip etnografi nė technika, taip pat giminystė, asmens sampratos 
bei socialiniai santykiai įvairiose kultūrose. Apžvelgiami antropologiniai ir socialiniai bio-
loginiai paaiškinimai apie giminystės ryšius.

Literatūra: 1) Eriksen T. H. Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and 
Cultural Anthropology. London: Pluto Press, 1995; 2) Evans-Pritchard E. E. Th e Nuer, 
a description of the modes of livelihood and political institutions of a Nilotic people. 
Oxford: Clarendon Press, 1940; 3) Hendry J. An Introduction to Social Anthropology: 
Other People’s Worlds. London: Macmillan, 1999; 4) Holý L. Anthropological perspecti-
ves on kinship (Anthropology, culture, and society). London; Chicago: Pluto Press, 1996; 
5) Scheper-Hughes N. Death without Weeping: Th e Violence of Everyday Life in Brazil. 
Berkeley: University of California Press, 1992.

Kontroliniai klausimai. 1) Kas yra giminystė? 2) Ar giminystė yra tik kraujo ryšys? 
3) Kokios yra biologinės ir socialantropologinės giminystės interpretacijos?

3. Lyčių skirtumai antropologijoje.
Reikšminiai žodžiai: lytiškumo interpretacijos, lyčių ir seksualumo ribos, seksualiniai 

identitetai.
Sąvokos: lytiškumas, identitetai.
Paskaitose nagrinėjamos kultūrinės ir biologinės lytiškumo / seksualumo konstrukci-

jos. Temos apima skirtingus ir dažnai konfl iktuojančius antropologinius lytiškumo socio-
biologų, materialistų ir istorijos antropologų požiūrius. Taip pat aptariami etnografi niai 
pavyzdžiai, susiję su kintančiais seksualiniais identitetais, pabrėžiant lytiškumo ribų ne-
stabilumą.

Literatūra: 1) Abu-Lughod L. Veiled sentiments: honor and poetry in a Bedouin so-
ciety. Berkeley: University of California Press, 1986; 2) Fishburne C. J., Yanagisako S. J., 
Bloch M. Gender and kinship: essays toward a unifi ed analysis. Stanford: Stanford Uni-
versity Press, 1987; 3) Mead M. Sex and temperament in three primitive societies. New 
York: William Morrow, 1935; 4) Meigs A. S. Food, sex, and pollution: a New Guinea re-
ligion. New Brunswick: Rutgers University Press, 1983; 5) Moore H. Understanding Sex 
and Gender // Companion Encyclopedia of Anthropology: Humanity, Culture and Social 
Life /Ed. T. Ingold. London: Routledge, 1994.
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Kontroliniai klausimai. 1) Kuo skiriasi seksualumas ir lytiškumas? 2) Kokios yra lytiš-
kumo interpretacijos? 3) Kokie yra seksualinio identiteto pavyzdžiai?

4. Simbolinė antropologija.
Reikšminiai žodžiai: simbolių sistema, švarumas, užterštumas.
Sąvokos: simboliai, tabu, simbolinė kalba.
Paskaitose bus gilinamasi į simbolių bei simbolinės kalbos prigimtį bei bandoma atsa-

kyti, kaip simbolinės ribos struktūruoja kasdienį gyvenimą bei patirtis.
Literatūra: 1) Douglas M. Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Purity and 

Taboo. New York: Praeger, 1966; 2) Durkheim E. Elementary Forms of Religious Life. 
London: Allen and Unwin, 1963 (1915); 3) Eriksen T. H. Small Places, Large Issues: An 
Introduction to Social and Cultural Anthropology. London: Pluto Press, 1995; 4) Hen-
dry J. An Introduction to Social Anthropology: Other People’s Worlds. London: MacMil-
lan, 1999; 5) Leach E. R. Anthropological Aspects of Language: Animal categories of ver-
bal abuse // New Directions in the Study of Language / Ed. E. H. Lenneberg. Cambridge, 
Mass: M. I. T. Press, 1964.

Kontroliniai klausimai. 1) Kaip simboliai lemia mūsų gyvenimą? 2) Kas yra tabu? 
3) Kaip suprantamos švarumo ir užterštumo sąvokos?

5. Ritualinė veikla.
Reikšminiai žodžiai: ritualai, perėjimo apeigos.
Sąvokos: ritualinės praktikos, antropologinės ritualų interpretacijos.
Paskaitose atsigręžiama į ritualines praktikas kaip tikėjimus, mėginama prodyti, kaip 

kasdienės praktikos įgauna ritualinių aktų reikšmes. Antropologinės teorijos apie rituali-
nes praktikas aptariamos chronologiškai atskleidžiant, kaip religija, ritualai bei perėjimo 
apeigos ilgainiui kito. Per etnografi nes atvejo studijas aiškinamasi, kaip antropologai aiš-
kina ritualinius ir religinius fenomenus.

Literatūra: 1) Geertz C. Local Knowledge and Further Essays in Interpretive Anthro-
pology. New York: Basic Books, 1983; 2) Sahlins M. Islands of History. Chicago: Universi-
ty of Chicago Press, 1985; 3) Turner V. Th e Ritual Process: Structure and Anti-Structure. 
New York: Adeline, 1969; 4) Turner V. From Ritual to Th eatre: Th e Human Seriousness 
of Play. New York: PAJ Pub, 1982; 5) Turner V. Communitas: model and process // Th e 
Ritual Process / Ed. V. Turner. Ithica: Cornell, 1966, p. 131–165; 6) van Gennep A. Th e 
Rites of Passage. Chicago: University of Chicago Press, 1960; 7) Womack M. Natural and 
Supernatural Orders // M. Womack. Being human: an introduction to cultural anthro-
pology. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1998; 8) D’Alisera J. Born in the USA: Naming 
ceremonies of infants among Sierra Leoneans living in the American capital // Anthro-
pology Today. 1998, Vol. 14, p. 16–18; 9) Sprenger G. Out of ashes: Swidden cultivation in 
highland Laos // Anthropology Today. 2006, Vol. 22, p. 9–13.

Kontroliniai klausimai. 1) Kaip perėjimo ritualai lemia mūsų gyvenimą? 2) Kokios yra 
ritualų antropologinės sampratos? 3) Kaip suvokiami perėjimos ritualai? 
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6. Dovanojimas ir mainai.
Reikšminiai žodžiai: dovanų mainai, pinigai ir mainų moralė, nuosavybė ir socialinė 

vertė.
Sąvokos: dovanos, mainų ritualai.
Šios paskaitos atskleidžia dovanojimo bei mainų ritualus. Nagrinėjama, kaip nuosa-

vybė įgauna socialinę vertę, kaip ji juda tarp individų ir socialinių sistemų. Taip pat apta-
riami mainų santykių, kuriuose mainai yra socialinių santykių ašis, principai ir kritiškai 
ananlizuojama pinigų samprata.

Literatūra: 1) Boas F. Th e Potlatch // Indians of the North Pacifi c Coast: Studies in 
Selected Topics / Ed. T. McFeat. Seattle, London: University of Washington Press, 1966, 
p.72–80; 2) Carrier J. G. Gift s and commodities: exchange and Western capitalism since 
1700 (Material cultures). London: Routledge, 1995; 3) Gregory C. A. Gift s and commodi-
ties (Studies in political economy). London: Academic Press. 1982; 4) Mauss M. Th e gift : 
forms and functions of exchange in archaic societies. London: Routledge, 1970; 5) Jacka J. 
Coca-Cola and Koko: Land, Ancestors, and Development // Anthropology Today. 2001, 
Vol. 17, No. 4, p. 3–8.

Kontroliniai klausimai. 1) Kas yra dovana? 2) Kokia yra mainų reikšmė socialiniams 
santykiams? 3) Kaip dovanojimas ir mainai interpretuojami antropologijoje?

7. Kolonializmas ir vartojimo kultūra.
Reikšminiai žodžiai: kolonializmas, kultūrinis imperializmas, merkantilizmo ekspan-

sija, vartojimas, prekyba gėrybėmis, žmonėmis bei jų kūno dalimis.
Sąvokos: kolonializmas, kultūrinis imperializmas.
Paskaitoje analizuojama merkantilumo ekspansija, kultūrinis imperializmas bei šių 

veiksnių įtaka natūraliajai aplinkai. Aptariami pavyzdžiai, kaip mažosios kultūros buvo 
inkorporuotos į pasaulinę sistemą ir kokią įtaką kolonijinė prekyba bei vergovė turėjo 
vietos žmonėms. Taip pat apžvelgiami kultūriniai vartojimo konstruktai.

Literatūra: 1) Ian C., Luck A. Th e Beauty Products from the Skin of Executed Chinese 
Prisoners // Th e Guardian. 2005, September 13. Prieiga internetu: http://www.guardian.
co.uk/uk_news/story/0,,1568467,00.html#article_continue); 2) McClintock A. Imperial 
leather: race, gender and sexuality in the colonial contest. New York; London: Routledge, 
1995; 3) Mintz S. Sweetness and Power: Th e Place of Sugar in Modern History. New York: 
Viking, 1985; 4) Greenblatt S. Marvelous Possessions: Th e Wonder of the New World. Ox-
ford: Clarendon Press, 1991; 5) Greenblatt S. J. Learning to Curse, Aspects of Linguistic 
Colonialism in the Sixteenth Centurym // S. J. Greenblatt. Learning to Curse: Essays in 
Early Modern Culture. New York: Routledge, 1990, p. 188.

Kontroliniai klausimai. 1) Kas yra kolonializmas? 2) Kaip pasireiškia vartojimas? 
3) Kokia šių reiškinių įtaka autochtonams?

8. Rasinių identitetų konstravimas.
Reikšminiai žodžiai: kraujomaišos bei rasių idėjos, rasių antropologija bei kultūrinės 

reprezentacijos.
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Sąvokos: rasės, identitetai, kraujomaiša.
Paskaitoje analizuojamos rasinio identiteto konstrukcijos. Atskleidžiama, kaip rasinė 

priklausomybė yra tapati kultūrinei priklausomybei mokslo, medijos bei populiariosios 
kultūros kontekste. Aptariama, kaip rasinė klasifi kacija susijusi su skirtingais regionais, 
politika ir istorija. Rasė nagrinėjama kaip kultūrinė kategorija, produkuojama istorijos, o 
ne biologinės realybės.

Literatūra: 1) Eriksen T. H. Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and 
Cultural Anthropology. London: Pluto Press, 1995; 2) American Anthropological Asso-
ciation Statement on ‘Race’. Prieiga internetu: http://www.aaanet.org/stmts/racepp.htm; 
3) Keita S. O. Y., Kittles R. A. Th e Persistence of Racial Th inking and the Myth of Racial 
Divergence // American Anthropologist. 1997, Vol. 99, No. 3, p. 534–544; 4) Mayberry–Le-
wis D. Indigenous Peoples, Ethnic Groups, and the State. Boston: Allyn and Bacon. 1997.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokios yra rasinio identiteto konstrukcijos? 2) Kaip antro-
pologija argumentuoja kritikuodama rasių kategorijas? 3) Kaip politika ir istorija lėmė 
žmonių klasifi kacijas pagal rases?

9. Vystymosi kultūra.
Reikšminiai žodžiai: vystymosi projektai, vystymosi antropologija, pagalbos antro-

pologija.
Sąvokos: tarpkultūrinė sąveika.
Po Antrojo pasaulinio karo ėmė didėti turtinė pramoninių šalių ir kito pasaulio at-

skirtis. Jungtinių Tautų ir Pasaulio Banko vystymosi projektai buvo skirti ir kultūrai plė-
toti. Šiose savaitės paskaitose aptariama, kokią įtaką vystymasis ir užsienio pagalba tyrėjo 
autochtonams. Vystymosi projektai vertinami kaip tarpkultūrinė sąveika, kurios metu 
vystymosi politika bei užsienio pagalbininkai gali paversti vietos bendruomenes trečiojo 
pasaulio žmonėmis.

Literatūra: 1) Bodley J. Th e Impoverished World // J. Bodley. Cultural Anthropolo-
gy: Tribes, States, and the Global System. London, Toronto: Mayfi eld Publishing, 2000, 
p. 363–394; 2) Escobar A. Power and Visibility: Development and the Invention and Ma-
nagement of the Th ird World // Cultural Anthropology. 1988, Vol. 3, p. 428–443; 3) Es-
cobar A. Anthropology and the Development Encounter: Th e Making and Marketing of 
Development Anthropology // American Ethnologist. 1991, Vol. 18, p. 658–682; 4) Fisher 
William F. Doing good? Th e politics and antipolitics of NGO practices // Annual Review 
of Anthropology. 1997, No. 26, p. 439–464; 5) Das G. M., Lee S., Uberoi P., Wang D., 
Wang L., Zhang X. State Politics and Women’s Agency in China, the Republic of Ko-
rea, and India, 1950–2000: Lessons from Contrasting Experiences // Culture and Public 
Action / Eds. V. Rao, M. Walton. Stanford: Stanford University Press, 2004, p. 234–259.

Kontroliniai klausimai. 1) Kas yra vystymasis? 2) Kokios yra vystymosi pasekmės au-
tochtonams? 3) Koks antropologijos vaidmuo vystymosi projektuose?

10. Autochtonai ir globalios sistemos.
Reikšminiai žodžiai: globalios sistemos, autochtonai pasaulinėse sistemose, autochto-

nų kultūrinė veikla.



Antropologijos sampratos ir tyrimų metodai

83

Sąvokos: autochtonai, kultūrinės reprezentacijos, identiteto politika.
Ši paskaita atskleidžia autochtonų sampratą pasaulio kontekste. Analizuodami, kas 

yra autochtonai, sužinosime, kaip marginalizuoti žmonės siekė apsaugoti savo gyvenimo 
būdą pristatydami savo kultūrą; kaip dabartiniai autochtonai kūrybiškai priešinasi kultū-
riniam imperializmui; kaip žmonės siekia išlaikyti kultūrinius skirtumus; kaip autochonų 
įvaizdžiai yra suvokiami trasnacionalinės vartotojų kultūros.

Literatūra: 1) Béteille A. Th e Idea of Indigenous Peoples // Current Anthropology. 
1998, Vol. 39, No. 2, p. 187–191; 2) Brown C. J., Delgado G. On the Idea of the Indige-
nous // Current Anthropology. 1999, Vol. 40, No. 2, p. 211–212; 3) Bodley J. H. Victims of 
Progress. London: Cummings Publishing Co., 1975; 4) Brody H. Th e Other Side of Eden: 
Hunters, Farmers, and the Shaping of the World. Vancouver, Toronto: Douglas & McIn-
tyre, 2000; 5) Bruner E., Kirshenblatt-Gimblett B. Masaai on the Lawn: Tourist Realism 
in East Africa // Cultural Anthropology. 1994, Vol. 9, p. 435–470; 6) Mackey E. Univer-
sal rights in confl ict: ‘Backlash’ and ‘benevolent resistance’ to indigenous land rights // 
Anthropology Today. 2005, Vol. 21, p. 14–20; 7) Oldham P., Frank M. A. ‘We the peo-
ples...’: Th e United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples // Anthropo-
logy Today. 2008, Vol. 24, p. 5–9.

Kontroliniai klausimai. 1) Kas yra autochtonai? 2) Koks yra autochtonų pasipriešini-
mas kultūriniam imperializmui? 3) Kokie yra autochtonų įvaizdžiai? 

Seminarų ir pratybų temos
1. Etnografi jos menas: ką antropologai daro?
Kas yra etnografi ja? Įsivaizduokite, kad esate etnografas, atvykęs į Vilnių atlikti tyri-

mų. Kokias kultūrines praktikas jūs norėtumėte aprašyti? Kokius etnografi nius metodus 
taikytumėte? Kaip jūsų lytis, amžius, kultūrinė bei religinė priklausomybė lemtų jūsų ty-
rimus? Kuri iš jūsų skaitytų etnografi jų būtų jums artimiausia? Kodėl?

Privaloma literatūra: Kottak C. P. Th e Exploration of Cultural Diversity // C. P. Kot-
tak. Mirror for Humanity: A Concise Introduction to Cultural Anthropology. New York: 
McGraw-Hill, 1996, p. 1–20.

2. Giminystės antropologija, asmens sampratos ir socialiniai santykiai.
Ar mes turime natūralų polinkį vertinti savo giminę? Kas yra giminystė? Ar jūsų šei-

ma „tipinė“? Kas yra „tipinė šeima“? Vartodami skaitinių terminiją padiskutuokite gimi-
nystės ryšių Vakarų visuomenėje klausimu. Kaip mes įvardijame gimninystę ir kaip tai 
skiriasi nuo kitų kultūrų? Kokią funkciją atlieka giminystė mūsų visuomenėje? Kaip tai 
skiriasi nuo kitų atvejų? Ar mūsų jausmai biologinei giminystei yra „natūralūs“ ar kultū-
riškai sukurti? Ką antropologijos mokslas teigia? 

Privalomi skaitiniai: Hendry J. Family, Kinship, and Marriage // Other People’s Worlds: 
An Introduction to Cultural and Social Anthropology / Ed. J. Hendry. New York: New 
York University Press, 1999, p. 181–206.



84

„BRANDUOLINIAI“ MODULIAI IR JŲ TEMOS

3. Lyties ir seksualumo skirtumai.
Kuo skiriasi seksualumas ir lytiškumas? Ar žmogaus lytis gali keistis gyvenime? Ar ly-

čių identitetai keičiasi? Kas padaro jus vyriškesnį arba moteriškesnę? Kaip tarpkultūriniai 
pavyzdžiai verčia mus persvarstyti lytiškumą?

Privalomi skaitiniai: Hendry J. Family, Kinship, and Marriage // Other People’s Worlds: 
An Introduction to Cultural and Social Anthropology / Ed. J. Hendry. New York: New 
York University Press, 1999, p. 181–206.

4. Simboliai, su kuriais mes gyvename.
Kaip simboliai reguliuoja mūsų gyvenimą? Kaip klasifi kavimo sistemos lemia tai, kaip 

mes matome ir suvokiame pasaulį? Kaip mes suvokiame tabu ir kodėl? Ar yra „natūrali“ 
elgsena? Ar tai kultūriškai varijuoja? Ar tam tikros spalvos ir simboliai turi tam tikras 
reikšmes? Ar lytiškumo, amžiaus, socialinės klasės ir t. t. suvaržo jus? Kaip ir kodėl? Ko-
kios etiketo taisyklės ir kodėl svarbu jų laikytis? Ar teko būti kitoje kultūrinėje aplinkoje, 
kurioje jautėtės nemaloniai ir atstumiančiai? Kodėl? Kaip manote, kas jūsų gyvensenoje 
gali išprovokuoti atstūmimo reakciją tos kultūros atstovui? Kaip antropologai supranta 
simbolių sistemas?

Privalomi skaitiniai: Lewis G. Magic, religion and the rationality of belief // Com-
panion encyclopedia of anthropology: humanity, culture and social life / Ed. T. Ingold. 
London: Routledge, 1994, p 563–590.

5. Ritualai, šventas ir profaniškas: liminalumo patyrimai.
Kokiomis progomis jūs švenčiate ir kaip? Kaip perėjimo ritualai lemia jūsų gyvenimą? 

Panagrinėkite šiuos reiškinius vartodami Van Gennepo terminus. Ar buvote kada vestu-
vėse, krikštynose, laidotuvėse? Kaip keitėsi jūsų elgsena? Kaip šie įvykiai yra ritualizuoja-
mi? Kaip ritualai pažymi jūsų gyvenimą? Ar jie yra reikalingi?

Privalomi skaitiniai: Douglas M. Th e Abominations of Leviticus // M. Douglas. Purity 
and Danger: An Analysis of Concepts of Purity and Taboo. New York: Praeger, 1966.

6. Dovanų dovanojimas: kada dovana yra dovana?
Kada dovanojate dovanas? Kaip nusprendžiate, kam dovanoti dovanas ir kiek išleisti 

dovanoms? Ar yra tokių žmonių, kuriems jūs dovanojate nesulaukdami dovanos iš jų? 
Ar yra tokių žmonių, kuriems jaučiatės skolingi? Kodėl? Pasvarstykite apie dovanojimą 
Mauso or Sahlinso teorijų kontekste. Panaudokite jų konceptus kalbėdami apie dovanoji-
mo elgseną ir dovanojimo raišką Vakarų kultūroje? Kodėl mes laikomės šių taisyklių?

Privalomi skaitiniai: Turner V. Communitas: model and process // Th e Ritual 
Process / Ed. V. Turner. Ithica: Cornell, 1966. p. 131–165. 

7. Kolonializmas ir vartojimo kultūra.
Ar kada susimąstėte, iš kur visos prekės ateina? Pagalvokite apie prekių tinklus ir jūsų 

drabužių ar maisto kilmę. Kodėl jums prienamos šios prekės? Kokia šio reiškinio istorija? 
Kokie yra galios santykiai?

Privaloma literatūra: Hendry J. Gift s, Exchange, and Reciprocity // Other People’s 
Worlds: An Introduction to Cultural and Social Anthropology / Ed. J. Hendry. New York: 
New York University Press, 1999, p. 47–63.
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8. Rasinės kategorijos ir modernus mitų kūrimas.
Ką mes galvojame apie rases? Iš kur visa tai ir kodėl yra rasės? Kokios yra socialinės, 

ekonominės, politinės bei kultūrinės pasekmės? Kaip antropologija argumentuoja rasių 
kategorijų kritiką?

Privalomi skaitiniai: Bodley J. H. Europe and the Commercial World // J. Bodley. Cul-
tural anthropology: tribes, states, and the global system. Mountain View, Calif.: Mayfi eld 
Pub. Co, 1997, p. 298–329.

9. Vystymosi antropologija: ar pagalbą galima pateidinti? 
Kai žmonės turi omenyje kalbėdami apie vystymąsi? Kuo skiriasi vystymosi idėjos, 

suvokiamos mažų bendruomenių? Ką antropologai turi žinoti apie taikomuosius projek-
tus? Kaip antropologai informuoja vystymosi agentūras?

Privalomi skaitiniai: Keita S. O. Y., Kittles R. A. Th e Persistence of Racial Th inking and the 
Myth of Racial Divergence // American Anthropologist. 1997, Vol. 99, No. 3, p. 534–544.

10. Autochtoniškumas.
Kas yra autochtonai ir iš kur kilo šis terminas? Su kokiais sunkumais susiduria au-

tochtonai šiandien? Kokie yra problemiški klausimai? Ar jie išsprendžiami? Kaip antro-
pologai gali jiems pagelbėti? Pasirinkite kokią nors atvejo studiją seminarui.

Privalomi skaitiniai: 1) Harragin S. Relief and Understanding of Local Knowledge: Th e 
Case of Southern Sudan // Culture and Public Action Culture and Public Action / Eds. 
V. Rao, M. Walton. Stanford: Stanford University Press, 2004, p. 307–327; 2) Feit H. A. 
James Bay Crees: Life Projects and Politics: Histories of Place, Animal Partners and En-
during Relationships // In Th e Way of Development: Indigenous Peoples, Life Projects 
and Globalization / Eds. M. Blaser, H. A. Feit, G. McRae. London, New York: Zed Books, 
2004, p. 92–110.

Rekomenduojama literatūra: 
Įvadinės knygos: 1) Barnard A. Social Anthropology: Investigating Human Social 

Life. Conwy County: Studymates Limited, 2000; 2) Monaghan J., Just P. Social and cul-
tural anthropology: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2000; 
3) Carrithers M. Why humans have cultures: explaining anthropology and social diver-
sity. Oxford: Oxford University Press, 1992. Vadovėliai: 1) Hendry J. An introduction to 
social anthropology: other people’s worlds. London: Macmillan, 1999; 2) Erikssen T. H. 
Small places, large issues: an introduction to social and cultural anthropology. London: 
Pluto Press, 1995. Bendra antropologija: 1) Geertz C. Th e interpretation of cultures. Lon-
don: Fontana, 1973; 2) Kuper A. Anthropology and anthropologists: the modern Bri-
tish school (3rd ed.). London: Routledge, 1996; 3) Ingold T. Th e perception of the envi-
ronment: essays on livelihood, dwelling and skill. London: Routledge. Enciklopedijos: 
1) Encyclopedia of social and cultural anthropology / Eds. A. Barnard, J. Spencer. Lon-
don: Routledge, 1996; 2) Companion encyclopedia of anthropology: Humanity, culture 
and social life / Ed. T. Ingold. London: Routledge, 1994; 3) Rarpport N., Overing J. Social 
and cultural anthropology: the key concepts. London: Routledge, 2000.
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Antropologijos ir istorijos tyrimo metodai
Doc. dr. Donatas Brandišauskas

Temos anotacija. Studentai pirmiausia supažindinami su antropologiniais lauko ty-
rimais. Analizuojama ne tik etnografi jos reikšmė antropologijos moksle, bet ir etnogra-
fo vieta tyrimuose, tyrimo patirčių santykys su etnografi jos rašymu. Diskutuojama su 
refl ektyvumu susijusiais klausimais bei mokomasi metodų, remiantis pačių antropologų 
patirtimi bei dalyvavimu. Per paskaitas ir pratybas studentai mokomi parengti tyrimo 
projektą, formuluoti mokslinio tyrimo problemas, parinkti ir taikyti tinkamus metodus, 
parengti tyrimo planą ir atlikti kokybinius mokslinius tyrimus, rašyti tyrimo dienoraš-
čius, numatyti galimas etines problemas bei nagrinėti surinktą empirinę medžiagą.

Temos programa
1. Įvadas: lauko tyrimai bei lauko sampratos antropologijoje.
Reikšminiai žodžiai: sociokultūrinė antropologija, kokybiniai tyrimo metodai, antro-

pologijos tyrimo metodai.
Sąvokos: etnografi nis lauko tyrimas, tyrimo laukas, etnografi ja.
Šioje paskaitoje aptariama kurso struktūra, tikslai ir uždaviniai bei supažindinama 

su vertinimo metodika. Bendrais bruožais pristačius etnografi nį lauko tyrimą kaip pa-
grindinį, bet ne vienintelį metodą atliekant antropologinius lauko tyrimus, diskutuojama 
etnografi jos reikšmės bei statuso klausimu. Atsižvelgiant į antropologinių metodų įvairo-
vę, atskleidžiamos etnografi jos sąsajos su žmonių gyvenimiškomis patirtimis bei įkūnytų 
žinojimu. Atskirai nagrinėjamos lauko sampratos bei kritiškai analizuojama šių sampratų 
svarba antropologijai. 

Literatūra: 1) Amit V. Introduction. Constructing the fi eld // Constructing the Field: 
Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World. London: Routledge, 2000, p. 1–18; 
2) Cliff ord J. Travelling cultures // J. Cliff ord. Routes: Travel and Translation in the Late 
Twentieth Century. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997; 3) Mintz S. W. 
Sow’s ears and silver linings: A backward look at ethnography // Current Anthropology. 
2000, Vol. 41, No. 4, p. 169–189; 4) Okely J. Methods of approach // J. Okely. Th e Travel-
ler Gypsies. Cambridge: Cambridge University Press, 1983, p. 38–48; 5) Willis P., Trond-
man M. Manifesto for ethnography // Ethnography. 2000, Vol. 1, No. 1, p. 5–16.

Kontroliniai klausimai. 1) Kuo ypatingi antropologijos tyrimo metodai? 2) Kuo jie 
skiriasi nuo kitų mokslų? 3) Kokios lauko sampratos egzistuoja antropologijoje? 4) Kas 
yra etnografi ja?

2. Seminarai: tyrimo hipotezės ir klausimų formulavimas.
Reikšminiai žodžiai: tyrimo hipotezė, antropologinių tyrimo klausimų formulavimas, 

bibliografi nių šaltinių paieška.
Sąvokos: tyrimo klausimai, bibliografi niai šaltiniai.
Pirmas žingsnis plėtojant tyrimo strategiją yra susipažinti su tyrimo temos istorija, 

politika, intelektualine istorija. Kokias naujas įžvalgas jūs galite pasiūlyti? Šių semina-
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rų metu studentai, ieškodami įvairių temų, išbando skirtingas paieškos sistemas: British 
Index to Th eses, International Bibliography of social Sciences, RAI Anthropological Index, 
Social Sciences Citation Index (Web of Science), ZETOC British Library Title Index ir VU 
bibliotekos katalogą.

Literatūra: Coff ey A. Th e Ethnographic Self: Fieldwork and the Representation of 
Identity. London: Sage, 1999, p. 39–75.

Kontroliniai klausimai. 1) Kas yra etnografi ja? 2) Kuo ypatingi tyrimo klausimai an-
tropologijoje?

3. Stebėjimas dalyvaujant: etnografi jos praktika.
Reikšminiai žodžiai: etnografi jos praktika, tyrėjo sąlygotumai ir lauko tyrimai.
Sąvokos: stebėjimas dalyvaujant, socialiniai santykiai.
Etnografai dažnai būna skeptiški dėl išskiriamų formalių tyrimo technikų ar įgūdžių 

socialiniuose moksluose. Šis lankstumas nėra etnografų uolumo stoka, tai greičiau atspin-
di etnografi nio tyrimo prigimtį. Stebėjimas dalyvaujant yra pagrindinė etnografi jos ašis, 
apimanti mokslininkų mokymąsi apie kultūras per jų įsitraukimą į kultūrines praktikas 
bei įvykius gyvenant kartu su žmonėmis. Tai apima įvairias veiklas, priklausančias nuo 
konteksto, skirtingų situacijų, vietovių bei dalyvaujančių žmonių. Etnografai analizuoja 
socialinius santykius per savo kaip fi zinių ir socialinių būtybių įsitraukimą į supantį pa-
saulį. Šie seminarai išsamiau atskleidžia lauko tyrimui būdingus santykius, praktikas bei 
tapatybių vadybą, analizuoja skirtingas žinių formas, būdingas stebėjimui dalyvaujant, ir 
parodo, kaip etnografi nės realijos yra sąlygojamos socialinės padėties bei tokių konstruk-
tų kaip etniškumas, klasė, lytiškumas, amžius bei socialinė padėtis.

Literatūra: 1) Kusenbach M. Street phenomenology: the go-along as ethnographic 
research tool // Ethnography. 2003, Vol. 4, No. 3, p. 455–485; 2) Jacobs-Huey L. Th e na-
tives are gazing and talking back: Reviewing the problematics of positionality, voice, 
and accountability among ‘native anthropologists’ // American Anthropologist. 2002, 
Vol. 103, No. 3, p. 791–804; 3) Malinowski B. Argonauts of the Western Pacifi c. New York: 
E. P. Dutton, 1961; 4) Briggs J. Never In Anger: Portrait of an Eskimo Family. Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1970; 5) Coff ey A. Th e Ethnographic Self: Fieldwork and 
the Representation of Identity. London: Sage, 1999.

Kontroliniai klausimai. 1) Kaip vykdomas dalyvaujantis stebėjimas? 2) Kas yra lauko 
tyrimo užrašai? 3) Kodėl jie yra svarbūs antropologijoje?

4. Lauko tyrimų dienoraščiai.
Reikšminiai žodžiai: lauko tyrimų dienoraščiai, kultūrinių ir socialiniai reiškinių do-

kumentacija.
Sąvokos: subjektyvi duomenų produkcija, objektyvi reprezentacija.
Lauko tyrimų dienoraščiai dažnai laikomi svarbiausiais ir vieninteliais informacijos 

šaltiniais užsiimant etnografi ja. Tačiau dar neseniai užrašams tyrimų metu buvo skiriama 
mažai metodologinio dėmesio. Kas turi būt užsirašoma? Kaip turi būti aprašomi kul-
tūriniai ir socialiniai reiškiniai? Paskaitose atskleidžiami lauko tyrimo užrašų praktiški 
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aspektai ir apžvelgiamos skirtingos užrašų rūšys. Svarstoma, kaip etnografai naudoja už-
rašus kaip tekstą, archyvinę bei atminties medžiagą.

Literatūra: 1) Bernard H. R. Taking and managing fi eldnotes // H. R. Bernard. Re-
search Methods in Cultural Anthropology. Newbury Park: Sage, 1988, p. 180–202; 
2) Coff ey A. Th e Ethnographic Self. London: Sage, 1999, p. 119–122; 3) Emerson R., Ra-
chel F., Shaw L. Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago: University of Chicago Press, 
1995; 4) Malinowski B. A Diary in the Strict Sense of the Term. Stanford: Stanford Uni-
versity Press, 1967; 5) Obbo Ch. Adventures with fi eldnotes // Fieldnotes: Th e Makings of 
Anthropology / Ed. R. Sanjek. Ithaca: Cornell University Press, 1990, p. 290–302; 6) Clif-
ford J. Notes on (fi eld)notes // Fieldnotes: Th e Makings of Anthropology / Ed. R. Sanjek. 
Ithaca: Cornell University Press, 1999, p. 47–70.

Kontroliniai klausimai. 1) Kas yra lauko tyrimo užrašai? 2) Kodėl jie yra svarbūs 
antropologijoje? 3) Ar turėtume riboti prieigą prie šių užrašų, ar padaryti juos laisvai 
prieinamus? 4) Koks subjektyvaus duomenų produkavimo ir objektyvios reprezentacijos 
santykis? 5) Kas turi būt užsirašoma? 6) Kaip turi būti aprašomi kultūriniai ir socialiniai 
reiškiniai? 7) Ar turėtume riboti šių užrašų prieigą, ar padaryti juos laisvai prieinamus? 
8) Koks subjektyvaus duomenų produkavimo ir objektyvios reprezentacijos santykis?

5. Antropologinių tyrimų etika.
Reikšminiai žodžiai: etiniai klausimai ir iššūkiai, lauko tyrimai, reliatyvizmas.
Sąvokos: antropologijos etika, kultūrinis reliatyvizmas, kultūrinė transmisija, kultū-

rinė apropriacija.
Ši paskaita atskleidžia kompleksą etinių klausimų, kurie kyla etnografi nės praktikos 

metu. Šie klausimai varijuoja nuo kultūrinio reliatyvizmo iki universalių žmonių teisių 
bei intelektualinių nuosavybes teisių. Skirtingi istoriniai ir socialiniai kontekstai lemia 
įvairius etinius klausimus antropologinėje praktikoje. 

Literatūra: 1) Th e Ethics of Anthropology: Debates and Dilemmas / Ed. P. Caplan. 
London, New York: Routledge, 2003; 2) Ellen R. Ethnographic Research: A Guide to Ge-
neral Conduct. London: Academic, 1984; 3) Embedding Ethics / Eds. L. Meskell, P. Pels. 
Oxford, New York: Berg, 2005; 4) Pels P. Professions of duplexity. A prehistory of ethi-
cal codes in anthropology // Current Anthropology. 1999, Vol. 40, No. 2, p. 101–136; 
5) Lee-Treweek G., Linkogle S. Danger in the Field: Risk and Ethics in Social Research. 
New York: Routledge, 2000.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokie pagrindiniai etiniai etnografi jos klausimai? 2) Kada 
etnografi nė praktika yra kultūrinė transmisija, o kada ji gali būti vertinama kaip kultūri-
nė apropriacija? 3) Kokios yra pagrindinės gairės, kuriomis tyrėjai turi sekti?

6. Praktiniai seminarai: lauko tyrimai Vilniuje.
Reikšminiai žodžiai: lauko tyrimų praktika.
Sąvokos: įgūdžiai, daugiajutiklis juslumas.
Šių susitikimų metu studentai turi atlikti mažą lauko tyrimą Vilniaus centre. Jie kvie-

čiami panaudoti visus savo jutiminius pojūčius bei aprašyti savo patirtį bei stebėjimus. 
Kiekvienas studentas turi vesti užrašus stebėjimo dalyvaujant metu bei jam pasibaigus. 
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Pasibaigus tyrimui studentai turi išplėsti savo stebėjimus ir parašyti trumpą etnografi nį 
aprašą, kuris vėliau aptariamas seminare. Ši užduotis padeda studentams suprasti etno-
grafi ją kaip neatsietą nuo savo asmeninės patirties reiškinį.

Literatūra: 1) Bourdieu P. Outline of a Th eory of Practice. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1977; 2) Ingold T. Perception of the Environment. London: Routledge, 
2000; 3) Lave J., Wenger E. Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1991.

Kontroliniai klausimai. Kaip etnografi ja varijuoja skirtinguose laukuose, vietovėse ir 
skirtingų individų suvokime?

7. Etikos praktika ir tyrimo kompleksiškumas.
Reikšminiai žodžiai: etikos klausimai, etikos kodeksai, lauko tyrimų konfi dencialu-

mas bei anonimiškumas, slapyvardžiai.
Sąvokos: antropologinių tyrimų etika, atvejo studijos, slaptas / atviras tyrimas, advo-

katavimas.
Seminaruose diskutuojama pagrindiniais etikos klausimais, kylančiais etnografi nėje 

praktikoje (slaptas / atviras tyrimas, advokatavimas ir t. t.). Studentai aptaria pagrindi-
nes atvejo studijas, pateiktas Amerikos antropologų asociacijos (American Anthropolo-
gical Association Handbook on Ethical Issues in Anthropology http://www.aaanet.org/
committees/ethics/toc.htm).

Literatūra: Suzman J. Indigenous wrongs and human rights: national policy, inter-
national resolutions and the status of the San of Southern Africa // Africa’s Indigenous 
Peoples: ‘First Peoples’ or ‘Marginalized Minorities’? / Eds. A. Barnard, J. Kenrick. Edin-
burgh: Centre of African Studies, University of Edinburgh, 2001.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokie yra pagrindiniai tyrimų etikos klausimai? 2) Kuo 
skiriasi konfi dencialumas nuo anonimiškumo? 

8. Interviu ir naratyvų analizė.
Reikšminiai žodžiai: interviu atliekant etnografi nį tyrimą, naratyvų analizė.
Sąvokos: interviu, pusiau struktūruotas ir struktūruotas interviu, neformalūs pokal-

biai, naratyvai.
Seminaruose aptariamas interviu, naudojamas etnografi nio tyrimo metu. Nagrinėja-

mos skirtingos interviu formos, ypatingas dėmesys skiriamas naratyvams bei jų naudoji-
mui atliekant antropologinį tyrimą. 

Literatūra: 1) Finnegan R. Oral Traditions and the Verbal Arts. London: Routledge, 
1992; 2) Linde C. Life Stories: Th e Creation of Coherence. Oxford: Oxford University 
Press, 1993; 3) Wachowich N. Saqiyuq: Stories From the Lives of Th ree Inuit Women. 
Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1999; 4) Davies C. A. Refl exive Ethnography. 
London: Routledge, 1999.

Kontroliniai klausimai. 1) Kaip interviu ir naratyvai turi būti analizuojami? 2) Kokia 
asmeninių naratyvų reikšmė atliekant antropologinį tyrimą? 
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9. Kultūros rašymas.
Reikšminiai žodžiai: skirtingi kultūros aprašymų būdai, asmens vaidmenys etnogra-

fi niuose tekstuose.
Sąvokos: etnografi nis autoritetas, tyrimų lauko sampratos.
Šioje paskaitoje nagrinėjami skirtingi požiūrai, kaip aprašyti kultūrą. Etnografi nis 

tekstas nutolo nuo konvencionalių objektyvistinių požiūrių bandant atskleisti asmens 
vaidmenis interpretavimo procese. Kartu su šiuo pokyčiu kyla naujos etnografi nio auto-
riteto formos. Lauko samprata vėl persvarstoma siejant ją su šio kurso temomis.

Literatūra: 1) Abu-Lughod L. Writing against culture // Recapturing anthropology: 
Working in the present / Ed. R. G. Fox. Santa Fe: School of American Research, 1991; 
2) Writing Culture: Th e Poetics and Politics of Ethnography / Eds. J. Cliff ord, G. E. Mar-
cus. Berkeley: University of California Press, 1986; 3) Geertz C. Being there: anthropolo-
gy and the scene of writing // C. Geertz. Works and Lives: Th e Anthropologist as Author. 
Stanford, California: Stanford University Press, 1988; 4) Sangren P. S. Rhetoric and the 
authority of ethnography. “Postmodernism” and the social reproduction of texts’// Cur-
rent Anthropology. 1988, Vol. 29, No. 30, p. 405–435; 5) Cliff ord J. Introduction: parti-
al truths // Writing Culture: Th e Poetics and Politics of Ethnography / Eds. J. Cliff ord, 
G. E. Marcus. Berkeley: University of California Press, 1986.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokie yra skirtingi kultūros atstovavimo būdai? 2) Ar kul-
tūros egzistuoja tik antropologų aprašuose?

Seminarų ir pratybų temos
1. Įvadas: Lauko sampratos.
Įvadas į dalyką. Ko tikimės iš dalyko? Kokios lauko sampratos egzistuoja antropolo-

gijoje?
Privaloma literatūra: Coff ey A. Locating the self // A. Coff ey. Th e Ethnographic Self: 

Fieldwork and the Representation of Identity. London: Sage. 1999, p. 17–37.
2. Praktinių darbų užduotys.
Seminaro nebus.
3. Stebėjimas dalyvaujant.
Kaip vykdomas stebėjimas dalyvaujant?
Privaloma literatūra: Jackson J. I am a fi eldnote: Fieldnotes as a symbol of professional 

identity // Fieldnotes: Th e Makings of Anthropology / Ed. R. Sanjek. Ithaca: Cornell Uni-
versity Press, 1990, p. 3–33.

4. Tyrimo etika.
Kokie pagrindiniai etiniai etnografi jos klausimai? 
Privaloma literatūra: 1) Straipsnis iš lietuviško laikraščio; 2) Kuper A. Th e return of the 

native // Current Anthropology. 2003, Vol. 44, p. 389–402; 3) Studentai privalo perskaity-
ti etikos kodeksą. Prieiga internetu: http://www.theasa.org/ethics/ethics_guidelines.htm; 
bei etikos diskusijas. Prieiga internetu: http://www.theasa.org/ethics.htm.
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5. Lauko tyrimo užrašai.
Kas yra lauko tyrimo užrašai? Kodėl jie yra svarbūs antropologijoje? 
Privaloma literatūra: Pálsson G. Enskilment at sea // Man (N. S.). 1994, Vol. 29, 

No. 4, p. 901–927.
6. Praktinių darbų užduotys.
Seminaro nebus.
7. Lauko užrašų apžvalga.
8. Interviu ir naratyvai.
Kaip interviu ir naratyvai turi būti analizuojami? Kokia asmeninių naratyvų reikšmė 

atliekant antropologinį tyrimą?
Privaloma literatūra: Ochs E., Capps L. Narrating the self // Annual Review of Anthro-

pology. 1996, Vol. 25, p. 19–43.
9. Reprezentacijos.
Šis seminaras skirtiamas etnografi jos rašymo klausimams.
Privaloma literatūra: Spencer J. Anthropology as a kind of writing // Man (N. S.). 

1989, Vol. 24, p. 145–164.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Bernard R. H. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitati-

ve Approaches. Walnut Creek, Lanham, New York, Oxford: Alta Mira Press, 2002; 
2) Dewalt M. K., Dewalt R. Billie Participant Observation: A Guide for Fieldworkers. 
Walnut Creek, Lanham, New York, Oxford: Alta Mira Press, 2002; 3) Kardelis K. Moks-
linių tyrimų metodologija ir metodai (Edukologija ir kiti socialiniai mokslai). Kaunas: 
JUDEX, 2002; 4) Oliver P. Th e Student’s Guide to Research Ethics. Maidenhead, Phi-
ladelphia: Open University Press, 2003; 5) Silverman D. Doing Qualitative Research: 
A Practical Handbook. London, Th ousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 2000; 
6) Coff ey A. Locating the self // A. Coff ey. Th e Ethnographic Self: Fieldwork and the 
Representation of Identity. London: Sage, 1999; 7) Davies Ch. Refl exive Ethnography: 
A Guide to Researching Self and Others. London: Routledge, 1999; 8) Hammersley M., 
Atkinson P. Ethnography: Principles in Practice (2nd ed.). London: Routledge, 1995; 
9) Ellen R. Ethnographic Research: A Guide to General Conduct. London: Academic, 
1984; 10) Wolcott H. F. Ethnography: A Way of Seeing. Walnut Creek, CA: Alta Mira 
Press, 1999; 11) Emerson R. M., Fretz R. I., Shaw L. L. Writing Ethnographic Fieldno-
tes. London: University of Chicago Press, 1995; 12) Bell J. Doing Your Research Project: 
A Guide for First Time Researchers in Education and Social Science (2nd ed.). Bucking-
ham: Open University Press, 1993; 13) Watson C. Being Th ere. Fieldwork in Anthropolo-
gy. London: Pluto Press, 1999.
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Istorinės antropologijos įvadas
Lekt. dr. Artūras Vasiliauskas

Temos anotacija. Temos tikslas – aptarti antropologijos sąveikos su istorijos mokslu 
raidą. Istorinė antropologija – tai kryptis, kurios atstovai nuosekliai mėgino įgyvendinti 
socialinių teorijų ir istorijos sintezę. Siekiama aptarti šios krypties sandūrai priskirtinus 
tyrimus bei autorius ir iš antropologijos, ir iš istorijos mokslų lauko.

Tema supažindina su istorine antropologija jos kilmės, teorinių prielaidų bei formu-
luojamų problemų požiūriu. Paskaitose aptariami ir pagrindiniai istorinės antropologijos 
raidos momentai, ir naujausia tematinė plėtra, apžvelgiama, kaip vartojamos tokios isto-
rinio antropologinio tyrimo sąvokos kaip tapatybė, statusas, socialinė grupė, giminystė, 
socialiniai vaidmenys, socialinė kontrolė ir konfl iktas, tankusis aprašymas, mentalitetas, 
mažasis mastelis ir pan. įvairiose istorinės antropologijos tradicijose. Tema atskleidžia 
istorinės antropologijos kaip tam tikros tarpdisciplininės orientacijos heterogeniškumą: 
nuo globalių komparatyvistinių tyrimų iki interepretacinio mikroaprašymo, nesiekiančio 
griežtų išvadų.

Išklausę temą studentai: 1) geba atskirti pagrindines istorinės antropologijos kryptis, teo-
rines jų prielaidas bei tyrimų programas; 2) orientuojasi, kuriose srityse pasiekta geriausių 
istorijos ir antropologijos mokslų bendradarbiavimo rezultatų; 3) suvokia, kaip istorinės 
antropologijos tyrimuose yra konkretinamos pamatinės socialinių mokslų sąvokos.

Temos programa
1. Istorinės antropologijos ištakos ir disciplininio identiteto problema.
Reikšminiai žodžiai: antropologija, istorija, paradigma, kultūros istorija, vėlyvieji vi-

duramžiai, istorinės antropologijos apibrėžimas, hermeneutinė orientacija.
Sąvokos: istorinė antropologija, klasikinė kultūros istorija, Geistesgeschichte, ahisto-

riškumas, antropologinės istorijos ir istorinės antropologijos paradigmos, mastelio su-
mažinimas.

Disciplininio konsensuso ir institucinės tapatybės stoka istorinėje antropologijoje – la-
bilių teorinių, metodologinių bei tematinių saveikų tarp socialinių ir humanitarinių mokslų 
lauke. Istorinės antropologijos ištakos klasikinėje kultūros istorijoje. Jacobo Burckhardt’o 
sociokultūrinė Italijos renesanso civilizacijos kaip individualizmo raiškos studija, Wilhel-
mas Dilthey ir Geistesgeschichte judėjimas. Johano Huizinga’os kultūros istorija kaip gyve-
nimo ir mastymo formų morfologija: vėlyvieji viduramžiai – peržydėjusių formų, simbo-
lių pertekliaus, emocinių krašutinybių bei neveiksnių svajų ir iliuzijų epochos panorama, 
žaidimas kaip universalus kultūrų bruožas. Klasikinės antropologijos ahistoriškumas ir 
ankstyvoji jo kritika – Edwardas Sapiras. Mėginimai apibrėžti istorinę antropologiją – 1995 
metų „Focaal“ žurnalo diskusija apie istorinės antropologijos apibrėžimą. Dvi paradigmos: 
1. Antropologinės istorijos paradigma – tai hermeneutinės prigimties orientacija, judanti 
tolyn nuo socialinės istorijos ir istorinės sociologijos link naujosios kultūros istorijos. Šios 
paradigmos praktikai siekia kurti epochų arba socialinių grupių kultūros istorijas. 2. Isto-
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rinės antropologijos paradigma, siūlanti įveikti struktūros ir veiksmo dichotomiją, būdin-
gą socialiniams mokslams, taikant mastelio sumažinimo (scale reduction) metodą. Tiriant 
paskiras socialines grupes arba vietoves keliami fundamentalūs klausimai apie tipiškus so-
cialinių saitų ir priklausomybių modelius, religijos funkcijas ir pan. Ji siekia socialinės kai-
tos, vyravimo, socialinio veiksmo bei kitas sąvokas pripildyti konkrečių tyrimų ir nevengia 
ryšių su socialine istorija bei istorine sociologija.

Privaloma literatūra: 1) Kalb D., Marks H., Tak H. Historical anthropology and 
anthropological history: two distinct programs // Focaal. 1996, Issue 26–27, p. 5–13; 
2) Burke P. Historical anthropology // Focaal. 1996, Issue 26–27, p. 49–52; 3) Medick H. 
Historical anthropology: Some misunderstandings and basic assumptions // Focaal. 
1996, Issue 26–27, p. 61–64; 4) Cohen D. W. Historical anthropology: discerning the ru-
les of the game // Focaal. 1996, Issue 26–27, p. 65–67; 5) Huizinga J. Viduramžių ruduo. 
Vilnius: Amžius, 1996, p. 10–130, 187–252.

Rekomenduojama literatūra: 1) Critical Junctions: Anthropology and History Beyond 
the Cultural Turn / Eds. D. Kalb, H. Tak. Berghahn Books, 2006; 2) Dirks N. B. Is Vice 
Versa? Historical Anthropologies and Anthropological Histories // Th e Historical Turn 
in the Human Sciences / Ed. T. McDonald. University of Michigan Press, 1996, p. 17–51; 
3) Ethnography and the Historical Imagination / Eds. J. and J. Comaroff . Westview Press, 
1992, p. 3–48.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokie klasikinės kultūrinės istorijos elementai yra iki šiol 
reikšmingi istorinės antropologijos disciplininiam identitetui? 2) Kaip skirtingos teorinės 
orientacijos ir institucinės istorinės antropologijos praktikų nuomonės veikia jos apibrė-
žimo paieškas?

2. Ekologinė istorinė antropologija.
Reikšminiai žodžiai: ekologinė istorinė antropologija, globali istorija, Marvinas Har-

risas, Sydney’us Minzas, Jaredas Diamondas, ekosistema.
Sąvokos: aiškinamasis modelis, determinizmas, evoliucionizmas, kultūrinis materia-

lizmas, adaptavimosi strategijos.
Ekologinės istorinės antropologijos santykis su evoliucionizmu ir ekologiniu deter-

minizmu. Scientistinė istorinės ekologinės antropologijos orientacija – istorinių ar lau-
ko tyrimo empirinių duomenų panaudojimas kuriant bei verifi kuojant socialinės kaitos 
aiškinamuosius modelius. Globalios, komparatyvinės perspektyvos reikšmė ekologinėje 
istorinėje antropologijoje – įvairių visuomenių adaptavimosi prie aplinkos ir išlikimo 
strategijų tyrimai. Adaptavimosi prie aplinkos strategijų efektyvumo lyginimas savo gy-
venimo būdo primetimo kitoms visuomenėms ir jų asimiliavimo požiūriu. Kultūrinis 
materializmas (Marvinas Harrisas) – probabilistinė kultūrų prisitaikymo prie aplinkos 
koncepcija. Ekosistema kaip civilizacinės pažangos arba katastrofos veiksnys – Jaredo 
Diamondo globalioji ekoistorija nuo pleistoceno iki dabar. Netolygios sėslumo, maisto 
išgavimo bei gamtinės aplinkos akultūracijos galimybės skirtinguose žemynuose kaip 
Eurazijos civilizacijos atotrūkio nuo kito pasaulio pagrindas. Klaidingos išlikimo strate-
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gijos, kaip visuomenių žlugimo scenarijai – Grenlandija, Majai, Velykų salos. Ekologiniai 
modernybės raidos aspektai – cukrus ir industrinis darbo organizavimas bei produkty-
vumo šuolis – Sidney’us Mintzas.

Privaloma literatūra: 1) Mintz S. Sweetness and Power: Th e Place of Sugar in Modern 
History. Penguin Booksm, 1986, p. 74–150; 2) Townsend P. Environmental Anthropolo-
gy. Waweland Press, 2004, p. 9–34.

Rekomenduojama literatūra: 1) Dove M., Carpenter C. Environmental Anthropo-
logy: A Historical Reader. Blackwell Publishing, 2008; 2) Diamond J. J. Guns, Germs 
and Steel: A short history of everybody for the last 13,000 years. London: Vintage, 2005; 
3) Diamond J. J. Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. Viking Books, 2005; 
4) Marvin H. Kultūrinė antropologija. Kaunas: Tvermė, 1998.

Kontroliniai klausimai. 1) Koks ekologinės istorinės antropologijos ir gamtotyros 
mokslų santykis? 2) Kaip prioritetas populiacijų adaptavimosi įvairiose ekosistemose ty-
rimams veikia ekologinės istorinės antropologijos kultūros sampratą?

3. Postkolonijinė „vėsiųjų visuomenių“ istorinė antropologija.
Reikšminiai žodžiai: postkolonijinė istorinė antropologija, interpretacija, Cliff ordas 

Geertzas, Marshalas Sahlinsas, Ernestas Gellneris, prasmė, kultūra, Ericas Wolfas.
Sąvokos: kultūrinė antropologija, tankusis aprašymas, kitoniškumas, „vėsiosios visuo-

menės“, hermeneutinė žiūra, europocentrizmas.
Kultūrinė antropologija, Cliff ordas Geertzas ir postkolonijinės istorinės antropolo-

gijos susikūrimas. Hermeneutinės žiūros, interpretacinių aprašymų ir antropologinio 
teksto kaip kultūrų sąveikos produkto, o ne objektyvuojančio pažinimo vyravimas post-
kolonijinėje antropologijoje. Tirštasis aprašymas: kultūra – reikšmių tinklas, kurį nuaudė 
ir kuriame kybo žmogus, todėl antropologija – tai ne eksperimentinis, dėsnių ieškantis 
mokslas, o interpretacinis, ieškantis prasmių mokslas. Postkolonijinės antropologijos at-
siribojimas nuo kolonialistinės antropologijos, pajungtos administracinėms vakariečių, 
užvaldžiusių „vėsiąsias visuomenes“, reikmėms. Interpretacinis aprašymas nesiekia re-
dukuoti „vėsiųjų visuomenių“ į antropologo kilmės visuomenės kalbą, o atskleidžia ir 
paaiškina jos kitoniškumą. „Vėsiųjų visuomenių“ kultūra – ne primityvių, ikiloginių ar 
iracionalių prietarų sankaupa, o dažnai itin sudėtingos žinojimo ir mąstymo formos, 
savaip veiksmingai sutvarkančios pasaulio vaizdą bei socialinį gyvenimą. Antropologai 
nesutaria: Marshalo Sahlinso ir Gananatho Obeyesekere’s ginčas dėl kapitono Jameso 
Cooko mirties ir esamų arba tariamų kultūrinių skirtumų – ką pasitiko havajiečiai – Die-
vą ar žmogų? Erico Wolfo koncepcija apie Europos ekspansijos ir nevakarietiškų kultūrų 
sąveikas bei europocentriškas jų, kaip statiškų ir aistoriškų visuomenių, reprezentacijas. 
Ernesto Gellnerio pasiūlyta postkolonijinės antropologijos, kaip pažintinio bejėgiškumo 
ir metodologinės aklavietės, kritika.

Privaloma literatūra: 1) Geertz C. Tirštasis aprašymas: interpretacinės kultūros teorijos 
link // C. Geertz. Kultūrų interpretavimas. Vilnius: Baltos lankos, 2005, p. 3–33; 2) Sahlins M. 
Istorijos salos. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003, p. 62–109, 147–183.
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Rekomenduojama literatūra: 1) Ethnography and the Historical Imagination / Eds. 
J. and J. Comaroff . Westview Press, 1992, p. 3–48; 2) Gellner E. Postmodernizmas, protas 
ir religija. Vilnius: Pradai, 1993; 3) Wolf E. Europe and the People Without History. Uni-
versity of California Press, 1982); 4) Cliff ord J. Kultūros problema: XX amžiaus etnogra-
fi ja, literatūra ir menas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006; 5) Medick H. 
Missionaries in the Row Boat? Ethnological Ways of Knowing as a Challenge to Social 
History // Comparative Studies in Society and History. 1987, Vol. 29, No. 1, p. 76–98.

Kontroliniai klausimai. 1) Kodėl postkolonijinei „vėsiųjų visuomenių“ istorinei an-
tropologijai priimtiniausia hermeneutinė-interpretacinė prieiga? 2) Koks šios istorinės 
antropologijos ir europocentrizmo santykis?

4. Civilizacinių procesų istorinė antropologija.
Reikšminiai žodžiai: ilgos trukmės reiškiniai, Norbertas Eliasas, Michelis Foucault, 

civilizacija, kontrolė, racionalumas, panoptikono principas, antroji prigimtis.
Sąvokos: civilizaciniai procesai, habitus, racionalizacija, fi gūracijos, drausminiai me-

chanizmai.
Ilgos trukmės reiškinių tyrimų stoka po XIX amžiaus teleologinio evoliucionizmo ir 

spekuliatyvių istorinės raidos schemų. Norbertas Eliasas: antropologinė koreliacijų tarp 
mikro- ir makrosocialinės kaitos lygmenų analizė – individų kūno funkcijų ir seksualu-
mo reguliavimo bei elgesio ir etiketo normų sąsajos su didžiaisiais civilizaciniais proce-
sais – politinės galios monopolizacija, racionalizacija, urbanizacija, socialinių santykių 
sutaikėjimu. Habitus kaip psichologinių ir socialinių procesų sankirta. Antrosios prigim-
ties, arba europietiškojo habitus, formavimosi tūkstantmetis ir individų bei socialinių 
grupių tarpusavio susietumo ir priklausomybės būdai (fi gūracijos). Varžybos dėl statu-
so, prestižo poreikiai ir ceremonialas: absoliutistinės rūmų dvaro visuomenės fi gūracija, 
kaip viena iš šiuolaikinio racionalumo ištakų, greta buržuazinio racionalumo, grindžia-
mo ekonomoninio pragmatizmo logika. Decivilizacijos procesai modernybėje. Norberto 
Eliaso ir Erico Dunningo sporto, kaip civilizacinio proceso apraiškos – kontroliuojamo 
emocinių impulsų išlaisvinimo ribotoje socialinio gyvenimo erdvėje bei įtampos kūrimo 
ir jos valdymo, tyrimai. Michelio Foucault drausminės visuomenės koncepcija: nuo pom-
pastiškai demonstruojamos valdovo galios asimetrijos link diskretiško valdžios technikų, 
normalizuojančių individus, pasitelkus naujuosius mokslus apie žmogų, vyravimo. Kalė-
jimas, mokykla, kariuomenės barakai, ligoninė – naujų galios technikų ir drausminimo 
mechanizmų išradimo ir pritaikymo vietos. Panoptikonas.

Privaloma literatūra: 1) Elias N. Part Four. Synopsis: Towards the Th eory of Civili-
zing Processes // N. Elias. Th e Civilizing Process. Blackwell Publishing, 2000, p. 363–
448; 2) Foucault M. Valia žinoti // M. Foucault. Seksualumo istorija. Vilnius: Vaga 1999, 
p. 9–123.

Rekomenduojama literatūra: Dunning E. Sport Matters: Sociological Studies of Sport, 
Violence and Civilization. Routledge, 1999, p. 38–78.
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Kontroliniai klausimai. 1) Kokie procesai lėmė modernaus europietiškojo habitus su-
siformavimą? 2) Kuo ypatinga nauja galios ir žinojimo konfi gūracija drausminėje visuo-
menėje?

5. Sociokultūrinių identitetų istorinė antropologija.
Reikšminiai žodžiai: identitetas, Orvaras Loefgrenas, Jonas Frykmanas, Eugene Ge-

novese, Louisas Tilly, Joanna Scott, moteriškumas, vyriškumas, nacionalinis charakteris, 
subkultūros, antisisteminiai judėjimai.

Sąvokos: sociokultūrinis identitetas, lytis, platusis, mažasis ir uždarasis identitetai, 
kultūrinė hegemonija, sociokultūrinės lyčių studijos.

Sociokultūrinių identitetų antropologija kaip grupinio solidarumo, bendros elgsenos, 
laikysenos, ideologinio bendrumo ryšių bei jų genezės tyrimas. Priemonės, kuriomis tam 
tikros socialinės grupės atsiriboja nuo kitų ir įtvirtina savo narių lojalumą bei vienybės 
pojūtį: komunikacijos kodai, statuso ir prestižo simboliai, draudimai, kanoninio elgesio 
pavyzdžiai, inicijavimo ritualai, vartojimo normos, antagonizmo arba įtampos palaiky-
mas su kitomis – „svetimomis“ grupėmis, kilmės arba pradžios mitas. Sociokultūrinių 
identitetų įvairovė: platieji identitetai – nacionalizmas, klasės ir statuso grupės, lytis ir 
seksualumas, mažieji identitetai – vietos bendruomenės, profesinės grupės bei uždarieji 
identitetai: sektos, subkultūros, antisisteminiai judėjimai, nuosekliai kuriantys savo sve-
timumą vyraujančioms normoms ir vertybėms. Jonas Frykmanas ir Orvaras Loefgrenas 
XIX a. antros pusės–XX a. pradžios švedų vidurinės klasės vertybių ir elgesio normų 
virsmo į „nacionalinį“ švedo charakterį tyrimas – švedas kaip punktualumo, tvarkos ir 
švaros manijos apimtas, racionalus, konfl iktų vengiantis, gamtą ir naminius gyvulėlius 
mylintis individas. Kultūrinės hegemonijos arba primesto identiteto koncepcija – Eugene 
Genovese studija apie krikščioniško paternalizmo ideologijos įsitvirtinimą tarp juodao-
džių vergų Pietinių JAV valstijų plantacijose, slopinusį radikalias išsilaisvinimo nuosta-
tas. Sociokultūrinės lyčių studijos ir feminizmo įtaka lyties ne tik kaip biologinės, bet ir 
sociokultūrinės kategorijos sampratai. Moterų, kaip sociokultūrinės grupės, istorija – ty-
liųjų arba nutylėtų tapatybių atkūrimas: Louiso Tilly ir Joannos Scott moteriško neviešų 
erdvių ir veiklų, neofi cialių įtakų ir galių pasaulio tyrimai. Alternatyvūs vyriškumo idea-
lai, stereotipai ir modeliai tradicinėse ir moderniose visuomenėse.

Privaloma literatūra: 1) Frykman J., Lofgren O. Culture Builders: A Historical 
Anthropology of Middle Class Life. Rutgers University Press, 1987, p. 157–264; 2) Scott J. 
Gender: A Useful Category of Historical Analysis // American Historical Review. 1986, 
Vol. 91, No. 5, p. 1053–1075.

Rekomenduojama literatūra: 1) Th ompson E. P. Th e Making of the English Working 
Class. Penguin Books, 1991; 2) Genovese E. D. Roll, Jordan, Roll: Th e World the Sla-
ves Made. Vintage Books, 1974; 3) Mclaren A. Th e Trials of Masculinity. Policing Sexual 
Boundaries, 1870–1930. Th e University of Chicago, 1997.

Kontroliniai klausimai. 1) Kaip socialinės kontrolės ir normalizavimo mechanizmai 
kuria sociokultūrinius identitetus? 2) Kurie sociokultūriniai lyties aspektai tapo produk-
tyviausių istorinės antropologijos tyrimų objektu?
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6. Mentalitetų istorija.
Reikšminiai žodžiai: mentalitetų istorija, ikiloginės mąstymo strukūros, dvasinis ins-

trumentarijus, Analų mokykla, Marcas Blochas, Liucienas Febvre’as, Aronas Gurevičius, 
Michelis Vovelle’is, Robertas Darntonas, Natalie Zemon Davis.

Sąvokos: mentalitetas, duomenų serijos, dvasinio gyvenimo automatizmai, liaudies 
kultūra, kolektyviniai vaizdiniai.

Mentalitetų istorija – tyrimų laukas, įsiterpęs tarp psichologijos bei idėjų istorijos. Nuo 
psichologijos mentalitetų istorija atsiriboja pabrėždama, kad kai kurios mentalinės struk-
tūros yra viršindividualios. Nuo idėjų istorijos, nes ji tiria ne pamatines dvasinio gyvenimo 
ir pasaulio supratimo kategorijas, o idėjines ar ideologines sistemas, sąmoningai kuriamas 
kultūrinio elito. Mentalitetų istorijos intelektualiniai pirmtakai yra primityviąsias visuome-
nes tyrę antropologai, tokie kaip Lucienas Levy-Bruhlas ar Edwardas Evanas Evans-Prit-
chardas, analizavę ikilogines mąstymo struktūras. Mentalitetų istorija atkreipė dėmesį į tai, 
jog ikiloginės mentalinės struktūros buvo tokios pat reikšmingos socialinės hierarchijos ir 
socialinių ryšių legitimavimui bei kasdieniam pasaulio supratimui Europos visuomenėse. 
Analų mokyklos kūrėjai Marcas Blochas ir Luciens Febvre’as – pirmieji mentalitetų istorijos 
praktikai, parodę, kaip galima užčiuopti šias struktūras. Marcas Blochas – „Karaliai stebuk-
ladariai“, Liucenas Febvre’as „Netikėjimo problema XVI a.: Rable religija“.

Sekant LeGoff u, mentalitetų istoriją galima apibrėžti kaip discipliną, pirmiausia ti-
riančią dvasinio gyvenimo automatizmų lygį. Šie automatizmai nebūtinai absoliučiai 
determinuoja visą individo dvasinį gyvenimą, tačiau jie yra neišvengiama jo dvasinio 
instrumentarijaus dalis. Aronas Gurevičius pasiūlė visuminį viduramžių mentaliteto mo-
delį, mėgindamas aprašyti pamatines jo kategorijas: nuo erdvės ir laiko iki turto ir darbo 
sampratų. Specifi nio mentaliteto išraiškos gali būti net tik pasaulėvaizda, moraliniai idea-
lai, bet ir tam tikras elgesys. Kadangi mentalitetų istorija tiria kolektyvinius dvasinius 
reiškinius, ji dažnai taiko kiekybinius metodus ir masinių šaltinių analizę. Tokios pri-
eigos esmė – suvienodintų duomenų serijų kūrimas semiantis informacijos iš didžiulio 
dokumentų skaičiaus. Taip buvo galima matematiškai, raidos kreivių pavidalu pailius-
truoti kai kuriuos mentalinius procesus ir jų kaitą ilgais laikotarpiais. Michelio Vovelle’io 
dechristianizacijos tyrimas XVIII a. Provanse remiantis kiekybine testamentų analize. 
Ypač patrauklios, kaip raktas į praeities visuomenių mentalines struktūras, yra idėjos, 
poelgiai ar prietarai, kurie atrodo itin keisti, pvz: ordalijos, gyvūnų teismai, sąmonin-
gas savo turto naikinimas. Liaudies kultūros tyrimai, ypač ankstyvųjų moderniųjų laikų 
(XVI–XVIII a.), kai elitinė, rašto ir mokslo kultūra galutinai atsiskyrė nuo jos, sudaro 
atskirą didelę ir produktyvią mentalitetų istorijos kryptį, parodo, jog liaudies kultūra ne 
tik išliko savarankiška, bet ir abipusės įtakos ryšiais sąveikavo su aukštąja kultūra. Ro-
berto Darntono XVII–XVIII a. valstiečių pasakų analizė, Natalie Zemon Davis malonės 
prašymų naratyvinės strategijos XVI a. Prancūzijoje.

Privaloma literatūra: 1) Darnton R. Didžiosios kačių skerdynės. Vilnius: Baltos lan-
kos, 2002, p. 17–119, 239–282; 2) Gurevič A. Viduramžių kultūros kategorijos. Vilnius: 
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Mintis, 1989, p. 15–138; 3) Davis N. Z. Fiction in the archives: pardon tales and their tel-
lers in sixteenth-century France. Stanford University Press, 1990, p. 1–114.

Rekomenduojama literatūra: 1) Gaskill M. Crime and Mentalities in Early Modern En-
gland. Cambridge University Press, 2000; 2) Europos mentaliteto istorija / Sud. P. Dinzelba-
cher. Vilnius: Aidai, 1998; 3) Burke P. Th e Historical Anthropology of Early Modern Italy: 
Essays on Perception and Communication. Cambridge University Press, 1994; 4) Aries P. 
Mirties supratimas Vakarų kultūros istorijoje. Vilnius: Baltos lankos, 1993; 5) Pleij H. Kar-
minas, purpuras ir mėlis: apie spalvas viduramžiais ir vėliau. Vilnius: Aidai, 2010.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokiomis naujomis teorinėmis įžvalgomis ir temomis 
mentalitetų istorija papildė istorinės psichologijos bei sąmoningumo istorijos studijas? 
2) Kaip sąveikavo liaudies ir aukštoji kultūros ankstyvųjų moderniųjų laikų Europos vi-
suomenėje? 

7. Mikroistorija ir kasdienybės istorija.
Reikšminiai žodžiai: kasdienybė, praktikos, patirtys, mikroistorikai, kasdienybės is-

torikai, totalitarinės visuomenės, elementarios sąveikos, Giovani Levi, Carlo Ginzburgas, 
Alfas Lüdtke, Lutzas Niethammeris, Le Roy Ladurie.

Sąvokos: mikroistorija, kasdienybės istorija, epizodinė ir sisteminė mikroistorija, ru-
tinizuotos praktikos, tipinės patirtys, eigensinn, mažasis mastelis.

Tai du XX amžiaus 8–9 dešimtmečiuose susikūrę istoriniai sąjūdžiai, kurie aiškiusiai 
įgyvendino istorijos mokslo antropologizacijos programą. Tai mažo mastelio tyrimai. 
Tačiau šiuo atveju turimas omenyje ne tiek pats tyrimo objektas, o kaip į jį žvelgiama. 
Giovani Levi: „Tiriame, ne smulkmenas, o smulkmeniškai.“ Kasdienybės istorija ir mikro-
istorija atsiriboja ir nuo sociologizuotos istorinės praeities sampratos, t. y. ji nutolsta nuo 
socialinių procesų ir struktūrų istorijos, ir nuo istoristinės lemiamų įvykių bei didžių 
asmenybių, lėmusių istorijos eigą, sampratos. Teorinis atsiribojimo motyvas: siekiama 
parodyti, kad neužtenka aiškinti visuomenės kaitą ieškant beasmenių struktūrų, sociali-
nę kaitą determinuojančių dėsnių. Kasdienės žmonių praktikos ir patirtys, padedančios 
žmonėms kurti savas išlikimo, dominavimo, pasipriešinimo, bendradarbiavimo strategi-
jas, ir šioje dimensijoje vykstančios elementarios socialinės sąveikos taip pat turi įtakos 
visuomenės kaitai, lemia makroprocesus. Teorinės mikroistorijos ir kasdienybės istorijos 
šaknys glūdi sociologinėse ir antropologinėse koncepcijose, kurtose po Antrojo pasauli-
nio karo, pabrėžusiose konstruktyvistinį socialinio gyvenimo pobūdį. Paminėtini Peterio 
Bergeris, Th omas Luckmanas, Haroldo Garfi nkelio etnometodologija, taip pat Cliff ordas 
Geertzas, kuriems kultūros kaip aktų, simbolių ir ženklų, sudarančių kasdienes tipizuotas 
žmonių praktikas, iššifravimas yra socialinės tikrovės tyrinėtojo darbo tikslas. Mikrois-
toriją, kaip konceptualiai naują kryptį, organizuotai pradėjo plėtoti italų istorikai 8-ame 
XX amžiaus dešimtmetyje. Epizodinė mikroistorija – Carlo Ginzurgo „Sūris ir kirminai. 
XVI a. malūnininko kosmosas“. Ginzburgas imasi itin atidžios iš pažiūros ypač nereikš-
mingo individo ir bažnytinės valdžios konfl ikto analizės tam, kad išsiaiškintų, koks buvo 
sakytinės liaudies ir aukštosios rašto kultūros santykis XVI amžiuje. Sisteminė mikroisto-
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rija – tai kruopšti individualių ir šeimyninių socialinių santykių rekonstrukcija, apiman-
ti atskirą bendruomenę kaip tam tikrą mikrovisumą. Tokia sisteminė mikroistorija yra 
viena iš totaliosios socialinės istorijos rūšių. Tik šiuo atveju išsamų kokios nors visumos 
vaizdą mėginama atkurti tiesioginių ryšių tarp konkrečių žmonių lygmeniu. Giovani 
Levi ir Le Roy Ladurie mažųjų agrarinių bendruomenių „tankioji“ rekonstrukcija. Kas-
dienybės istorijos, kaip rutinizuotų praktikų ir tipinių patirčių, iš kurių susidėjo kasdie-
nis žmonių gyvenimas, tyrimo programą nuosekliausiai suformulavo vokiečių istorikų 
grupė, tyrusi XX a. totalitarinių visuomenių „tyliąją daugumą“. Alfas Lüdtke ir Lutzas 
Niethammeris – pirmasis, tirdamas nacių Vokietiją, antrasis Rytų Vokietiją, siekė paro-
dyti, jog net esant totalitariniams režimams kontroliuojamosios klasės nebuvo vien tik 
pasyvus tikrovės recipientas. Nors šie žmonės ir negalėjo, bijojo ar nemokėjo mesti atviro 
iššūkio režimui, jie sugebėjo kone visuotinės kontrolės sąlygomis susikurti alternatyvias 
kasdienio egzistavimo ir priešgyniavimo formas (eigensinn).

Privaloma literatūra: 1) Lüdtke A. Introduction: What is the History of Everyday Life 
and Who are its Practitioners // E. Landau. Th e History of Everyday Life. Princeton Uni-
versity Press, 1989, p. 3–40; 2) Le Roy Ladurie E. Oksitanijos kaimas Montaju: 1294–1324 
metai. Vilnius: Algimantas, 2005, p. 8–18, 177–437; 3) Ginzburg C. Microhistory: Two or 
Th ree Th ings that I Know About It // Critical Inquiry. 1993, Vol. 20:, p. 10–35.

Rekomenduojama literatūra: 1) Levi G. Inheriting Power: Th e Story of an Exorcist. 
University of Chicago Press, 1988; 2) Levi G. On Microhistory // New Perspectives on 
Historical Writing / Ed. P. Burke. Polity Press, 2004, p. 93–113; 3) Magnusson S. G. Th e 
Singularization of History: Social History and Microhistory within the Postmodern State 
of Knowledge // Journal of Social History. 2003, Vol. 36, p. 701–735; 4) Ginzburg C. Th e 
Cheese and the Worms: Th e Cosmos of Sixteenth-Century. Miller Johns Hopkins Uni-
versity Press, 1992; 5) Handelman D. Microhistorical Anthropology: Toward a Prospecti-
ve Perspective // Critical Junctions: Anthropology and History beyond the Cultural / Eds. 
K. Don, T. Herman. Turn Berghahn Books, 2005, p. 29–52.

Kontroliniai klausimai. 1) Kaip mikroistorikai ieško ir aptinka jiems reikšmingus „ne-
didelės reikšmės“ istorinius reiškinius, asmenis ar praeities fragmentus istorinių faktų ir 
duomenų gausoje? 2) Kaip „tylioji dauguma“ kuria rezistencijos, priešgyniavimo ir alter-
natyvios egzistencijos praktikas totalitarinių visuomenių kasdienybėje?

8. Istorinės atminties antropologija.
Reikšminiai žodžiai: Atmintis, komemoracija, ritualai, Holokaustas, Gulagas, 

Maurice’as Halbwachsas, Ericas Hobsbwamas, Pierre’as Nora, Terkelis Studsas.
Sąvokos: istorinės atminties antropologija, kolektyvinė istorinė atmintis, komemo-

racinės ceremonijos, ofi ciozinė atmintis, simbolinė chronologija ir topografi ja, paveldo-
kūra, istorinės atminties diskursai, sakytinė istorija, trauminė istorinė atmintis, tradicijų 
išradimas.

Istorinės atminties tyrimų pradžia: Maurice’o Halbwachso individuali atmintis kaip 
antrinis kolektyvinės minties produktas ir socialinės atminties ribos. Istorinės atminties 
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rūšys: ofi ciozinė istorinė atmintis – integruojanti funkcija, suteikianti bendrumo, diegia-
ma ofi cialiais visuomenės indoktrinavimo ir disciplinavimo kanalais. Paulas Connertonas 
apie komemoracines ceremonijas ir gestų praktikas, kuriomis visuomenė išreiškia istorinę 
atmintį. Įvairios ofi ziozinės istorinės atminties formos: archaiškiausia – giminės mirusiųjų 
kultas, sakytinė mitų bei epų tradicija, genealoginė sąvimonė, šventųjų ir relikvijų kultai. 
Ernstas Kantorowiczius – dviejų valdovo kūnų kaip politinės bendruomenės tęstinumo 
doktrina. Kolektyvinė istorinė atmintis modernybėje: naujas praeities ritualizavimas bei 
monumentalizavimas (kultūriniai herojai, naujų politinių bendruomenių steigėjų kultas, 
nežinomas kareivis) bei masinis tradicijų išradimas – Ericas Hobsbawmas. Pierre’as Nora: 
kolektyvinės istorinės atminties lemtis pereinant iš tradicinių visuomenių į modernybę: 
gyvas ir nerefl ektuotas santykis su praeitimi tradicinėse visuomenėse, gyvosios atminties 
nuosmukis bei praeities virtimas analitinių istorijos mokslo bei ideologinių naujųjų elitų 
manipuliacijų objektu XIX amžiuje ir istorinės atminties komercializacija pliuralistinių 
postmoderno visuomenių medijose. Keturi fundamentalūs istorinės atminties politikos 
raiškos būdai šiuolaikinėse visuomenėse: 1. Simbolinė chronologija – cikliškas kome-
moracinis sugrįžimas prie svarbiausių tautos, valstybės ar bendruomenės įsisteigimo ir 
gyvenimo datų bei ofi cialioji lemtingų ir svarbiausių įvykių periodizacija. 2. Simbolinė 
topografi ja – ir „atrastos“ bei sureikšmintos išorinės svarbos vietos (pvz., mūšio vieta), ir 
naujai įsteigtos istorinės atminties vietos – paminklai, panteonai. 3. Paveldokūra labai pla-
čia prasme – materialių praeities fragmentų telkimas į tam tikras nuoseklias konsteliacijas, 
„liudijančias“ praeitį – muziejai, saugotini istorinio paveldo objektai, atliekantys ir naujai 
priskirtas komemoracines funkcijas. 4. Istorinės atminties diskursai: edukaciniai bei ideo-
loginiai istorinės raidos turiniai, kuriami valdžios institucijų arba joms atstovaujančių, 
vyraujančio identiteto apologetų. Neofi ziocinės istorinės atminties formos: 1. Neofi cialio-
ji, savaimiškai kuriama, dažnai sakytinė tradicija, kartais rezistentiška ofi cialiajai tvarkai. 
2. Trauminė istorinė atmintis – kančių ir netekties, skausmo ir fundamentalios neteisybės 
istorinė atmintis – Holokaustas ir Gulagas. Trauminės istorinės atminties inversija – įslap-
tinta represyviųjų grupių ir budelių atmintis. Sakytinė istorija (oral history), kaip istorinės 
antropologijos lauko tyrimas, daugiausia ir užsiima neofi cialiąja bei traumine atmintimi. 
Sakytinė istorija – ne tik ir ne tiek praeities atkūrimas, kiek siekis perprasti, kaip atminties 
selektyvumas ir subjektyvumas sukuria kolektyvinius praeities vaizdinius. Didžiosios de-
presijos kolektyvinės atminties ir antrinės, jos nepatyrusiųjų, atminties studija – Terkelis 
Studsas. Sakytinė istorija kaip vienintelė autentiška gyvenimo totalitarinėse visuomenėse 
atminties forma – Gulago archipelagas.

Privaloma literatūra: 1) Connerton P. How Societies Remember. Cambridge Universi-
ty Press, 1996 p. 41–71; 2) Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Mémoi-
re // Representations. 1989, Vol. 26, p. 7–25.

Rekomenduojama literatūra: 1) Kansteiner W. Finding Meaning in Memory: A Met-
hodological Critique of Collective Memory Studies // History and Th eory. 2002, Vol. 41, 
p. 179–197; 2) Terkel S. Hard Times: An Oral History of the Great Depression. Pantheon 
Books, 1970; 3) Perks R., Th ompson A. Oral History. Reader Routledge, 1998.
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Kontroliniai klausimai. 1) Kuo skiriasi tradicinių ir modernių visuomenių kolektyvi-
nė istorinė atmintis? 2) Kaip sakytinė istorija papildo kitus kolektyvinės atminties studijų 
šaltinius?

Seminarų ir pratybų temos
1–13 seminaruose aptariama privaloma literatūra.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Critical Junctions: Anthropology and History Beyond Th e Cultural Turn / Eds. 

D. Kalb, H. Tak. Berghahn Books, 2006; 2) Dirks N. B. Is Vice Versa? Historical Anthro-
pologies and Anthropological Histories // Th e Historical Turn in the Human Sciences / 
Ed. T. McDonald. University of Michigan Press, 1996; 3) Ethnography and the Historical 
Imagination / Eds. J. and J. Comaroff . Westview Press, 1992; 4) Townsend P. Environmen-
tal Anthropology. Waweland Press, 2004; 5) Marvin H. Kultūrinė antropologija. Kaunas: 
Tvermė, 1998; 6) Geertz C. Tirštasis aprašymas: interpretacinės kultūros teorijos link // 
C. Geertz. Kultūrų interpretavimas. Vilnius: Baltos lankos, 2005; 7) Sahlins M. Istorijos 
salos. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003; 8) Cliff ord J. Kultūros problema: 
XX amžiaus etnografi ja, literatūra ir menas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 
2006; 9) Foucault M. Valia žinoti // M. Foucault. Seksualumo istorija. Vilnius: Vaga, 1999; 
10) Davis N. Z. Fiction in the archives: pardon tales and their tellers in sixteenth-century 
France. Stanford University Press, 1990; 11) Europos mentaliteto istorija / Sud. P. Dinzel-
bacher. Vilnius: Aidai, 1998; 12) Burke P. Th e Historical Anthropology of Early Modern 
Italy: Essays on Perception and Communication. Cambridge University Press, 1994.
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EUROPOS REGIONAI: 
IDĖJOS, TAPATYBĖS, ISTORIOGRAFIJOS

Modulio tikslas – suteikti žinių apie Europos regionų įvairovę ir lyginamųjų jų tyri-
mų galimybes bei aktualumą; išugdyti gebėjimą atpažinti ir analizuoti Lietuvos / lietu-
viškumo apraiškas Europoje, europietiškumo / Europos – Lietuvoje; išmokyti studijuoti 
literatūrą, nagrinėti šaltinius, susijusius su Europos regionų istorine raida ir tapatybių 
pokyčiais; išugdyti gebėjimą pritaikyti įgytas žinias ir darbo su informacija įgūdžius, rei-
kalingus konkretaus regiono analizei atlikti, išmokyti pateikti susistemintus analizės re-
zultatus ir išvadas.

Modulio temos:
• Regionistinių studijų pagrindai: generalinės Europos skirtybės;
• Europos regionai: lyginamoji ir paribių istorija;
• Vidurio Europos idėja;
• Lietuva Europoje, Europa Lietuvoje;
• Praktinis seminaras.

Europos regionai: lyginamoji ir paribių istorija
Lekt. dr. Nerijus Babinskas

Temos anotacija. Temos struktūra yra dvilypė: ji natūraliai skyla į dvi dalis – lygina-
mąją istoriją ir paribių istoriją. Nagrinėjant pirmąją temos dalį atkreipiamas dėmesys į 
nacionalinės istorijos tyrimų strategijos ribotumus, atskleidžiamas lyginamųjų istorijos 
tyrimų aktualumas. Apibūdinama lyginamosios istorijos vieta tarp kitų istorijos discipli-
nų: atskleidžiamas santykis su jai artimomis tarpnacionaline ir transnacionaline istorija 
(cross-national and transnational history). Studentai supažindinami su lyginamosios is-
torijos esminėmis sąvokomis, pagrindiniais metodologiniais principais ir metodinėmis 
nuostatomis. Aptariami svarbiausi klasikiniai lyginamosios istorijos tyrimai ir metodo-
loginės refl eksijos, naujausios istoriografi nės tendencijos, supažindinama su lietuviš-
kosios komparatyvistinės istoriografi jos pavydžiais. Antrojoje temos dalyje studentams 
atskleidžiama istorinio paribio samprata centro / periferijos sistemos kontekste, patei-
kiama paribių hierachinė klasifi kacija. Aptariamas paribių istorijos (borderland studies / 
история пограничных областей) vieta tarp kitų istorijos disciplinų ir jos raidos pers-
pektyvos. Glaustai ir konceptualiai apibūdinami visi Europos makro- ir mezolygmens 
paribiai (tarsi pateikiamas jų „registras“).

Temos siekiniai. Baigęs šią temą, studentas: 1) geba dirbti grupėje: pasiskirsčius už-
duotimis, analizuoti vieną pasirinktą istorinį subregioną ar mikroregioną, savarankiškai 
rasti, kritiškai atrinkti ir susisteminti tekstinę, ikonografi nę, kartografi nę informaciją, 
pateikti analizės rezultatus glausta, aiškia, vaizdžia forma; 2) suvokia savo analizuojamo 
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istorinio subregiono / mikroregiono mezo- ir makroregioninį kontekstą; geba savo ana-
lizuojamą objektą palyginti su kitais to paties lygmens objektais, atskleisti jų pranašumus 
ir skirtumus.

Temos programa
1. Lyginamoji istorija.
1.1. Lyginamosios istorijos samprata ir aktualumas.
Reikšminiai žodžiai: nacionalinė istorijos tyrimų strategija, tautinis naratyvas, nacio-

nalinės istorijos kontekstualizacija.
Sąvokos: lyginamoji istorija, tarpnacionalinė (cross-national), transnacionalinė (trans-

national) istorija, mokslo disciplina / subdisciplina.
Tautos ir valstybės kaip autarkiškų istorijos tyrimų subjektų problemiškumas ir na-

cionalinės istorijos tyrimų strategijos ribotumas. Lyginamųjų istorijų tyrimų galimybės: 
pranašumai ir trūkumai. Lyginamosios istorijos vieta istorinių disciplinų sistemoje: ly-
ginamoji (comparative), tarpnacionalinė ir transnacionalinė istorija (cross-national and 
transnational history; Transfergeschichte / Histoire croisée [transfer/entangled history]), jų 
tarpusavio santykis.

Pagrindinė literatūra: 1) Baldwin P. Comparing and Generalizing: Why All Histo-
ry is Comparative, yet no History is Sociology // Comparison and History: Europe in 
Cross-National Perspective / Eds. D. Cohen, M. O’Connor. New York, London, 2004, 
p. 1–22; 2) Miller M. Comparative and Cross–National History: Approaches, Diff eren-
ces, Problems // Comparison and History: Europe in Cross–National Perspective / Eds. 
D. Cohen, M. O’Connor. New York, London, 2004, p. 115–132.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kodėl nacionalinis istorijos tyrimų „formatas“ 
yra problemiškas? 2) Koks yra lyginamosios, tarpnacionalinės ir transnacionalinės isto-
rijos disciplinų tarpusavio santykis? Ar aiškios ribos tarp jų? 3) Kokie yra pagrindiniai 
lyginamųjų istorijos tyrimų tikslai? 4) Kokie yra lyginamųjų istorijos tyrimų pranašumai 
ir trūkumai? 5) Paaiškinkite posakio „istorikai verčiau žino viską apie nieką nei grynieji 
teoretikai (generalists), kurie žino nieką apie viską“ prasmę.

1.2. Esminės lyginamosios istorijos metodologijos problemos.
Reikšminiai žodžiai: lyginamasis metodas, atvejo tyrimas, makrokomparatyvistikos ka-

tegorijos, sinchroninis ir diachroninis lyginimo matmenys, komparatyvistikos lygmenys.
Sąvokos: visuomenė, kultūra, civilizacija, imperija, humanistika.
Kas yra lyginamasis metodas? Lyginamojo tyrimo identifi kavimo kriterijų klausimas. 

J. S. Millio kanonai, A. Lijpharto lyginamojo metodo charakteristika. Lyginimo formų 
klasifi kacijos. Lyginamasis metodas gamtotyroje, socialiniuose moksluose ir humanisti-
koje. Palyginamumo problema. Taksonominiai konstruktai, tipologiniai konstruktai. Ly-
ginamasis ir atvejo tyrimo metodai. Lyginamųjų istorijos tyrimų formos, metodai, tikslai. 
Lyginimo objektų įvairovė, jų hierarchinė klasifi kacija (makro-, mezo-, mikro-) ir tar-
pusavio santykis. Pagrindinės makrokomparatyvistikos kategorijos (visuomenė, kultūra, 
civilizacija, imperija?). Lyginamasis metodas ir etnocentriškumas. Mezo- (vidurinio) ir 
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mikro- lygmens lyginimo objektai. Metodologinė dichotomija: panašumai ar skirtumai 
svarbiau? Sinchroninis ir diachroninis lyginimo matmenys. Svarbiausios lyginamųjų is-
torijos tyrimų funkcijos, J. Kockos pateikiami lyginamųjų istorijos tyrimų tipai. Perspek-
tyviausios XXI a. lyginamųjų istorijos tyrimų kryptys (pasak H.-G. Haupto ir J. Kockos).

Pagrindinė literatūra: 1) Haupt H.-G., Kocka J. Comparative History: Methods, Aims, 
Problems // Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective / Eds. 
D. Cohen, M. O’Connor. New York, London, 2004, p. 23–39; 2) Norkus Z. Kokia demo-
kratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė tranformacija Lietuvoje lyginamosios istorinės 
sociologijos požiūriu. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 41–52, 109–182.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kas, pasak Z. Norkaus, turi būti tyrimo objek-
tas, kad tyrimą galėtume pavadinti lyginamuoju (komparatyvistiniu)? 2) Kodėl lygina-
mojo istorijos tyrimo santykis su metodine nuostata, kad svarbus istorinis tyrimas vi-
sada turi būti paremtas pirminių šaltinių analize, neretai yra problemiškas? Ar kitokio 
pobūdžio istoriniuose tyrimuose nuosekliai jo laikomasi? 3) Koks lyginamojo istorijos 
tyrimo ir istorinių procesų eigos rekonstrukcijos (diachronija) santykis? 4) Ar galima 
vienareikšmiškai nurodyti, koks yra tinkamiausias lyginamosios istorijos tyrimo vienetas 
(unit)? Kodėl? 5) Kokios, pasak H.-G. Haupto ir J. Kockos, lyginamųjų istorijos tyrimų 
kryptys yra aktualiausios XXI amžiuje? Kuri iš šių krypčių jums atrodo prasmingiausia 
lietuvių istoriografi jos kontekste? Atsakymą argumentuokite.

1.3. Lyginamosios istorijos istoriografi jos metmenys.
Reikšminiai žodžiai: komparatyvistikos metodologijos funkcijos, disciplinos institu-

cionalizacija, klasikinė / šiuolaikinė lyginamosios istorijos istoriografi ja.
Sąvokos: metodologinis tapsmas, tyrimų strategija.
Lyginamosios istorijos klasikai (O. Hintze, H. Pirenne, M. Bloch, A. J. Toynbee) ir jų 

istorinės komparatyvistikos metodologijos funkcijų sampratos. Lyginamosios istorijos 
metodologinis tapsmas (XX a. 2–3 ketvirčiai) ir institucionalizacijos gairės (XX a. antroji 
pusė; žurnalas „Comparative Studies in Society and History“, nuo 1958). Šiuolaikiniai ly-
ginamosios istorijos korifėjai (J. Kocka, M. Borgolte, J. H. Elliot). Lyginamosios istorijos 
tyrimų pavyzdžiai lietuvių istoriografi joje (S. Pivoras, A. Anušauskas, Z. Butkus, A. Nik-
žentaitis).

Pagrindinė literatūra: 1) Anušauskas A. Ginkluotos kovos dėl Baltijos šalių ir Va-
karų Ukrainos nepriklausomybės lyginamoji analizė // Genocidas ir rezistencija. 1997, 
Nr. 2, p. 14–18; 2) Bloch M. Pour une histoire comparée des société européennes // Re-
vue de Synthèse Historique. 1928, XLVI, p. 15–50 (Блок М. К сравнительной истории 
европейских обществ // Одиссей. Человек в истории. Москва, 2001, с. 65–93; tekstas 
yra verstas ir į anglų kalbą); 3) Butkus Z. Valstybiniai perversmai Baltijos šalyse (1926 
ir 1934 m.): panašumai ir skirtumai // Lietuvos istorijos studijos. 2007, t. 18, p. 69–82; 
4) Pivoras S. Lietuvių ir latvių pilietinės savimonės raida: XVIII a. pabaiga–XIX a. pir-
moji pusė (lyginamasis aspektas). Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2000, 
p. 5–13, 131–132.
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Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kurie XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės 
istorikai eksplicitiškai pasirinko lyginamųjų istorijos tyrimų strategiją? Kokiais argumen-
tais jie grindė tokio pobūdžių istorijos tyrimų svarbą? 2) Kokias metodologines funkci-
jas pabrėžė lyginamosios istorijos pradininkai XIX a. pabaigoje–XX a. pirmojoje pusėje? 
3) Ar išryškėjo naujos metodologinės tendencijos XX a. pabaigos–XXI a. pradžios isto-
riografi joje? Kaip aktualizuojama istorinės komparatyvistikos tyrimų strategija šiuolaiki-
nėje istoriografi joje? 4) Kokiu mastu lyginamosios istorijos tyrimai plėtojami Lietuvoje? 
Kokių laikotarpių tyrimams jie daugiausia taikomi? Kaip manote, kodėl? 5) Kurio lie-
tuvių istoriko tyrimai laikytini svariausiu įnašu į istorijos komparatyvistiką? Atsakymą 
argumentuokite.

2. Paribių istorija.
2.1. Paribių istorijos kaip disciplinos samprata, esminės jos kategorijos.
Reikšminiai žodžiai: branduolys-periferija, regioninė tapatybė, regionalizacijos 

lygmenys.
Sąvokos: paribių istorija, istorinis regionas, periferija.
Branduolio (centro)-periferijos konceptai. Vertybinis prasminis ir socialinis organi-

zacinis branduolio-periferijos santykių aspektai. Paribių istorija kaip savarankiška dis-
ciplina (borderlands studies / история пограничных областей). Regioninės tapatybės 
problema. Regionalizacijos lygmenys: makro-, mezo- ir mikroregionai.

Pagrindinė literatūra: 1) Troebst S. Meso-regionalizing Europe: History versus Po-
litics // Domains and Divisions of European History / Eds. J. P. Arnason, N. J. Doy-
le. Liverpool University Press, 2010, p. 78–89; 2) Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. 
Регионоведение: учебник. Москва, 2003, c. 147–158; 3) Cравнительное изучение 
цивилизаций: xрестоматия / Сост. Б. С. Ерасов. Москва, 2001, с. 166–190.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kokius du centro-periferijos santykių 
aspektus skiria E. Shilsas? 2) Kaip, S. Eisenstadto nuomone, centro-periferijos santykiai 
funkcionuoja įvairių tipų ikimoderniose visuomenėse? 3) Kokią regionų terminų 
hierarchinę sistemą siūlo S. Troebstas? Kaip apibrėžiamas kiekvieno lygmens taksonas? 
4) Kokia paribių istorijos (borderlands studies / история пограничных областей) kaip 
atskiros disciplinos vieta istorinių disciplinų sistemoje?

2.2. Europos paribių samprata.
Reikšminiai žodžiai: Europos paribiai, paribių lygmenų hierarchija, europeizacijos 

„bangos“, Senosios / Naujosios Europos dichtomija.
Sąvokos: civilizacinis paribys, transcivilizaciniai makroregionai, civilizacijų sandūros, 

mikroparibys, istorinis mezoregionas, kultūrinės istorinės provincijos.
Kas yra Europos paribiai, kur jie yra, kiek jų yra? Paribių lygmenų hierarchija, santy-

kis su istorinių regionų hierarchija. Civilizaciniai paribiai: J. Pavlenkos transcivilizaciniai 
makroregionai ir civilizacinių sandūrų regionai (Pietryčių Azija (Filipinai), Afrikos iškyšu-
lys (Etiopija), Artimieji Rytai (Izraelis, Libanas) ir kita). Europeizacijos bangų koncepcija 
(Senosios / Naujosios Europos dichotomija kaip centro / periferijos atitikmuo) ir peri-
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feriniai Europos istoriniai mezoregionai (Vidurio Europa, Šiaurės Europa...). Kultūrinių 
istorinių provincijų sąvoka, jos ir paribio koncepto santykis. Ar visos Europos kultūrinės 
istorinės provincijos yra mikroparibiai – Škotija ir Elzasas, Bavarija ir Valonija, Silezija ir 
Moravija, Transilvanija ir Galicija, Padnestrė ir Karaliaučiaus sritis?

Pagrindinė literatūra: 1) Halecki O. Borderlands of Western civilization: A history of 
East Central Europe. Safety Harbor, 1980, p. 9–13; 2) Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. 
Регионоведение: учебник. Москва, 2003, c. 167–186; 3) Павленко Ю. В. История 
мировых цивилизации: филосовский анализ. Киев, 2002, c. 680–685, 696–704.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kokius civilizacinių paribių tipus skiria J. Pav-
lenko? Kokie civilizaciniai (makro-) paribiai sietini su istorine Europa? 2) Kokie ilga-
laikiai istoriniai procesai lėmė Europos mezoparibių formavimąsi? 3) Kokie galimi ma-
kro- ir mezolygmens Europos paribių santykiai su branduolio (centro) sritimi? 4) Kaip 
klostosi lokalūs (mikro-) paribiai? Pateikite keletą tokių mikroparibių pavyzdžių Lietuvos 
kaimynystėje ir atokesnėse nuo jos Europos dalyse.

2.3. Pagrindinių Europos makro- ir mezoparibių „registras“.
2.3.1. Vidurio Europa.
Reikšminiai žodžiai: Vidurio Europa, europeizacijos vėlavimo fenomenas, Vakarų ci-

vilizacijos istorinis papildinys, „antroji baudžiavos laida“, istorijos pertrūkiai, Lietuvos 
santykis su Vidurio Europa.

Sąvokos: Vidurio Vakarų, Vidurio Rytų Europa, patrimonialinė monarchija, periferi-
nis feodalizmas.

Vidurio, Vidurio Rytų ir Vidurio Vakarų Europa: sąvokų tarpusavio santykis. Vidurio 
Rytų Europos erdvinis matmuo: ribų problema ir istorinė jos dinamika. Vidurio Rytų Eu-
ropos chronologinis matmuo: regiono genezės ir istorijos proceso tęstinumo problemos. 
Lietuvos ir Vidurio Rytų Europos regiono santykis iš ilgalaikės istorinės perspektyvos.

Pagrindinė literatūra: 1) Bumblauskas A. Europa baigiasi ties Ašmena: Lietuva Vidu-
rio Europos istorinėje raidoje // Akiračiai. 1991, Nr. 8 (242), p. 8–10; 2) Gudavičius E. 
Lietuvos europėjimo keliais: istorinės studijos. Vilnius, 2002, p. 30–59.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kaip pasireiškė Vidurio Europos europeizaci-
jos savitumai? 2) Ar tikslingai, jūsų manymu, įsivestos Vidurio Vakarų ir Vidurio Rytų 
Europos sąvokos? Kodėl? 3) Kokie veiksniai lėmė Vidurio Rytų Europos istorijos proceso 
pertrūkius? 4) Kiek, jūsų nuomone, pagrįsta Lietuvos priklausomybės Vidurio Rytui Eu-
ropai koncepcija? Ar esama lygiaverčių alternatyvių Lietuvos regioninės priklausomybės 
koncepcijų?

2.3.2. Šiaurės Europa.
Reikšminiai žodžiai: Šiaurės Europa, Naujoji Europa, istorinės Lietuvos ir Šiaurės Euro-

pos sąsajos, feodalizmo problema, regioninis hegemonas, skandinavizmas, nordizmas.
Sąvokos: Skandinavija, Baltijos jūros regionas, odalis.
Šiaurės Europa, Skandinavija, Baltijos jūros regionas: sąvokų santykis. Šiaurės Euro-

pos erdvinis matmuo: ribų problema ir istorinė jos raida. Šiaurės Europos chronologinis 
matmuo: regiono genezės ir istorijos proceso tęstinumo problemos. Šiaurės Europos ta-
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patybės projektai ir jų istoriniai argumentai. Šiaurės ir Vidurio Rytų Europos istorinės 
raidos paralelės. Lietuvos ir Šiaurės Europos regiono santykis.

Pagrindinė literatūra: 1) Gudavičius E. Naujoji Europa: istorijos metmenys ir įžvalgos 
iki XVI a. // E. Gudavičius. Lietuvos europėjimo keliais: istorinės studijos. Vilnius, 2002, 
p. 17–29; 2) Nekrašas E. Lietuva renkasi trečiąjį kelią – Baltiją // Veidas. 1998, liepos 
16 d., p. 24–30; 3) Pakštas K. Baltoskandijos konfederacija // K. Pakštas. Kultūra, civiliza-
cija, geopolitika. Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2003, p. 350–377.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kokiais argumentais pagrįsta prielaida, kad ga-
lima kalbėti apie Šiaurės ir Vidurio Europos istorinės raidos paraleles? 2) Kaip reiškėsi 
Šiaurės ir Vidurio Europos istorinės raidos panašumai? Kada ir dėl kokių priežasčių ėmė 
aiškėti skirtumai? 3) Kokie yra svarbiausi šiaurietiškosios tapatybės komponentai, pasak 
B. Stråtho? 4) Kaip manote, kuri šalis turi daugiau sąsajų su Šiaurės Europos regionu: 
Lietuva ar Estija? Kas tai lėmė?

2.3.3. Pietryčių Europa.
Reikšminiai žodžiai: Pietryčių Europa, Senoji Europa, Rytų Europa, Konstantinopo-

lis, tributalizmas, Bizantija po Bizantijos, Osmanų veiksnys, balkanizacija.
Sąvokos: Balkanai, Bizantijos sandrauga, Dunojaus kunigaikštystės.
Pietryčių Europa ir Balkanai: sąvokų santykis. Pietryčių Europos erdvinis matmuo: 

ribų problema ir istorinė jos raida. Pietryčių Europos chronologinis matmuo: regiono 
genezės ir istorijos proceso tęstinumo problemos. Pietryčių Europos regiono tapsmas: 
Byzantine Commonwealth (Bizantijos sandrauga); osmanų veiksnys ir N. Iorgos Byzan-
ce après Byzance (Bizantija po Bizantijos) koncepcija; nacionalistinė Pietryčių Europa ir 
balkanizacijos fenomenas. Rumunija kaip special case Pietryčių Europos kontekste: tapa-
tybės konfi guracijos ir jos istoriniai kultūriniai argumentai.

Pagrindinė literatūra: 1) Obolensky D. Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 
500–1453. London, 2000, p. 202–236; 2) Sotirovič V. Civilizacijų konfl iktas Balkanuo-
se? // Kultūros barai. 2001, Nr. 11, p. 50–51; 3) Sotirovič V. Balkanai: civilizacijų ir politi-
nės įtakos sferų kryžkelėje // Naujoji Romuva. Nr. 2 (535), p. 17–22.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kaip Bizantijos sandrauga susijusi su Pietryčių 
Europos istorinio regiono geneze? 2) Kiek reikšmingas osmanų veiksnys Pietryčių Euro-
pos regiono istorinėje raidoje? Kokiais aspektais (kokiose srityse) jis labiausiai pasireiškė? 
3) Ar jus įtikina rumunų istoriko N. Iorgos Bizantijos po Bizantijos koncepcija? Kokį 
regioną ji apima? 4) Kaip reikėtų suprasti balkanizacijos sąvoką? Kiek šis fenomenas gy-
vybingas šiuolaikinėje Pietryčių Europoje? 5) Kuo savita yra Rumunija Pietryčių Europos 
regiono kontekste?

2.3.4. Rusija kaip Europos paribys.
Reikšminiai žodžiai: Kijevo Rusia, mongolai-totoriai, Trečioji Roma, Maskvos vals-

tybė, Ivanas Rūstusis, Petro I reformos, SSRS, Belovežo geopolitinė epocha, bendruome-
nės, autokratija (despotija), eurazizmas. 
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Sąvokos: Eurazija, slavofi lai, zapadnikai, Turanas, politarizmas, cezaropapizmas, val-
domoji (imitacinė) demokratija, normaniškoji valstybės kilmės teorija.

Rusijos civilizacinės tapatybės ir civilizacinės priklausomybės problemos. Rusijos ir 
Europos santykių istorinė dinamika: geopolitiniai, socioekonominiai, kultūriniai aspek-
tai. Rusijos istorinės raidos kontūrai: pagrindinės problemos ir cezūros. Kijevo Rusia: 
politogenezės ir socialinės struktūros problemos. Mongolų-totorių viešpatavimo povei-
kio politinei ir socialinei struktūrai klausimas. Ivano Rūsčiojo pertvarkos: politarizmas 
ar absoliutizmas? Petro I reformų civilizacinės, geopolitinės ir makrosociologinės inter-
pretacijos. „Ilgasis XIX amžius“ Rusijoje: nuo Jekaterinos apšviestojo absoliutizmo iki 
Spalio perversmo. Laikotarpio geopolitinės, socioekonominės, kultūrinės pasekmės (ir 
civilizacinės slinktys?). SSRS fenomenas: totalitarizmas ar sovietinė civilizacija? Rusijos 
geopolitinė ir socioekonominė dinamika „Belovežo“ geopolitinėje epochoje.

Pagrindinė literatūra: 1) Bumblauskas A. Kur buvo Lietuva feodalizmo epochoje? // 
Europa 1988: Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio almanachas. Vilnius, 1989, p. 153–172; 
2) Vareikis E. Dinozaurėjanti Europa: emociniai-politiniai svarstymai. Vilnius: Stro-
fa, 2002, p. 228–245; 3) Шаповалов В. Ф. Истоки и смысл Российской цивлизации. 
Москва, 2003, с. 14–24, 45–55, 557–603.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Įvardykite pagrindinius lūžius Rusijos istorijo-
je? Kuris iš jų, jūsų manymu, yra pats reikšmingiausias? Ar iš viso įmanoma tokį išskirti? 
2) Įvardykite ir apibūdinkite keletą skirtingų Rusijos civilizacinės priklausomybės sam-
pratų. 3) Pagrįskite teiginį, kad Rusijos ir Europos santykis, žvelgiant iš ilgalaikės istori-
nės perspektyvos, nuolat buvo problemiškas. 4) Kaip iš civilizacinės ir makrosociologinės 
perspektyvos vertintumėte Rusijos „Ilgojo XIX amžiaus“ permainas? 5) Kokia SSRS feno-
meno visuminė interpretacija jums priimtiniausia? Atsakymą argumentuokite.

2.3.5. Ukraina ir Baltarusija kaip paribiai.
Reikšminiai žodžiai: etnogenezės ypatybės, LDK veiksnys, rusinų / gudų fenomenas, 

kazokai, hetmanatas, Ukrainos vientisumo problema, Vakarų Ukraina, Krymas, Oranži-
nė revoliucija.

Sąvokos: Vakarų stačiatikiškoji subcivilizacija, kultūrinė sintezė, valdomoji (imitaci-
nė) demokratija.

Ukrainiečių civilizacinės priklausomybės sampratos: J. Pavlenko Vakarų stačiatikiš-
kosios subcivilizacijos koncepcija. Ukrainiečių ir baltarusių etnogenezės problema: rusi-
nų / gudų fenomenas, LDK veiksnys. Ukrainos ir Baltarusijos valstybingumo tradicijos 
problemos (hetmanatas ir kita). Ukrainos vientisumo problema ir pagrindiniai regiona-
lizacijos veiksniai. Vakarų Ukrainos ir Krymo regionų savitumai bei juos suformavusios 
istorinės aplinkybės.

Pagrindinė literatūra: 1) Abromaitis A. Kur prasideda tėvynė? // Naujasis Židinys-
Aidai. 2005, Nr. 11–12, p. 515–519; 2) Baltarusių etninė ir valstybinė savimonė / Par. 
A. Norkus // Lietuvos aidas. 1996, Nr. 30–32, 34; 3) Snyder T. Tautų rekonstrukcija: 
Lietuva, Lenkija, Ukraina, Baltarusija, 1569–1999. Vilnius: Mintis, 2008 (apie 50 p.); 
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4) Ukraina: Lietuvos epocha, 1320–1569. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos ins-
titutas, 2010, p. 7–26.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Koks buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
vaidmuo formuojantis ukrainiečių ir baltarusių tautoms? 2) Kaip manote, baltarusių ar 
ukrainiečių nacionalinė savimonė išreikšta aiškiau? Kuria prasme? Atsakymą argumen-
tuokite. 3) Kaip civilizacijos požiūriu traktuotinos Ukraina ir Baltarusija? Ar J. Pavlenkos 
Vakarų stačiatikiškosios subcivilizacijos koncepcija jus įtikina? Kodėl? 4) Kokie istoriniai 
veiksniai lėmė Vakarų Ukrainos savitumą? 5) Kaip manote, kokios yra Ukrainos kaip 
unitarinės valstybės raidos perspektyvos?

2.3.6. Krikščioniškasis Kaukazas kaip Europos paribys.
Reikšminiai žodžiai: didžioji graikų kolonizacija, antikinio pasaulio pakraštys, anks-

tyva christianizacija, Bizantijos sandrauga, Rytų krikščionybė, Rusijos geocivilizacinė 
ekspansija, sovietizacijos patirtis.

Sąvokos: monofi zitai, armėnų Grigaliaus bažnyčia, Kaukazo kultūrinė erdvė, margi-
nalusis regionas, civilizacijų sandūra, Viduržemio civilizacinis arealas, Balkanų-Kaukazo 
civilizacinis tipas.

Krikščioniškojo Kaukazo civilizacinės priklausomybės problema ir jos ilgalaikis is-
torinis matmuo. Krikščioniškojo Kaukazo santykis su Bizantija ir moderniąja Europa. 
Šiuolaikinio Pietų Kaukazo geopolitinė fragmentacija.

Pagrindinė literatūra: 1) Toumanoff  C. Th e Social Background of Christian Cauca-
sia // C. Toumanoff . Studies in Christian Caucasian History. Georgetown, 1963. Prieiga 
internetu: http://rbedrosian.com/Ref/Toumsb/toumsb.html; 2) Чиковани Н. Проблема 
цивилизационной принадлежности Грузии в современной научной литературе // 
Литературная Грузия. 2003, No. 4–6; 3) Чиковани Н. Грузия на перекрёстке 
цивилизации // Кавказский вестник. 2001, No. 3.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Koks istorinių Armėnijos ir Gruzijos santykis 
su Bizantijos sandrauga? 2) Kokios yra galimos Gruzijos civilizacinės priklausomybės 
sampratos? Kuri jų, jūsų manymu, labiausiai pagrįsta? 3) Su kuo sietina armėnų tauti-
nė (ir civilizacinė) tapatybė? Kokiais argumentais grindžiamas armėnų išskirtinumas? 
4) Kaip apibūdintinas istorinis Armėnijos ir Gruzijos santykis su Europa?

2.3.7. Turkija kaip Europos paribys.
Reikšminiai žodžiai: antikinė civilizacija, Bizantija, islamizacija, Osmanai, europeiza-

cijos bangos, kolonializmas, Atatiurkas, narystė NATO, dialogas su ES.
Sąvokos: Mažoji Azija, sultonatas, kalifatas, imamatas, janičarai, zuliumas, laicizmas.
Ikiturkiškasis Mažosios Azijos civilizacinis paveldas: graikai ir Bizantija. Osmanų sul-

tonato santykio su Bizantijos imperijos tradicija problema. Osmanų modernizacijos pro-
ceso ypatybės: Europos artumo veiksnys. Turkijos ir Europos santykių istorinė dinamika. 
Europeizacijos bangos ir jų poveikis Turkijos modernizacijai. NATO reikšmė modernios 
Turkijos visuomenės savimonėje. Turkijos ir ES dialogas.
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Pagrindinė literatūra: 1) Üstün C. Love and Hate Relationship between Turkey and 
Europe: A Historical Analysis of Turkey’s Relations with Europe // Europe as viewed 
from the margins: An East-Central European Perspective from World War I to present / 
Eds. I. Stanciu, S. Miloiu, I. Oncescu. Târgovişte, 2008, p. 85–96; 2) Plopeanu E. Looking 
West: Considerations about the Signifi cance of Turkey‘s Adhesion to NATO // Europe as 
viewed from the margins: An East-Central European Perspective from World War I to 
present / Eds. I. Stanciu, S. Miloiu, I. Oncescu. Târgovişte, 2008, p. 97–108; 3) Vareikis E. 
Globalusis futbolas: emociniai ir politiniai civilizacijų santykiai dabartinėje globalizaci-
joje. Vilnius: Eugrimas, 2008, p. 136–150.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kas lėmė turkų modernizacijos proceso savi-
tumą? 2) Pagrindiniais bruožais apibūdinkite Turkijos europeizacijos etapus („bangas“). 
3) Kiek ir kuo išskirtinė šiuolaikinės Turkijos visuomenė islamiškosios civilizacijos kon-
tekste? 4) Kiek svarbi turkų savimonei jų šalies narystė NATO? 5) Kaip manote, kokios 
tendencijos labiausiai tikėtinos Turkijos integracijos į ES procese?

Seminarų ir pratybų temos
1. Lyginamosios istorijos metodologinės problemos.
2. Lyginamosios istorijos tyrimų metodologijos klasika: Marcas Blochas.
3. Lietuviškoji lyginamosios istorijos istoriografi ja: S. Pivoras, A. Anušauskas, 

Z. Butkus.
4. Lietuva kaip istorinės Europos paribio paribys: E. Gudavičiaus koncepcija.
5. Lietuva ir Šiaurės Europa: tapatybės projektai: K. Pakšto ir E. Nekrašo sampratos.
6. Balkanai civilizacijų ir politinių įtakos sferų kryžkelėje pagal V. Sotirovičių.
7. Kas yra šiuolaikinė ir kas buvo istorinė Rusija: civilizaciniai, makrosociologiniai 

ir geopolitniai kontūrai.
8. Lietuva ir Ukraina: istorinės jungtys.
9. Baltarusių tautos tapsmas ir LDK.
10. Turkijos integracijos į ES atvejis Islamo ir Vakarų civilizacijų santykių kontekste.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Th e Baltic Sea Region: Cultures, Politics, Societies. Uppsala, 2002, p. 48–64; 2) Do-

mains and Divisions of European History / Eds. J. P. Arnason, N. J. Doyle. Liverpool Uni-
versity Press, 2010, p. 40–57, 112–125, 161–180, 181–197, 198–215; 3) Europa: regiony i 
państwa historyczne / Pod red. M. Kamlera. Warszawa, 2000; 4) Explorations in compa-
rative history / Ed. B. Z. Kedar. Jerusalem, 2009, p. 1–28, 37–52; 5) Haupt H.-G., Kocka J. 
Comparision and Beyond: Traditions, Scope and Perspectives of Comparative History // 
Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspec-
tives / Eds. H.-G. Haupt, J. Kocka. Berghahn Books, 2010, p. 1–30; 6) Kaelble H. Between 
Comaprison and Transfers – and What Now? A French-German Debate // Comparison 
and History: Europe in Cross-National Perspective / Eds. D. Cohen, M. O‘Connor. New 
York, London, 2004, p. 33–38; 7) Th e origins of backwardness in Eastern Europe: econo-
mics and politics from the Middle Ages untill the early twentieth century / Ed. D. Chi-
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rot. Berkeley, Los Angeles, 1991, p. 131–176, 177–209; 8) Saarikoski V. European Spa-
ce and Th ought between East and West in the twentieth century // Idäntutkimus. 2000, 
Vol. 7 (special issue), p. 27–47; 9) Кузык Б. Н. Россия в цивилизационном измерении: 
фундаментальные основы стратегии инновационного развития. Москва, 2008, 
c. 226–276; 10) Лучицкая С. И. Сравнительно–исторические исследования в 
немецкой историографии: проблемы и достижения // Сравнительная история: 
методы, задачи, перспективы / Oтв. ред. М. Ю Парамонова. Москва, 2003, с. 302–
318; 11) Широкорад A. Украина: Противостояние регионов. Москва, 2009.

Lietuva Europoje, Europa Lietuvoje
Prof. dr. Alfredas Bumblauskas, asist. Aurelijus Gieda

Temos anotacija. Supažindinama su Lietuvos ir Europos istoriniais-kultūriniais ry-
šiais, atkreipiamas dėmesys ir į regioninę problematiką, ir į istorinius ilgalaikę Lietuvos 
ir Europos istorinių santykių panoramą atveriančius fenomenus. Lietuvos civilizacinės 
priklausomybės problematika, europeizacijos idėja ir regioninio identiteto paieškos Lie-
tuvos istorijoje, lietuviškieji fenomenai Europoje ir europietiškieji fenomenai Lietuvoje – 
svarbiausi temos turinio dėmenys. Lietuvos ir Europos santykio / sąryšio klausimui, kuris 
iš esmės nėra naujas, suteikiamas regioninių, išskirtinių istorinių fenomenų bei tapatybės 
projektų sklaidos laike pavidalas. Išskirtinis dėmesys temoje skiriamas Europos idėjos 
raiškai Lietuvoje, tos raiškos istorinėms ir istoriografi nėms problemoms. Aktualios žiūros 
perspektyvos: Lietuva Europos tekstuose, lietuviškieji Europos apmąstymai.

Temos siekiniai: studentai, išklausę temą: 1) žino svarbiausias Lietuvos ir Europos 
istorinių-kultūrinių santykių sampratas, geba analizuoti tuos santykius pagrindžiančius 
šaltinius ir istoriografi ją; 2) pažįsta Lietuvos ir Europos santykio / sąryšio problemas, 
geba operuoti ir istorine, ir istoriografi ne minėtas problemas nagrinėjančia medžiaga; 
3) ugdomas gebėjimas fi ksuoti, atpažinti bei nagrinėti ir Lietuvos / lietuviškuosius žen-
klus Europoje, ir Europos / europietiškuosius ženklus Lietuvoje.

Temos programa
1. Lietuvos civilizacinės priklausomybės problema.
Reikšminiai žodžiai: Vakarų viduramžių (lotyniškoji) civilizacija, Bizantijos civilizaci-

ja, civilizacinės visuomenių ir kultūrų tipologijos, civilizacinė tradicija, civilizacinės ver-
tybių sistemos, feodalizmas, alodas, europietiškosios vertybės, europietiškieji fenomenai 
Lietuvoje.

Sąvokos: civilizacija, civilizacinė priklausomybė, civilizacijų tipologija, europeizacija.
Į Lietuvos istoriją žvelgiama remiantis civilizacijų istorijos koncepcija. Pateikiamas 

Lietuvos istorijos vaizdinys atsižvelgiant į pasaulio / Europos civilizacijų tipologiją. Istori-
nė tipologizacija: epochos ir regionai. Civilizacijų tipologijos nagrinėjimas ir pateikimas 
leidžia išskirti tam tikras vertybių sistemas, į kurias orientuojantis įmanoma vienus ar 
kitus Lietuvos istorijos procesus identifi kuoti ilgalaikėje civilizacinėje perspektyvoje. Bū-
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tent civilizacinės prieigos perspektyvoje traktuojami Lietuvos istorijos ūkiniai, meniniai, 
religiniai ir kultūriniai fenomenai. 

Pasaulio civilizacijų raidos dviejų kelių koncepcija. Geopolitinės Lietuvos padėties 
statika / dinamika istorijoje. Pagoniškos Lietuvos geopolitinė situacija ir padėtis Europo-
je. Stačiatikių civilizacijos poveikis XIII–XIV a. Luominės visuomenės genezė. Europinės 
politinės tautos susidarymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaištystėje (LDK). E. Gudavičiaus 
Lietuvos europeizacijos koncepcija. Lenkijos vaidmuo Lietuvos istorijoje. Carinės Ru-
sijos ir Sovietų Sąjungos civilizacinis poveikis. Eurointegracijos civilizacinis poveikis ir 
Lietuva.

Lietuvos istorinės vietos ir reikšmės paieškos praeities žemėlapyje. Koncepcijos, 
kuriose Lietuva ir jos praeitis yra „daiktas savyje“. S. Šalkauskis: Rytų–Vakarų sintezė, 
Z. Ivinskis: Rytų–Vakarų sandūra, E. Gudavičius: Lietuva – tarp Bizantijos ir Vakarų ci-
vilizacijų. Europos civilizacijos vertė F. Koneczny kūryboje. Šio bloko paskaitose pasitel-
kiama integralios civilizacinės istorijos teorinė prieiga.

Pagrindinė literatūra: 1) Gudavičius E. Europa ir Lietuva kultūros ir civilizacijos ti-
pologijų požiūriu // E. Gudavičius. Lietuvos europėjimo keliais: istorinės studijos / Sud. 
A. Bumblauskas, R. Petrauskas. Vilnius, 2002, p. 30–49; 2) Bumblauskas A. Dėl Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės civilizacijos pobūdžio // Lietuvos istorijos studijos. 1996, t. 3, 
p. 9–28; 3) Rowell S. C. Lietuva – krikščionybės pylimas? Vienos XV amžiaus ideologijos 
pasisavinimas // Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis / Sud. D. Staliūnas. Vilnius, 
2002, p. 17–32.

Klausimai ir užduotys. 1) Nuo kada Lietuva civilizacijos / civilizacijų (ir kokių) is-
torijoje? Nuo kada prasideda modernioji civilizacija? Nuo kada Lietuva moderniosios 
civilizacijos erdvėje? 2) Lietuvos istorinė tipologija. Ar Lietuva yra labiausiai Rytų nua-
lintas Vidurio Rytų Europos pakraštys? 3) Koks Lietuvos geocivilizacinės ir geopolitinės 
patirties poveikis dabarčiai?

2. Regioninė Lietuvos istorijos traktuotė.
Reikšminiai žodžiai: nacionalinio tyrimų formato ribotumai, regioniniai istorijos mo-

deliai, Lenkijos veiksnys, Vakarų Europa, Šiaurės Europa, Vidurio Europa, Vidurio Rytų 
Europa, Rytų Europa, Baltijos regionas, subregionas, geopolitika, branduolys, periferija, 
pusiau periferija, istorijos tyrimų kontekstualizavimas, geografi nė istorijos dimensija.

Sąvokos: regioninių tyrimų prieiga, istoriniai Europos regionai, regioninės istorijos 
problematika, regioninis identitetas, nacionalizmas.

Empirizmas kaip istoriografi ja be istorikos. Regionalistika. Lietuvos vieta erdviniame 
Europos raidos modelyje. Komparatyvistika. Vidurio Europa ir Lietuva. Galimos bendro 
Lietuvos istorijos vaizdinio korekcijos. Regioninių procesų Lietuvoje sampratos. Tautiniai 
atgimimai Vidurio Rytų Europoje ir jų sampratos. Politinės tautos ir nacijos sampratos. 
Regioniniai istorinių procesų sklaidos modeliai. Regioninės Lietuvos istorijos traktuotės 
spragos, problemos ir galimos hipotezės.
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Pagrindinė literatūra: 1) Bumblauskas A. Aktualieji ir istoriniai Europos regionai: Lietu-
vos Didžioji Kunigaikštija, ULB, Vidurio Rytų Europa // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos 
tradicija ir tautiniai naratyvai (Specialusis Lietuvos istorijos studijų leidinys, t. 7). Vilnius, 
2009, p. 17–37; 2) Pockas A. Istoriniai Europos regionai // Istoriografi ja ir atvira visuome-
nė. Tarptautinės mokslinės konferencijos Vilniaus universiteto Istorijos fakultete medžiaga 
(1996) / Par. U. A. J. Becher, A. Bumblauskas, J. Rüsen. Vilnius, 1998, p. 167–181; 3) Nikžen-
taitis A. Savojo tapatumo beieškant: Lietuva – Lenkija – Europa // Europos idėja Lietuvoje: 
istorija ir dabartis / Sud. D. Staliūnas. Vilnius, 2002, p. 190–206.

Klausimai ir užduotys. 1) Lietuvos civilizacinės-regioninės priklausomybės problema: 
civilizacinė monada – tarp Rytų ir Vakarų – Vakarų forpostas arba atplėšti Vakarai – Vi-
durio Europos dalis. 2) Kaip kultūros istorijos reiškiniai VRE regione sutampa su kitais 
istorinio proceso lygmenimis? 3) Lietuvos istorijos jungtis / santykis su: Vidurio Europa, 
Vidurio Rytų Europa, Rytų Europa, Pietryčių Europa, Šiaurės Europa, Baltijos regionu. 

3. Europos kultūros epochos ir Lietuva.
Reikšminiai žodžiai: kultūros epochų periodizaciniai modeliai, renesansas, apšvieta, 

barokas, Romos katalikų bažnyčia, jėzuitai, Šv. Kazimiero bažnyčia, Vilniaus universite-
tas, Vytauto kultas, kultūros epochos istoriografi joje.

Sąvokos: kultūros epocha, periodizacija, barokas kaip civilizacinė epocha, baroko vi-
suomenė, barokinė Europa, katalikiškoji reforma, nacionalizmo amžius, tautinis stilius.

Kultūrinės epochos apibrėžtis. Europos kultūros linijinė laiko juosta, periodizacija. 
Europos kultūrinių epochų atspindžiai ir raiška Lietuvos istorijoje. Vidurio Rytų Europos 
istorinės kultūros epochos. Vėlyvieji viduramžiai – Renesansas – barokas – Apšvieta – ro-
mantizmas – nacionalizmo amžius – modernas – postmodernas. Katalikiškų kraštų kul-
tūros periodizacija. Barokas. 

Pagrindinė literatūra: 1) Bumblauskas A. Senosios Lietuvos istorija. 1009–1795. Vil-
nius, 2005, p. 12–15, 74–76, 132–136, 208–210, 228–230, 248–250, 270–274, 278–281, 
360–365, 424–441; 2) Bumblauskas A. Lietuvos istorijos periodizacijos modeliai sociali-
nės istorijos požiūriu // Lietuvos istorijos studijos. 2006, t. 17, p. 9–26; 3) Petrauskas R. 
Vėlyvųjų viduramžių Europa ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės ir kultū-
ros raida XIV–XVI amžiuje // Lietuvos istorijos studijos. 2009, t. 23, p. 69–84.

Klausimai ir užduotys. 1) Senosios Lietuvos europietiškumo apraiškų kvintesenci-
ja – barokas? Ar barokas Lietuvoje laikytinas civilizacine epocha? 2) Linijinė Europos 
istorijos samprata ir sociokultūrinės / kultūrinės epochos: viduramžiai – Renesansas – 
barokas – Apšvieta – romantizmas – modernizmas. Modelio taikymo Lietuvos istorijai 
galimybės. Kada Lietuvos istorijoje reiškėsi šios epochos? 3) Europos kultūros istorijos 
periodizacijos bendrieji vaizdiniai, lūžiniai momentai, regioniniai skirtingumai.

4. Europinės, regioninės, nacionalinės tapatybės paieškos: Lietuvos atvejis.
Reikšminiai žodžiai: kultūrinio identiteto problematika, Lietuvos ir Europos istoriniai-

kultūriniai sąryšiai, regioninė tapatybė, regioniniai istorijos fenomenai, tapatybės projektai, 
lietuviškieji Europos apmąstymai, kultūrų sandūra tekstuose, europinė tapatybė.
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Sąvokos: tapatybė, kultūrinė tapatybė, tapatybės paieškos, regioninis identitetas, na-
cionalizmas, intelektualai.

Individualios, socialinės, globalios tapatybės apibrėžtys. Kultūrinė Europos tapatybė 
kaip kategorija. Lietuvos santykis su Europa istoriniu-kultūriniu požiūriu. Europinės ta-
patybės dėmenys LDK elito kultūrinėje savivokoje. Lietuvos keliai į Europą ir kultūriniai 
sąryšiai su ja. Regioninė tapatybė. Lenkijos kultūrinis elitas – ir Lietuvos elitas? Tautinės 
tapatybės projektas. Lietuviškosios tapatybės apibrėžtys, svarstymai ir problemos. 

Pagrindinė literatūra: 1) Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis / Sud. D. Staliū-
nas. Vilnius, 2002, p. 93–104, 105–114, 161–171; 2) Eriksonas L. National heroes and 
national identities: Scotland, Norway and Lithuania, Brussels, P. I. E.-Peter Lang, 2004, 
p. 241–292; 3) Mažeikis G. Ekscentriškoji Europa ir tikėjimo propaganda. Apmąstymai 
apie XVII–XVIII a. Katalikų Bažnyčios tikėjimo propagandos kongregaciją ir jos veiklos 
įtaką europinei Lietuvos tapatybei // Religija ir kultūra. 2007, t. 4, p. 75–92.

Klausimai ir užduotys: 1) Europinės, regioninės, nacionalinės tapatybės apibrėžtys. 
2) Kuriais laikotarpiais Lietuvos kultūrinis elitas buvo labiausiai priartėjęs prie Europos? 
3) Ar nacionalinis identitetas prieštarauja europinės tapatybės sklaidai? 4) Ar įmanu su-
derinti nacionalinio ir europinio identiteto darbotvarkes? 5) Jėzuitų veiklos poveikis eu-
ropietiškai LDK tapatybei.

5. Lietuva Europos tekstuose. Kokią Lietuvą atranda Europa?
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos ir Europos santykio / sąryšio klausimas, Lietuvos įvaizdis 

Europoje, įvaizdžio kaita, kultūriniai kontaktai, literatūra, stereotipizacija, miškų ir pelkių 
kraštas, etnografi niai aprašymai, politinė konjunktūra, šaltasis karas, eurointegracija.

Sąvokos: įvaizdis, stereotipas, apercepcija, didieji naratyvai, prietaras.
Įvairių Europos kultūrinių tradicijų požiūrio į Lietuvą istorinės kaitos peržvalgos. Kas 

yra Lietuva Europai iki XVIII a.? Kas yra Lietuva Europai carizmo laikais? Stereotipų 
kartotė: miškai ir pelkės, blogi keliai, prastos karčemos, pasileidusios moterys. Kas yra 
stereotipas ir kokios socialinės jo egzistavimo sąlygos? Kaip keitėsi požiūris į Lietuvą? 
Kokią Lietuvą dabartyje atranda vakariečiai? Ar mes sutinkame su tais atradimais? 

Kultūriniai Lietuvos ryšiai su Europa XV–XVIII a. ir jų nulemti įvaizdžių kontekstai. 
Carinės Rusijos provincija ir jos įvaizdis. Vilnius XX a. pradžioje europiečių akimis. Tar-
pukario Vilnius ir tarpukario Kaunas Europos akiratyje. Viena iš sovietinių respublikų: 
viena iš vakarietiškiausių? Lietuvos įvaizdis Vakaruose dainuojančios revoliucijos metais. 
Šiuolaikiniai atsiliepimai, komentarai, įvaizdžiai. 

Pagrindinė literatūra: 1) Kamuntavičius R. Lietuvos įvaizdžiai ir stereotipai italų ir 
prancūzų XVI–XVII a. literatūroje. Kaunas, 2002, p. 33–52, 72–109. Prieiga internetu: 
http://www.milosz.lt/rustis/publikacijos/disertacija.pdf; 2) Kraujelis R. Lietuva Vakarų 
politikoje: Vakarų valstybių nuostatos Lietuvos okupacijos ir aneksijos klausimu 1940–
1953 metais. Vilnius, 2008, p. 28–51, 226–230; 3) Sarcevičienė J. Vieno stereotipo istorija: 
LDK moters įvaizdis istoriografi joje // Feminizmas, visuomenė, kultūra. Vilnius, 1999, p. 
30–39. 
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Klausimai ir užduotys. 1) Kaip galima apibūdinti europiečių požiūrius į Lietuvą LDK 
laikais? 2) Kas lemia vieno ar kito stereotipo susidarymą ir jo ilgaamžiškumą? 3) Kas 
Lietuva Vakarams XIX–XX amžiuose? 4) LDK moters įvaizdis istoriografi joje. 5) Vakarų 
požiūris į Lietuvą šaltojo karo metais. 6) Reikšmingiausi stereotipai, kartojami Europoje 
apie Lietuvą.

Seminarų ir pratybų temos.
1. Civilizacija ateina per Vidurio Europą? Socioekonominiai Lietuvos žingsniai 

(1 teminis blokas).
Literatūra: 1) Gudavičius E. Lietuvos kelias į pasaulio istoriją // Lietuvos istorijos stu-

dijos. 1994, t. 2, p. 94–100; 2) Gudavičius E. Lietuvos istorija: nuo seniausių laikų iki 1569 
metų. Vilnius, 1999, t. 1, p. 340–345.

2. Vakarų civilizacijos laimėjimai: koks Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos indėlis? 
(1 teminis blokas).

Literatūra: 1) Samsonowicz H. Wkład Europy Środkowo-Wschodniej do cywilizacji 
europejskiej // Lithuania. Warszawa, 1994, Nr. 2/3, s. 23–30 [Vertimas: Samsonowiczius 
H. Vidurio ir Rytų Europos indėlis į Europos civilizaciją // Lietuvos rytas. 1994, spalio 
15 d., Nr. 214, p. 13–14]; 2) Bumblauskas A. Ką Vilnius ir Lietuva gali pranešti Europai 
savo Tūkstantmečio proga? Prieiga internetu: http://www.iaa.lt/lt/main/millennium/kiti; 
3) Kłoczowski J. Europa Środkowo-Wschodnia w przestrzeni europejskiej. Prieiga inter-
netu: http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/materialy/kloczowski.pdf.

3. Lenkijos vieta regioninėje Lietuvos istorijos sampratoje (2 teminis blokas).
Literatūra: 1) Gudavičius E. Lenkijos vaidmuo europeizuojantis Lietuvai // E. Guda-

vičius. Lietuvos europėjimo keliais. Vilnius, 2002, p. 211–226; 2) Kamuntavičius R. Kas 
Lietuvai yra Lenkija? XX a. vaizdinio transformacijų interpretacija. Prieiga internetu: 
http://www.milosz.lt/rustis/lenkija_lietuvoje.pdf; 3) Putinaitė N. Kovos bičiulis už Euro-
pą ar prisimintas giminaitis? Kas yra lenkas lietuviui // Naujasis Židinys-Aidai. 2006, 
Nr. 12, p. 522–529.

4. Vidurio Europa, Vidurio Rytų Europa ir Baltijos regionas: ar galima pasirinkti? 
(2 teminis blokas).

Literatūra: 1) Jokubaitis A. Vidurio Europos tapatumas kaip politikos fi losofi jos prob-
lema // Politologija. 2007, Nr. 1, p. 79–94; 2) Hankiss E. Virsmas ar virsmai? Vidurio 
Rytų Europos transformacija 1989–2007 m. // Kultūros barai. 2007, Nr. 12, p. 5–17; 
3) Simanavičius M. „Baltijos regiono“ terminas ir jo transformacija // Politikos mokslų 
almanachas. 2010, Nr. 7, p. 65–90. 

5. Nacionalizmo amžius Vidurio Rytų Europoje: kas specifi ško randama Lietuvoje? 
(2 teminis blokas).

Literatūra: 1) Bulota R. National movements in Central East Europe: metodinė prie-
monė. Kaunas, 2008, p. 4–15; 2) Kurso „Lietuvių moderniosios tautos tapsmas“ semi-
narai: metodinė priemonė / Par. J. Miknytė. Kaunas, 2008, p. 3–12; 3) Pivoras S. Sąjūdis 
Vidurio Europos naujųjų tautinių judėjimų kontekste // Sąjūdis ir dabartis. Vilnius, 2004, 
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p. 27–36; 4) Šatavičiūtė L. Tautinės keistenybės tarpukario Lietuvoje // Menotyra. 2003, 
Nr. 2, p. 55–60; 5) Valantiejus A. Lietuvis, ieškantis tapatumo reikšmių // Sociologija. 
Mintis ir veiksmas. 1998, Nr. 2, p. 206–217. Prieiga internetu: http://www.ku.lt/sociologi
ja/fi les/1998-_2_-206-217.pdf.

6. „Tautiniai herojai piniginėje“: ar tai dar vienas Lietuvos bendrumas su Vidurio 
Rytų Europa? (2 teminis blokas).

Literatūra: 1) Hewitt V. Vidurio ir Rytų Europos šalių XX a. dešimtojo dešimtme-
čio banknotai // Pinigų studijos. 2001, Nr. 3, p. 88–100; 2) Ališauskas V. Lito banknotai: 
romantizmo recidyvai ir epigonų vargai // Romatizmai po romantizmo. Vilnius, 2001, 
p. 177–184.

7. Barokas kaip kultūros epocha: europietiškumo apraiškų LDK pilnatvė? (3 teminis 
blokas).

Literatūra: 1) Kuolys D. Asmuo, tauta, valstybė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės is-
torinėje literatūroje: renesansas ir barokas. Vilnius, 1992, p. 172–201; 2) Bumblauskas A. 
Apie baroko epochą barokiškai [Rec. D. Kuolio knygai] // Kultūros barai. 1994, Nr. 5, 
p. 23–28; 3) Angoulvent A. L. Baroko dvasia. Vilnius, 2005, p. 4–15.

8. Kultūrų sandūra tekstuose: tapatybės klausimas XVII–XIX a. (4 teminis blokas).
Literatūra: 1) Dilytė D. Alberto Vijūko-Kojelavičiaus Lietuvos istorijos veikėjų cha-

rakteristikos tipai // Senoji Lietuvos literatūra. 2009, kn. 27, p. 137–174; 2) Pabrėža J. A. 
Pamokslas apei šeštą prisakymą Dievo. Sakytas Kretingoj metūse 1819, laiku atkovos Ne-
kalto Prasidėjimo Švč. M. P. / Par. R. Šepetytė, redagavo A. Girdenis // Baltos lankos: 
tekstai ir interpretacijos. 1996, Nr. 7, p. 134–157; 3) Sverdiolas A. Nečystatos fenomenolo-
gija Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos pamoksle apie šeštąjį Dievo įsakymą // Baltos lankos: 
tekstai ir interpretacijos. 1996, Nr. 7, p. 158–175.

9. Lietuva Europoje ir Pasaulyje: išbarstyti vardai, įžvelgtos prasmės (4 teminis blokas).
Literatūra: 1) Bumblauskas A. Lithuania’s Millennium – Millennium Lithuaniae. 

Or What Lithuania Can Tell the World on this Occasion // Lietuvos istorijos studijos. 
2009, t. 23, p. 10–18. Prieiga internetu: http://www.iaa.lt/lt/main/millennium/naujausias; 
2) Donskis L. Globalizacija ir tapatybė: asmeninės pastabos apie lietuviškuosius tapatybės 
diskursus // Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2006, Nr. 2, p. 69–83; 3) Gieda A. Filosofi nės 
istorikų nekaltybės įveikos modusai // Inter–studia humanitatis. 2007, Nr. 4, p. 166–179.

10. Lietuva Paryžiuje, Paryžius Lietuvoje: europietiško identiteto sėkmės ir sunku-
mai (4 teminis blokas).

Literatūra: 1) Klišienė N. Menininko savimonė: Paryžiaus įspaudas // Literatūra. 2008, 
Nr. 50, p. 21–31; 2) Gustainis V. Liūnė Janušytė // V. Gustaitis. Nuo Griškabūdžio iki Pary-
žiaus. Kaunas, 1991, p. 172–177; 3) Kasiulis V. Rojaus sodai: tarptautinės dailės parodos 
albumas / Par. L. Bialopetravičienė, R. Rutkauskaitė. Vilnius, 2009, p. 7–17; 4) Bieliaus-
kas Ž. Algirdas Greimas in Lithuania and in the World // Lithuanian philosophy: Persons 
and ideas / Ed. Jūratė Baranova. Washington, 2000, p. 249–260; 5) Gaigalaitė A. Lietuva 
Paryžiuje 1919 metais. Kaunas, 1999, p. 158–162.
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11. Europos požiūriai į Lietuvą: patirtys, stereotipai, apibendrinimai (5 teminis blokas).
Literatūra: 1) Kiaupienė J. Ar galima rasti europietiško identiteto pėdsakų XVI a. Lie-

tuvoje? // Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis / Sud. D. Staliūnas. Vilnius, 2002, 
p. 44–62; 2) Kamuntavičius R. Kijevas Žemaitijoje: Kaunas Vakarų Europos XVII a. 
leidiniuose // Istorija. 2007, t. 68, p. 21–29; 3) Pivoras S. Nuomonė yra galia: Švedijos 
visuomenės požiūris į Lietuvą tautybių teisių kontekste 1915–1919 m. // Lietuvos isto-
rijos metraštis, 2004. 2005, Nr. 2, p. 79–92; 4) Pivoras S. „Laikinoji sostinė“ – laikinas 
valstybingumas? Lietuvos valstybingumo pavojai švedų akimis XX a. pradžioje // Kau-
no istorijos metraštis. 2002, t. 3, p. 119–125; 5) Pivoras S. 1926 m. perversmas Lietuvo-
je Švedijos diplomatijos ir visuomenės akimis // Kultūros barai. 1998, Nr. 5, p. 73–75; 
6) Kamuntavičius R., Simonavičiūtė V. Tarp modernybės ir Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės laikų: XIX a. pabaigos žemaičiai prancūzo akimis. Prieiga internetu: http://
www.milosz.lt/rustis/2010r/morans_lt.pdf.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Bumblauskas A. Senasis Vilnius istorinės sąmonės perspektyvose // Lietuvos istorijos 

studijos. 2000, Nr. 8, p. 20–39; 2) Bumblauskas A. Lietuvos istorija dabartyje // Šiek tiek iš 
šalies: esė apie Lietuvą ir Europą / Sud. P. Subačius. Vilnius, 2002, p. 28–41; 3) Bumblaus-
kas A., Šaulauskas M. P. Th e threefold step of academia Europeana: a case of universitas 
Vilnensis // Problemos. 2009, t. 76, p. 9–27; 4) Čepaitė R. Gotikinis raštas Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Vytauto raštinėje (1392–1340): paleografi nė studija. Daktaro disertacijos san-
trauka. Lietuvos istorijos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas. Vilnius, 1998, p. 5–20; 
5) Dar sykį apie tai, kada Lietuvoje atsirado sąžinė, ir kitas LDK kultūros istorijos proble-
mas. Diskusija apie Dainoros Pociūtės knygą Maištininkų katedros: ankstyvoji reformaci-
ja ir lietuvių–italų evangelikų ryšiai. Diskusiją užrašė Gintarė Petuchovaitė // Literatūra. 
2008, Nr. 50 (1), p. 73–85; 6) Dručkutė G. Lietuvos vardas senuosiuose prancūzų tekstuose: 
įvaizdžio link // Literatūra. 2009, Nr. 51 (4), p. 7–18; 7) Gudavičius E. Baltų alodo raida // 
E. Gudavičius. Lietuvos europėjimo keliais. Vilnius, 2002, p. 50–59; 8) Gudavičius E. Bajo-
riškoji lietuvių tauta ir Didžioji Lietuvos Kunigaikštija // E. Gudavičius. Lietuvos europėji-
mo keliais. Vilnius, 2002, p. 180–190; 9) Kiaupienė J. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Vi-
durio Rytų Europoje: diskusinės regiono modeliavimo problemos // Lituanistika pasaulyje 
šiandien: darbai ir problemos. Vilnius, 1998, p. 9–26; 10) Landsbergis V. Pasikalbėkim: apie 
Lietuvą, Europą ir gyvenimą. Straipsnių, esė, interviu, kalbų, minčių ir pamąstymų rinkti-
nė / Sud. G. Kmitienė. Vilnius, 2011, p. 6– 92; 11) Lietuva Europoje: ką rodo skaičiai? Sta-
tistikos rinkinys. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vilnius, 
2010, 22 p.; 12) Lietuviškojo identiteto trajektorijos / Sud. V. Čiubrinskas, J. Kuznecovienė. 
Kaunas, 2008, p. 12–28; 13) Raila E. Europos kultūros epochos ir Lietuva: Renesansas, ba-
rokas, apšvieta. Mokymo priemonė. Vilnius, 2001, 43 p.; 14) Snyder T. Tautų rekonstrukcija: 
Lietuva, Lenkija, Ukraina, Baltarusija, 1569–1999 / Vertė R. Matulis. Vilnius, 2008, 17–118, 
317–336; 15) Vaitkevičiūtė V. LDK katalikiškas baroko pamokslas: tarp ars vivendi ir ars 
moriendi. Vilnius, 2008, p. 54–169.
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LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS 
KULTŪROS PROFILIAI: PRAEITIS, 

TRADICIJA, PAVELDAS

Modulio tikslas – pažvelgti į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kultūros is-
toriją (praeitį), į jos tradiciją, kasdienybę bei paveldą šiuolaikinės istorijos kultūros aktua-
lijų požiūriu.

Modulio temos:
• LDK daugiakultūriškumas ir integraciniai procesai;
• Kasdienybės istorija ir LDK kulinarinis paveldas;
• LDK tradicija XIX ir XX a. kultūroje ir moderniose tapatybėse;
• Išbarstyto LDK paveldo aktualizacija ir virtualizacija;
• Tiriamasis seminaras.

LDK daugiakultūriškumas ir integraciniai procesai
Doc. dr. Genutė Kirkienė, doc. dr. Grigorijus Potašenko

Temos anotacija. Vienas ryškiausių šiuolaikinio pasaulio raidos požymių yra koky-
biškai naujo praeities reiškinių turinio paieška, diskusijų bei analizės šia kryptimi skati-
nimas. Tarpdalykiniai LDK istorijos ir jos paveldo bei istoriografi niai tyrimai vis labiau 
atveria LDK ir jos likimą ne kaip statišką, politiškai ir kultūriškai uždarą istorinį reiškinį, 
o kaip pliuralistinę, dinamišką, daugiaetnę ir daugiakonfesę LDK istoriją, apimančią ir 
įvairių etnokultūrinių grupių praeitį. Todėl tyrimo objektu tampa ne tik (ir ne tiek) vals-
tybė ar tauta, bet ir visuomenė bei kultūra. Tema „LDK daugiakultūriškumas ir integra-
ciniai procesai“ supažindina studentus su Lietuvos kultūros visuma: aktualizuojamas jos 
daugiakultūriškumas, atskleidžiama etninė, kalbinė, religinė įvairovė, pabrėžiamas regio-
nų bei gyvenimo būdo stilius. Gilinamasi ir į dabartinio, ir į praeities daugiakultūriškumo 
panašumus bei skirtumus. Siekiama nustatyti ir aptarti daugiakultūriškumo, integracijos 
bei tolerancijos savitarpio santykį LDK kultūroje. Aiškinama stačiatikiškos visuomenės 
LDK padėtis ir integracija į LDK visuomenę; atskleidžiamas LDK visuomenės specifi šku-
mas: ją sudarė dvi didelės etnokonfesinės ir etnokultūrinės dalys, tarp jų vykęs integraci-
jos procesas buvo vienas iš svarbesnių LDK visuomenės funkcionavimo garantų.

Išklausę šią temą studentai: 1) žino ir supranta Lietuvos daugiakultūriškumo, daugia-
konfesiškumo esmę; 2) geba vertinti praeities ir dabarties daugiakultūriškumo ir daugia-
konfesiškumo panašumus ir skirtumus; 3) žino ir suvokia stačiatikiškos LDK visuome-
nės padėties pokyčius nuo jos konfesinių apribojimų iki lygiateisės padėties; 4) žino ir 
suvokia daugiakultūrės / daugiakonfesės visuomenės integracinius procesus / pokyčius; 
5) žino ir suvokia skirtingų tautų bei kultūrų požiūrių skirtumus.
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Temos programa
Tema sudaryta iš dviejų blokų: LDK daugiakultūrišumas ir LDK integraciniai procesai.
1. LDK daugiakultūriškumas (6 val.).
1.1. LDK daugiakultūriškumas: etninė ir kalbinė mozaika.
1.2. LDK religinė įvairovė ir (ne)tolerancija.
1.3. LDK regionai. Gyvenimo būdo stiliai. Moterys ir vyrai.
Reikšminiai žodžiai: LDK, Abiejų Tautų Respublika, Vilnius, religinė, etninė ir kultū-

rinė įvairovė, daugiakultūriškumas.
Sąvokos: daugiakultūriškumas, ikimoderni valstybė.
Kai kurių istorikų susidomėjimas senosios Lietuvos kultūrų įvairove dažnai, regis, at-

skleidžia aprašomąjį (demografi nį) daugiakultūriškumą arba tam tikrą istorinio daugia-
kultūriškumo LDK modelį. Bandoma aprašyti ir interpretuoti valstybinį politinį senosios 
Lietuvos bendrumą, siekiant pabrėžti jos lietuviškąjį etninį veiksnį, tokios padėties poli-
tinio kūrimo specifi ką ir socialinės integracijos būdus luominėje visuomenėje, vykstant 
teritorinei ekspansijai ar pokyčiams. Kitaip tariant, šių dienų istorikai mėgina persvarsty-
ti skirtingų socialinių grupių LDK visuomenėje galias, teises (ar beteisiškumą) ir aptarti 
daugiakultūriškumo statusą religiniu, kalbiniu, etniniu ir rečiau lyčių požiūriu. Pasaulio 
istorijoje daugiakultūriškumas nėra naujas ar unikalus reiškinys. Daugiakultūrės visuo-
menės daugiau ar mažiau sėkmingai egzistavo Vakarų, Indijos, Kinijos ar klasikinio isla-
mo civilizacijose. Problema – kas turima galvoje, kai teigiama, kad tos visuomenės buvo 
daugiakultūrės. 

Paskaitose studentams aiškinami keli esminiai dalykai: ar visos sąveikaujančios LDK 
kultūros buvo lygiavertės? Kokiais principais buvo grindžiamas ir kokiais kriterijais api-
brėžiamas toks LDK istorinis daugiakultūriškumas? Kaip ilgai jis veikė? Kodėl ši daugia-
kultūrė LDK visuomenė ilgainiui išnyko? Pabrėžiama, kad praeities daugiakultūriškumas 
ir jo sklaida pirmiausia buvo grindžiami ne individualiu, o grupiniu, arba korporaty-
viniu, pagrindu. Ikimoderniose valstybėse nebuvo bendros pilietybės, apimančios visus 
nuolatinius jos gyventojus. Jose neegzistavo ir moderniems laikams būdingos individų 
(atsirado anglų fi losofų J. Locke’o ir D. Hume’o darbuose ir paplito Prancūzijos revoliuci-
jos metu) ir kultūrų (susiformavo išplitus nacionalizmui) lygybės idėjos. 

Kartu gilinamasi į dabartinio ir praeities daugiakultūriškumo panašumus bei skirtu-
mus. Šiuolaikinis daugiakultūriškumas skiriasi nuo senosios (arba istorinio daugiakul-
tūriškumo) versijos, būdingos luominėms Europos valstybėms, ypač daugiakalbėms ir 
daugiatautėms – LDK, vėliau Abiejų Tautų Respublikai, taip pat Habsburgų, Rusijos ir 
Osmanų imperijoms. Daugiataučių imperijų visuomenės buvo internacionalinės. Tokio-
se valstybėse tolerancijos objektas buvo grupės, t. y. autonominės bendruomenės arba 
suverenios valstybės, kurių įstatymai, tikyba, teisinė praktika, jų viduje veikiančios fi ska-
linės ir skirstomosios procedūros, švietimas ir šeimos struktūra buvo įteisintos arba leis-
tinos. Kiekvienoje šių sričių buvo galimi tik minimalūs apribojimai, jie retai kada buvo 
peršami prievarta. 
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Literatūra: 1) Bumblauskas A. Senosios Lietuvos istorija. 1009–1795. Vilnius: R. Pak-
nio leidykla, 2005, p. 26–37, 52–69, 216–219, 248–249, 260–273, 334–349, 356–359, 374–
377, 384–393, 426–427, 436–441; 2) Kavolis V. Epochų signatūros // V. Kavolis. Žmogus 
istorijoje. Vilnius: Vaga, 1994, p. 362–384; 3) Potašenko G. Daugiatautė Lietuva: Etninių 
mažumų istorija. Kaunas: Šviesa, 2008, p. 13–63, 64–120; 4) Ragauskienė R., Ragaus-
kas A. Barboros Radvilaitės laiškai Žygimantui Augustui ir kitiems. Vilnius: Vaga, 2001; 
5) Venclova T. Vilniaus vardai. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2006, p. 15–105; 6) Venclo-
va T. Vilnius. Vadovas po Vilnių. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2001, p. 7–37.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Koks LDK įvaizdis vyrauja dabartinėje istorio-
grafi joje ir populiarioje istorinėje savimonėje? 2) Kas buvo etninė dauguma ir mažuma 
LDK? 3) Kokia buvo etninė LDK struktūra? Kaip ji keitėsi per amžius? 4) Kada vyko 
lituanizacija, rusinizacija, polonizacija LDK? Kaip suprantame šiuos procesus senojoje 
Lietuvoje? 5) Kiek konfesijų buvo senojoje LDK ir yra šių dienų Lietuvoje? Kuo buvo 
grindžiama religinė įvairovė?

2. LDK integraciniai procesai (12 val., 6 paskaitos).
Šio bloko paskaitose aiškinama LDK stačiatikių visuomenės padėtis po krikšto, jos 

pokyčiai XV–XVI a. – nuo Horodlės konfesinių apribojimų iki politinių teisių sulygi-
nimo. Integraciniai procesai aiškinami mišrių santuokų, bažnytinės unijos, konversijų 
pavyzdžiais. Stačiatikiška visuomenė pateikiama Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos euro-
peizacijos konceptų, leidžiančių paaiškinti LDK tipologiją ir specifi ką, kontekste. Šis kon-
tekstas taip pat leidžia paaiškinti LDK luominės visuomenės ir politinės tautos specifi ką.

2.1. LDK etnokonfesinė sandara ir jos transformacijos.
Reikšminiai žodžiai: LDK etnokonfesinė sandara, daugiakonfesiškumas.
Sąvokos: transformacija, sinkretizmas, vyskupystės, katalikai, domininkonai, vienuo-

liai, parapijų tinklo sklaida.
Šioje paskaitoje aiškinama Lietuvos vieta tarp krikščioniškosios Europos valstybių, 

jų struktūroje. Krikščioniškojo pasaulio poveikis lietuvių bajorų pasaulėžiūrai (recepci-
jos karo srityje, komunikacijos būdai). Krikščionybės sklaida „iš viršaus į apačią“. LDK 
visuomenės daugiakonfesiškumas ir katalikų bajorų privilegijuota padėtis LDK visuome-
nėje. Katalikybės plitimas ir sinkretizmo problema. Katalikiškų ir stačiatikiškų vyskupijų 
LDK specifi ka. Katalikų bažnyčios sklaida XV a. antrojoje pusėje–XVI a. pirmojoje pu-
sėje: kuriami nauji katalikybės centrai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės slavų srityse 
XV a. pradžioje. Vitebske, Smolenske, Polocke buvo įkurtos katalikų bažnyčios. XV a. 
pradžioje katalikybę šiuose kraštuose skleidė vienuoliai dominikonai. Dominikonų ini-
ciatyva 1400 m. įsteigtos Vladimiro (nuo 1427 m. Lucko), 1405 m. – Kijevo vyskupystės. 
XV a. antrojoje pusėje–XVI amžiuje dominikonų darbus tęsė bernardinai ir bazilijonai.

 Parapijų tinklo sklaida. Stačiatikių bažnyčios ir stačiatikių visuomenės padėtis LDK 
po krikšto. Katalikų ir stačiatikių prieštaravimai. Nekrikščioniškos bendruomenės LDK 
visuomenėje.
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Literatūra: 1) Kiaupienė J., Petrauskas R. Nauji horizontai: dinastija, visuomenė, 
valstybė: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386–1529 (Lietuvos istorija, t. 4). Vilnius: 
Baltų lankų leidyba, 2009, p. 159–163, 188–220; 2) Tarp istorijos ir būtovės: studijos 
prof. E. Gudavičiaus 70-mečiui / Sud. A. Bumblauskas, R. Petrauskas. Vilnius: Aidai, 1999, 
p. 343–355.

Klausimai. 1) Kokią vietą LDK užėmė Europos valstybių struktūroje XIV a. pabaigo-
je? 2) Kokiais aktais / privilegijomis buvo stiprinamas katalikų bajorų sluoksnis? 3) Kas 
rodė / simbolizavo katalikybės įtvirtinimą LDK? 4) Paaiškinite stačiatikių bažnyčios ir 
stačiatikių visuomenės padėtį po krikšto.

2.2. Stačiatikiškos visuomenės LDK padėtis ir integracija į LDK visuomenę: vedy-
bos, konversija ar bažnytinė unija?

Reikšminiai žodžiai: bažnytinė unija, LDK stačiatikių visuomenė, Horodlės privilegi-
ja, Kijevo metropolitas.

Sąvokos: konversija, promaskvietiška, prolietuviška, integracija, mišrios santuokos.
Dviejų didelių etnokonfesinių visuomenių – katalikiškosios ir stačiatikiškosios – tei-

sinė padėtis ir specifi ka. Stačiatikių padėties LDK pokyčiai: nuo apribojimų iki lygiatei-
siškumo. Horodlės privilegijos draudimai / ribojimai stačiatikiams. Religinė priešprieša 
tarp katalikų ir stačiatikių – LDK politinė problema. LDK stačiatikiškos visuomenės in-
tegracijos į katalikiškąją visuomenę būdai: vedybos, konversijos, bažnytinė unija. Mišrios 
santuokos. 

Lietuvos stačiatikių bažnyčios padėtis LDK. Stačiatikių bažnyčios žengimas savaran-
kiškumo link: LDK stačiatikių autokefalinė bažnyčia. Vytauto pastangos įtvirtinti nuo 
Maskvos nepriklausantį LDK stačiatikių metropolitą. Stačiatikių dvasininkijos skilimas / 
pasiskirstymas į promaskvietiškos ir prolietuviškos orientacijos stovyklas. LDK metropo-
litų santykis su valdovu. Konstantinopolio patriarcho ir Kijevo metropolito ryšiai. Stačia-
tikių bažnyčios rėmėjai. 

Literatūra: 1) Kuolys D. Res Lituana Kunigaikštystės bendrija. Respublikos steigimas. 
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, p. 69–90; 2) Tarp istorijos ir 
būtovės: studijos prof. E. Gudavičiaus 70-mečiui / Sud. A. Bumblauskas, R. Petrauskas. 
Vilnius: Aidai, 1999, p. 235–261; 3) Kiaupienė J., Petrauskas R. Nauji horizontai: dinastija, 
visuomenė, valstybė: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386–1529 (Lietuvos istorija, t. 4). 
Vilnius: Baltos lankos, 2009, p. 209–217; 4) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija 
ir paveldo dalybos (Specialusis Lietuvos istorijos studijų leidinys, t. 5). Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 2008 (apie 17 p.).

Klausimai. 1) Paaiškinkite stačiatikių visuomenės pokyčius XV a. 2) Kokie stačiatikių 
visuomenės pokyčiai vyko XVI a.? 3) Ar galiojo draudimai statyti cerkves LDK? 4) Kas 
yra LDK stačiatikių autokefalinė bažnyčia? 5) Paaiškinkite stačiatikybės skirtumus LDK 
ir Maskvos kunigaikštystėje?

2.3. Bažnytinės unijos idėja ir jos įgyvendinimas LDK.
Reikšminiai žodžiai: LDK bažnytinė unija, Konstancos bažnytinis susirinkimas, Flo-

rencijos bažnytinis suvažiavimas, Brastos sinodas, Bazilijonų ordinas.
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Sąvokos: bažnytinė unija, bažnytinės unijos projektai, antrasis krikštas, konversija, 
unitai, protounitai, dizunitai, bazilijonai, bernardinai, jėzuitai, stačiatikiai, protounitai, 
graikų apeigų katalikai, regula.

Jogailos ir Vytauto bažnytinės unijos projektai. Konstancos bažnytinis susirinkimas 
ir bažnytinės unijos idėjos likimas. Grigalius Camblakas ir Vilnius. Bažnytinės unijos 
idėja: nuo Vytauto iki Aleksandro. Religinė unijos esmė – nereikalauti iš stačiatikių an-
trojo krikšto. Florencijos abiejų Bažnyčių suvažiavimas ir jo esmė. Bažnytinės unijos įgy-
vendinimas: bandymai ar įtvirtinimas? Bernardinų misija suvienyti stačiatikių bažnyčias. 
Neformalios bažnytinės unijos egzistavimas XV a. antroje pusėje–XVI a. antroje pusėje. 
Konversijos. Protounitai ar graikų apeigų katalikai? Jėzuitai ir universalios unijos idėjos 
sklaida. Petras Skarga „Apie Dievo Bažnyčios vienybę“. Brastos sinodas ir jo esmė. Unitai 
ir dizunitai. Švč. Trejybės bazilijonų ordinas. Petras Mohila ir Stačiatikių bažnyčia.

Literatūra: 1) Lietuva 1009–2009 / Sud. A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė. Vil-
nius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 163–171; 2) Kirkienė G. LDK politikos 
elito galingieji: Chodkevičiai XV–XVI amžiuje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 
2008, p. 28–58; 3) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai / Sud. 
V. Ališauskas ir kt. Vilnius: Aidai, 2001, p. 72–93.

Klausimai. 1) Kodėl buvo rengiami bažnytinės unijos projektai Jogailos ir Vytauto 
laikais? 2) Ko buvo siekiama Konstancos bažnytiniame susirinkime? 3) Paaiškinkite Flo-
rencijos bažnytinės unijos esmę. 4) Paaiškinkite sąvokas: protounitai, graikų apeigų ka-
talikai, dizunitai.

2.4. LDK politinė tauta. Lietuviškoji perspektyva.
Reikšminiai žodžiai: LDK politinė tauta, Ponų taryba, seimas, valdovas.
Sąvokos: politinė tauta, politinė galia, sociokultūrinė erdvė, reprezentantai, politiniai 

tekstai, socialinis bajorijos dominavimas, politinis bajorijos dominavimas.
Sąvoka „politinė tauta“. LDK politinės tautos atsiradimas, jos pirmtakai. Privilegijuoto 

bajorų sluoksnio formavimas – lietuviškos, katalikiškos diduomenės ir bajorijos ekono-
minės ir politinės galios stiprinimas – atrama ir garantas valdovui. Socialinis ir politinis 
bajorijos dominavimas LDK visuomenėje. Politinės galios atstovai – valdovas, Ponų ta-
ryba, seimas, politinė tauta. Politinės tautos telkiami / vienijami LDK viešojo gyvenimo 
dalyviai – lietuviai ir rusėnai, katalikai ir stačiatikiai. Pirmiej politiniai tekstai sociokul-
tūrinėje LDK erdvėje. 

Literatūra: 1) Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai (Spe-
cialusis Lietuvos istorijos studijų leidinys, t. 7) / Sud. A. Bumblauskas, Gr. Potašenko. 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 39–105; 2) Gudavičius E. Lietuvos euro-
pėjimo keliais: istorinės studijos / Sud. A. Bumblauskas, R. Petrauskas. Vilnius: Aidai, 
2002, p. 180–203; 3) Jučas M. Lietuvių politinės tautos genezė // Kultūros barai. 1997, 
Nr. 5, p. 55–59; Nr. 6, p. 51–54; 4) Kiaupiene J., Petrauskas R. Nauji horizontai: dinastija, 
visuomenė, valstybė: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386–1529 (Lietuvos istorija, t. 4). 
Vilnius: Baltos lankos, 2009, p. 159–163.
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Klausimai. 1) Kas ir kodėl buvo laikoma LDK politine tauta? 2) Kas lėmė socialinį ir 
politinį bajorijos dominavimą LDK visuomenėje? 3) Kokius žinote pirmuosius politinius 
tekstus sociokultūrinėje LDK erdvėje?

2.5. Kalbinės dominantės LDK.
Reikšminiai žodžiai: polonizacija, Lithuania propria / tikroji Lietuva, lietuvių kalba, 

lotynų kalba, rusėnų kalba, lenkų kalba, lietuvių tautinė savimonė, tautiškumas, pilietiš-
kumas.

Sąvokos: kalbinė dominantė, tautinė savimonė, kanceliarinė kalba, senrusiai, rusai, 
rusėnai, baltarusiai, ukrainiečiai.

Studentai paskaitoje supažindinami su etninių ir kalbinių procesų raida LDK. Ap-
tariama daugiakalbystės padėtis LDK. Slavų kanceliarinės kalbos, tapusios šalia lotynų 
kalbos antrąja LDK rašto kalba, įtaka Lietuvose kultūrai XIV–XVI a. LDK lietuvių ba-
jorų ir greta gyvenusių baltarusių bei rusų kilmės bajorų lenkėjimas. Lietuvos bajorų 
polonizacijos procesas XV–XVII a. – lingvistinis, kultūrinis bei socialinis fenomenas. 
Polonizacija Lietuvos visuomenėje nuo XV a. vidurio plito įvairiais būdais – per Bažny-
čią, didžiojo kunigaikščio, didikų dvarus, viešąjį valstybės gyvenimą, raštą bei spaudą. 
Didesnį vaidmenį kultūriniame Lietuvos gyvenime lenkų kalba įgyja XVI a. antrojo-
je pusėje–XVII a. Lenkų ir lotynų kalbų konkuravimas. Politinė polonizacijos prasmė 
nuo XVIII a., tautiškumo samprata. Tautinės priklausomybės tapatinimas su pilietybe. 
Sąvoka „lietuvis“ reiškė ne tik lietuvių tautos narį, bet ir Lietuvos pilietį, nors ir ne lie-
tuvių tautybės. „Gente ruthenus, natione lithuanus, gente polonus – natione lithuanus.“ 
(Lietuviu save vadino ir tikrasis lietuvis, ir sulenkėjęs lietuvis, ir Lietuvoje gyvenęs rusas 
bajoras, tuo norėdami pabrėžti, kad jie yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilie-
čiai ir naudojasi visomis valstybės piliečių teisėmis.) Suvokti šiuos sudėtingus procesus 
įmanoma tik išsiaiškinus Lietuvos bajorų polonizacijos priežastis ir būdus, kuriais ji 
plito visuomenėje. Lietuvių tautinės savimonės samprata, jos susiformavimo proble-
ma. Senrusiai, rusai ir rusėnai; baltarusių ir ukrainiečių tautų susiformavimas. Lietuvių 
kalbos paplitimo arealas. „Lituania propria“ / tikroji Lietuva. Lietuvių ir lotynų kalbų 
panašumas: lietuvių kilmės teorija.

Literatūra: 1) Snyder T. Tautų rekonstrukcija: Lietuva, Lenkija, Ukraina, Baltarusija 
1569–1999 / Vertė R. Matulis. Vilnius: Mintis, 2008, p. 17–36, 119–151; 2) Gudavičius E. 
Lietuvos europėjimo keliais: istorinės studijos / Sud. A. Bumblauskas, R. Petrauskas. Vil-
nius: Aidai, 2002, p. 203–227; 3) Kiaupienė J., Petrauskas R. Nauji horizontai: dinastija, 
visuomenė, valstybė: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386–1529 (Lietuvos istorija, t. 4). 
Vilnius: Baltos lankos, 2009, p. 153–159.

Klausimai. 1) Kaip suprantate sąvokas „senrusiai“, „rusas“, „rusėnas“? 2) Kada ir kaip 
pakito kalbinė padėtis Rytų Lietuvoje, ženklindama ir tautinę bei sociokultūrinę krašto 
gyventojų orientaciją? 3) Kokie LDK politiniai aktai sukūrė palankią dirvą lenkėjimui? 
4) Kaip vyko polonizacijos procesas LDK? 5) Kodėl LDK bajorija sulenkėjo, o ne surusė-
jo? 6) Kada susiformavo baltarusių ir ukrainiečių tautos?
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2.6. Dviejų stilių sintezė XVI a. LDK sakralinėje architektūroje.
Reikšminiai žodžiai: bizantiškasis stilius, lotyniškasis stilius, sakralinė architektūra, 

gotikinės cerkvės.
Sąvokos: krikščionybė, bažnytinė unijos programa, stilių sintezė.
Europos skilimas į Vakarų ir Rytų pasaulį bažnytinėje srityje, į Romos ir Konstantino-

polio bažnyčias. Gotikos architektūros išplitimas aiškiausiai simbolizuoja lotyniškosios 
Vakarų Europos vienybę. Krikščionybė ir politika.

Naujos bažnytinės unijos programos XV–XVI a. sandūroje. LDK kultūros fenome-
nai – gotikinių cerkvių atsiradimo aplinkybės LDK. Gotikos ir rusų – bizantinio stiliaus 
sintezė: naujos fundacijos Supraslyje, Malo Možeikove, Synkovičiuose, Vilniuje. Jono Sa-
piegos ir metropolito Juozapo Bulgarinovičiaus bažnytinės unijos modeliai / programos. 

Literatūra: 1) Lietuva 1009–2009 / Sud. A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė. 
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 83–97; 2) Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė (Vilniaus dailės akademijos darbai, 
t. 26). Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 7–12, 13–28, 167–179.

Klausimai. 1) Kas lėmė dviejų stilių – bizantiškojo ir lotyniškojo – atsiradimą sakrali-
nėje architektūroje? 2) Apibūdinkite gotikinių cerkvių kompoziciją / bruožus.

Seminarų ir pratybų temos
Seminaruose studentai, remdamiesi perskaityta literatūra, diskutuoja probleminiais 

klausimais. Studentams siūloma 6 seminarų temos.
1. Stačiatikių visuomenės teisinis aspektas: Horodlės privilegijos draudimai.
Literatūra: 1) Kuolys D. Res Lituana Kunigaikštystės bendrija. Respublikos steigimas. 

Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, p. 64–90; 2) Kirkienė G. LDK 
politinio elito galingieji: Chodkevičiai XV–XVI a. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 
2008, p. 28–58.

2. Luominės visuomenės formavimasis LDK.
Literatūra: 1) Kuolys D. Res Lituana, Kunigaikštystės bendrija. Respublikos steigimas. 

Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, p. 49–64; 90–149; 2) Kiaupie-
nė J., Petrauskas R. Nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė: Lietuvos Didžioji Ku-
nigaikštystė 1386–1529 (Lietuvos istorija, t. 4). Vilnius: Baltos lankos, 2009, p. 220–252.

3. Bernardinų vaidmuo ruseniškos visuomenės integracijos procese.
Literatūra: 1) Gidžiūnas V. Pranciškonų observantų–bernardinų gyvenimas ir veikla 

Lietuvoje XV ir XVI a. (LKMA Suvažiavimo darbai, t. IX). Roma: s. n., 1982, p. 65–132; 
2) Grikontas R. Bandymai įgyvendinti bažnytinę uniją Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštys-
tėje XV a. II pusėje // Lituanistica. 1995, Nr. 3, p. 3–15.

4. Polonizacija.
Literatūra: 1) Kiaupienė J., Petrauskas R. Nauji horizontai: dinastija, visuomenė, vals-

tybė: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386–1529 (Lietuvos istorija, t. 4). Vilnius: Baltos 
lankos, 2009, p. 153–159; 2) Gudavičius E. Lietuvos europėjimo keliais: istorinės studi-
jos / Sud. A. Bumblauskas, R. Petrauskas. Vilnius: Aidai, 2002, p. 203–227; 3) Kiaupienė J. 
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„Mes, Lietuva“: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorija XVI a.: viešasis ir privatus 
gyvenimas). Vilnius: Kronta, 2003 (apie 36 p.).

5. Politinė tauta.
Literatūra: 1) Jučas M. Lietuvių politinės tautos genezė // Kultūros barai. 1997, 

Nr. 5, p. 55–59; Nr. 6, p. 51–54; 2) Kiaupienė J., Petrauskas R. Nauji horizontai: dinastija, 
visuomenė, valstybė: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1386–1529 (Lietuvos istorija, t. 4). 
Vilnius: Baltos lankos, 2009, p. 159–163.

6. Vilnius – daugiakultūris ir daugiakonfesis miestas.
Literatūra: 1) Lietuva 1009–2009 / Sud. A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė. Vil-

nius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 319–349; 2) Bumblauskas A. Lietu-
vos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradicija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, 
p. 163–179, 205–213, 251–285; 3) Prieiga internetu: http://www.viv.lt/vilniaus_fenome
nai/vilnius_tolerantiskas.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Krikščionybės Lietuvoje istorija / Sud. V. Ališauskas. Vilnius: Aidai, 2006, p. 121–

125, 218–244, 285–293; 2) Ivinskis Z. Lietuvių kultūros tarpsniai // Aidai. 1949, Nr. 23, 
p. 58–64, taip pat Kultūra ir istorija. Vilnius: Kultūros ir meno institutas, p. 195–210; 
3) Halecki O. From Florence to Brest, 1439–1569. Romae, 1958 [lenk. vert. – Od unii Florenc-
kiej do unii Brzeskiej / Pod red. J. Klczowskiego. Lublin, 1997–1998, 1–2; 4) Greimas A. J., 
Žukas S. Lietuva Pabaltijy: istorijos ir kultūros bruožai. Vilnius: Baltos lankos, 1993.

Kasdienybės istorija ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
kulinarinis paveldas

Doc. dr. Genutė Kirkienė, Antanas Astrauskas

Temos anotacija. Pagrindinis temos tikslas – supažindinti studentus su kasdienybės 
ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) paveldo tyrinėjimais ir pagrindinėmis prob-
lemomis. 

Studentams pateikiamos pamatinės kasdienybės tyrimų teorijos, metodai, objek-
tas bei kasdienybės šaltinių bazė. Kasdienybės istorija šiandien tiria pasirinkto objekto 
(žmogaus) išvaizdą, materialinę aplinką, buitį, elgseną / poelgius, kurie labai skiriasi nuo 
viduramžių. Nagrinėjant šią temą aptariami aktualiausi kasdieninio gyvenimo aspektai, 
pokyčiai ir jų priežastys nuo viduramžių iki mūsų dienų.

Išsamiai aptariamas temos turinys bei jo potemės, šaltinių bazė, dėstymo būdai. 
Kaip vienas iš kasdienybės fenomenų apžvelgiama LDK kulinarija šiandieniniame Lie-

tuvos kulinarinio paveldo vaizdinyje: mitai, istorinio tyrimo galimybės, šaltinių ir proble-
mų laukas, atskleidžiami LDK aukštosios virtuvės pokyčiai vėlesnėse epochose bei LDK ku-
linarijos įtaka kitų kraštų kulinarijai. Keliamos tokios tyrinėjimo problemos kaip: Lietuvos 
ar lietuvių kulinarinis paveldas? LDK aristokratiškoji (aukštoji, rafi nuotoji, senalietuvių) 
virtuvė kaip bendralenkiškosios Abiejų Tautų Respublikos virtuvės savita atmaina.
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LDK kulinarinio paveldo pokyčiai XIX–XX a. Supažindinama su tradiciniu alkoholi-
nių gėrimų atsiradimu ir kaita Lietuvoje.

Studentai dalyvauja seminaruose, kuriuose plačiai nagrinėjamos atskiros kasdienybės 
ir LDK kulinarinio paveldo problematikos temos.

Išklausę šią temą studentai: 1) geba apibrėžti kasdienybės istorijos tyrimų sritį, objek-
tą ir metodus; 2) žino ir supranta kasdienybės istorijos tyrimų problematiką; 3) geba 
apibūdinti kasdienybės istorijos raidos regioninę įvairovę bendraeuropiniame konteste; 
įvertinti ekonominių-socialinių ir politinių procesų įtaką kasdienybės istorijai; 4) geba 
atrinkti, skaityti ir kritiškai įvertinti su kasdienybės istorija susijusius istorinius šaltinius; 
5) geba atpažinti ir interpretuoti LDK nesisteminius kulinarinius šaltinius ir objektyviai 
vertina ribotas LDK kulinarinio paveldo istorinio tyrimo galimybes; 6) įžvelgia LDK vir-
tuvės raidos paraleles ir sąsajas bendraeuropiniame bei artimiausios kaimynystės kuli-
narijos raidos kontekste; 7) geba savarankiškai formuoti ir analizuoti tyrimo problemas 
kasdienybės istorijos ir LDK kulinarinio paveldo tyrimų srityje.

Temos programa
1. Kasdienybės istorija – kaip mikroistorija.
Reikšminiai žodžiai: mikroistorija, mikroistorikai, kasdienybės istorija, oralinė isto-

rija, socialinė istorija, istorinė antropologija, individai, paribio mažumos, užribio mažu-
mos, grupės.

Sąvokos: išsamus aprašymas, hermeneutika, semiotika, prosopografi ja, semiotinė 
analizė, lingvistinis metodas, mikroistorinis pasakojimas, teismų knygos / bylos, laiškai, 
memuarai, valdovų privilegijos ir aktai, miestų ir miestelių valdytojų aktai bei nuostatai, 
amžininkų aprašymai, piešiniai ir atsiminimai, inventoriai.

Analų mokyklos paradigma. Nuo globalaus masto istorinių tyrinėjimų prie mikrois-
torijos tyrinėjimų. Kasdienybės istorijos tyrimų apžvalga vokiečių, lenkų, anglosaksiško-
je, rusų istoriografi jose. Kasdienybės kultūra (Alltagskultur). Mikroistorijos ir kitų istori-
jos dalykų – kultūrinės istorijos, istorinės antropologijos, socialinės istorijos, kasdienybės 
istorijos, vietos istorijos, politinės istorijos, patirčių (Erfahrungsgeschichte) bendrumai ir 
skirtumai. Mikroistorija ir paveldas. Kasdienybės istorijos objektas – praeities žmonių 
veikla, t. y. atsigręžimas į individų, grupių, teritorijų patirtį arba istorinį kontekstą, ku-
riame jie (objektai) egzistavo, tyrimus, siekiant per konkretų, vienetinį atvejį atskleisti 
konkrečios epochos (laikmečio) vaizdą.

Kasdienybės istorijos šaltiniai: oralinė istorija, teismų knygos / bylos, laiškai, me-
muarai, valdovų privilegijos ir aktai, miestų ir miestelių valdytojų aktai bei nuostatai, 
amžininkų aprašymai, piešiniai, senos nuotraukos, atsiminimai, inventoriai, interviu su 
pasirinktu individu (-ais) etc.

Kasdienybės istorijos (vok. Alltagsgeschichte), (angl. History of evereday) tyrinėjimo 
metodika: šaltinių / medžiagos rinkimas ir paieškos, medžiagos kritika, medžiagos aiš-
kinimas, šaltinių reprezentatyvumas, netiesioginio faktų nustatymo metodika, klausimų 
kėlimas ir bandymas į juos atsakyti. Kasdienybės istorikų siekis tirti „istoriją iš vidaus ir 



Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros profi liai: praeitis, tradicija, paveldas

129

iš apačios“. Iš vidaus – žmonių savijauta, jų gyvenimo laiko bei visuomenės suvokimas. 
Iš apačios – istoriką domina mažų, paprastų žmonių kasdienis gyvenimas. Aptariami 
tyrimo metodai: išsamus aprašymas, hermeneutinis; semiotinė analizė; prozopografi nis; 
lingvistinis; mikroistorinis pasakojimas ir kt. 

Pagrindinė literatūra ir šaltiniai: 1) Norkus Z. Istorika. Vilnius, 1996; 2) Norkus Z. 
Senoji kultūros istorija ir naujoji kultūrinė istorija // Lietuvos istorijos studijos. 2005, 
Nr. 15, p. 17–36; 3) Lüdtke A. Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer Er-
fahrungen und Lebensweisen. Frankfurt, 1989. (Histoire du quotidien. Paris, 1994; His-
tory of Everyday Life. Reconstructing historical experiences and ways of life. Princeton, 
1995); 4) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas: Lietuvos istorijos 
skaitinių chrestomatija / Sud. A. Baliulis, E. Meilus. Vilnius, 2001; 5) Trimonienė R. R. 
Mikroistorija: studijų knyga. Šiauliai, 2008.

Kontroliniai klausimai. 1) Kasdienybės istorija kaip mikroistorijos dalis. Jos bendru-
mai ir skirtumai su kitomis disciplinomis. 2) Kasdienybės istorijos objektas. Tyrinėjimų 
apžvalga anglosaksiškoje, vokiečių, lenkų, rusų istoriografi jose. 3) Kasdienybės istorijos 
tyrinėjimo metodika ir tyrinėjimo metodai. 4) Kasdienybės istorijos šaltinių bazė. Šalti-
nių atranka ir naudojimas.

2. Socialinės struktūros kaita (seminaras). Iškilmės ir kasdienybė LDK bei jų tradicija.
Reikšminiai žodžiai: šventės, užsakovai, dvasininkai, kunigaikščiai, marginalai.
Sąvokos: diduomenė, varguomenė, elitas, marginalūs asmenys.
Kasdienybės istorijos tyrinėjimų objektas – individai, socialinės grupės, jos narių ma-

terialiniai, intelektiniai, emociniai ištekliai. Šventės LDK. Iškilmių užsakovai. Švenčių da-
lyviai – diduomenė, dvasininkai, kunigaikščiai, svetimšaliai. Švenčių tradicijos. Žemaičių 
kultūros kasdienybė XIX–XX a. pirmoje pusėje: kalbinė kilmė, kalbiniai ypatumai, vardai, 
pravardės, pavardės, jų kilmė, kaimo žmonių kūrybiškumas. Šventinė kalba. Lietuviški 
keiksmažodžiai. Tėvų ir vaikų santykiai, elgesio normos. Senieji žemaičių klasikai. Elitas 
ir varguomenė. Varguomenė – jos gyvensena ir vertybės. Varguomenės būklės bruožai. 
Kaimo kasdienybė: bedarbiai, problemos ir požiūriai. Marginalai kaip visuomenės dalis 
yra mažiau priklausomi nuo įvairių institucijų (darbo, švietimo, sveikatos apsaugos pas-
laugų), jie nėra aktyvūs. Marginalių asmenų vertybinės nuostatos.

Pagrindinė literatūra: 1) Iškilmės ir kasdienybė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
ir jos kontekstuose. Vilnius, 2009, 184 p.; 2) Varguomenė: gyvensena ir vertybės / Aut. 
A. Vosyliūtė, V. Kasparavičienė, G. Maniukaitė, E. Kocai. Vilnius, 2004, 123 p.

Kontroliniai klausimai. 1) Apibūdinkite LDK visuomenės socialines grupes ir jų skir-
tumus. 2) Žemaičių kultūros kasdienybė XIX a. pabaigoje–XX a. pirmoje pusėje: trumpa 
charakteristika. 3) Paaiškinkite distinkcijas: elitas ir varguomenė. 4) Sąvokų „varguome-
nė“, „bedarbiai“, „marginalai“ samprata.

3. Mados / kostiumo raida ir jos tendencijos Lietuvoje.
Reikšminiai žodžiai: mada, kostiumas, apranga, papuošalai, kunigaikščiai, diduome-

nė, valstiečiai.
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Sąvokos: aprangos dalys, odinė avalynė, kostiumo kaita, tendencijos.
Mados tendencijos ankstyvaisiais, brandžiais ir vėlyvaisiais viduramžiais: vyrų ir mo-

terų, aukštuomenės bei vargumenės apranga. Mados Lietuvoje gilioje senovėje: ką vilkėjo 
kunigaikščiai, diduomenė ir valstiečiai? Apranga švenčių dienomis. Lietuvių moterų ap-
ranga: nuometo atsiradimas ir kaita, sijonai ir jų spalvų reikšmės. Regioniniai aprangos 
skirtumai. Lietuvių vyrų pagrindinės aprangos dalys: apavas, marškiniai, kelnės, liemenė, 
sermėga, juosta, galvos apdangalas. Kasdieninis valstiečių – ir vyrų, ir moterų – apavas 
buvo iš liepos karnų pintos vyžos, iš beržo, juodalksnio ar kito lengvo medžio išskaptuo-
tos klumpės. Odinė avalynė – pusbačiai arba čeverykai – laikoma išeiginiu apavu. Anks-
tyviausi lietuvių papuošalai, baltiški dirbiniai. Jų chronologija ir paplitimas. Papuošalų 
formos. Kostiumo kaita / raida Lietuvoje skirtingais laikotarpiais. Europos ir kaimyninų 
šalių įtaka lietuvių aprangai. Mados diktatoriai – vyrai.

Pagrindinė literatūra: 1) Idzelytė V. Kostiumo istorija. Vilnius, 2009; 2) Matušakai-
tė M. Apranga XVI–XVIII a. Lietuvoje. Vilnius, 2003; 3) Ogijienė A., Šakienė A. Aprangos 
raida nuo seniausių laikų iki XX a. Kaunas, 1995.

Kontroliniai klausimai. 1) Viduramžių mada ir jos tendencijos. Įtaka lietuvių ap-
rangai. 2) Lietuvos moterų apranga, pagrindinės aprangos detalės ir jų kaita Lietuvo-
je skirtingais laikotarpiais; 3) Vyrų aprangos detalės, jų raida skirtingais laikotarpiais. 
4) Aprangos dėvėjimas skirtinguose socialiniuose sluoksniuose. 5) Aprangos ir papuoša-
lų gamyba, stuktūra / sudėtis, formos.

4. Santuoka, ištuoka, seksualumas ir meilė.
Reikšminiai žodžiai: santuoka, meilė, skyrybos, neištikimybė, seksualumas.
Sąvokos: sužadėtuvės, piršlybos, vedybos, santuokų draudimas, santuokos formos, ce-

libatas, imunogeniškumas, patriarchalinė santuoka.
Moterų ir vyrų padėtis viduramžių visuomenėje. Su Bažnyčios parama vyraujančią 

padėtį užėmė vyriškos lyties atstovai. Moterų funkcijos viduramžiais. Kilmingųjų san-
tuokos, patriarchalinė santuoka. Santuokos forma Muntehe (tėvų, vyro valia). Sutuokti-
nių amžius, jų skirtumai. Sąvokų išaiškinimas: sužadėtuvės→ piršlybos→ santuoka. Turto 
klausimai, kraitis ir jo reikšmė. Ištikimybė ir neištikimybė. Našlės statusas. Santuokos 
forma Friedelehe (abu sutuoktiniai pareiškia norą tuoktis) ir jos charakteristika. Santuo-
kos forma Kabsehe (laisvo ir nelaisvo santuoka, arba seksualiniai tarno ir magistro santy-
kiai; frankų teisėje). Draudžiamos santuokos formos – pirkimai ir pagrobimai. Nelaisvųjų 
santuokos. Absoliutus santuokų draudimas. Ideali santuokos forma – Katalikų bažnyčia. 
Vestuvių ceremonija ir prietarai. Skyrybos ir pagrindinės jų priežastys. Ant ra santuoka: 
priežastys ir sunkumai. Seksualumo samprata viduramžiais. Celibatas ir jo aiškinimai. 
Seksualumas ir meilė kasdieniame visuomenės gyvenime. Imunogeniškumo testas (sie-
kimas susilaukti vaikų). Meilės samprata viduramžiais: garsūs meilės romanai, meilės is-
torijos. Meilės „pakabukai“ / stiprinimo būdai.

Pagrindinė literatūra: 1) Vogt-Luerssen M. Alltagsgeschichte des Mittelalters. 1999; 
2) Citata iš XIII a. „Carmina Burana“ (penki etapai, kas buvo vadinama meile).
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Kontroliniai klausimai. 1) Patriarchalinės santuokos samprata. 2) Moterų ir vyrų pa-
dėtis ir funkcijos viduramžių visuomenėje. 3) Vedybų ceremonija: sužadėtuvės, piršly-
bos, vedybos. 4) Turtingųjų ir nelaisvųjų santuokos, esminiai skirtumai. 5) Celibatas ir 
jo samprata. Skyrybos ir jų priežastys. 6) Seksualumas ir meilė viduramžių visuomenės 
kasdienybėje.

5. Medicina ir jos taikymas kasdieniame gyvenime.
Reikšminiai žodžiai: medicina, daktaras, kasdienybė, gydytojai, špitolės, ligoninės, 

vaistinės, vaistininkai, infekcinės ligos, barzdaskučiai.
Sąvokos: fetišizmas, totemzmas, raganavimas, magija, talismanai, amuletai, žolelės, 

demonologija, sveikatos priežiūra, gydymo priemonės, epidemijos, taisyklės, „Materia 
Medica“, kraujo nuleidimas, mirtingumas, reputacija, pameistrys, baimės, prietarai.

Medicinos pradžia. Fetišizmas, totemzmas, raganavimas, magija, talismanai, amule-
tai, žolelės, demonologija. Medicina ir sveikatos priežiūra viduramžiais. Kas paveldėta 
medicinoje iš egiptiečių, senovės kinų, antikinių graikų (Hipokrato teorijos), romėnų? 
Pirmieji daktarai. Gydymo metodai, priemonės: užkalbėjimai, klizma, taurės, vėmimas, 
vaistažolės, įtrynimai, kraujo nuleidimas. Vidutinė gyvenimo trukmė. Mirtingumas. Pir-
mosios medicinos mokyklos. Ligoninių atsiradimas ir jų funkcijos viduramžiais. Raup-
sai ir jų pasekmės viduramžiais. Taisyklės raupsuotiesiems. Infekcinės ligos: maras kaip 
Dievo bausmė, jo išplitimas; šiltinė, cholera, dizenterija. Vaistininkai ir vaistinės „Mate-
ria Medica“. Pirmoji vaistinė LDK ir jos veiklos sritis. Akušerija viduramžias: akušerių 
reputacija, baimės, prietarai, gimimas. Venerinės ligos: samprata, paplitimas. Higiena. 
Pirmieji atvykėliai daktarai Lietuvoje XIV a. Barzdaskučių cechai ir sudėtis: kandidatai į 
mokinius, kandidatai į meistrus, pameistriai ir jų darbai – išorinis gydymas, lūžiai, kraujo 
nuleidimai, taurės, vonelės etc. Špitolės ir jų veikla.

Pagrindinė literatūra: 1) Andriušis A. Lietuvos medicinos istorijos apybraiža. Vilnius, 
2006; 2) Epidemijų istorija. Vilnius, 1988; 3) Bordonove G. Historia i zycie codzienne 
zakonu Templariuszy. Replika, 2005.

Kontroliniai klausimai. 1) Kas paveldėta medicinoje iš egiptiečų, senovės kinų, an-
tikinių graikų, romėnų? 2) Gydymo metodai, priemonės ir jų taikymas kasdienybėje. 
3) Barzdaskučių cechai Lietuvoje ir jų veikla. 4) Sveikatos priežiūros institutai (medicinos 
mokyklos, špitolės, ligoninės) ir jų funkcijos. 5) Ligos, jų paplitimas ir pasekmės.

6. Ženklai, simboliai ir talismanai / amuletai kasdieniame gyvenime.
Reikšminiai žodžiai: simboliai, ženklai, zodiako ženklai, kasdienybės kultūra, tauti-

niai drabužiai, dailieji dirbiniai, jaunalietuviai, skautai, taikomoji grafi ka, valstybingumo 
ženklai.

Sąvokos: tautinė kultūra, sekminės, minėjimai, tautinė simbolika, garsiniai simboliai, 
nereprezentacinė aplinka, matematiniai simboliai, vaizdiniai, šrift ai, kodai, skaitmenys, 
arabiški rašmenys.

Ženklų ir simbolių įvairovė: jų gausu mene, literatūroje, religijose, kasdieniame gyve-
nime. Simbolis ar ženklas – sąvokos aptarimas, naudojimo prasmė. Simboliniai ženklai 
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ir rūšys (garsiniai, matematiniai, vaizdiniai – pusmėnulis, saulė, žvaigždės etc. – šrift ai, 
kodai, skaitmennys, arabiški rašmenys, raidės, taškai, brūkšniai etc.), turintys tradicinę 
reikšmę. Kodėl rožė yra meilės gėlė? Kodėl gyvatės simbolis Vakaruose reiškia blogį, o 
Rytuose įkūnija išmintį? 

 Zodiako ženklų simbolių reikšmės. Kortos. Atminimo ženklai, simboliai ir paminklai. 
Patriotiškumo ženklai XX a. pirmosios pusės kasdienybės kultūroje. Tautinės šventės ir 
atminimo dienos tarpukario Lietuvoje: Jaunalietuvių, Skautų, Jaunųjų ūkininkų, Sekmi-
nės, Tautos dienos, Prezidento vardadienio ir gimtadienio minėjimai; Kariuomenės ir 
visuomenės diena, Vilniaus netekties minėjimas, Klaipėdos vadavimas. Atvirukai – gyve-
nimo kasdienybė. Valdžios ženklai ir simboliai kasdienėje nereprezentacinėje aplinkoje. 
Tautiniai simboliai dailininkų ir etnografų darbuose. Tautinės simbolikos sklaida. Vals-
tybingumo ženklai ir istorinių asmenų portretai taikomojoje grafi koje – pašto ženkluose, 
atvirukuose, plakatuose, kortose ir kt.

Pagrindinė literatūra: 1) Šatavičiūtė L. Patriotiškumo ženklai XX a. pirmosios pusės 
kasdienybės kultūroje // Menotyra. 2009, t. 16, Nr. 3–4, p. 117–129; 2) Inytė V. Kiauši-
nius kariai margindavo tautiniais simboliais // Lietuvos rytas. Laikinoji sostinė. 2007, 
balandžio 7 d.; 3) Ambraziejienė R. Ženklai, vaizdiniai, simboliai. Vilnius, 2003, 131 p.; 
4) Bruce-Mitford M. Ženklai ir simboliai / Vertė D. Bučiūtė. Vilnius, 2005; 5) Tumėnas V. 
Eglutės ir svastikos ornamentų simbolika Lietuvoje // Senovės baltų simboliai. Vilnius, 
1992, p. 61–62.

Kontroliniai klausimai. 1) Ženklai ir simboliai, jų rūšys ir paplitimas kasdieniame 
gyvenime. 2) Simbolių ir ženklų naudojimo prasmė. 3) Patriotiškumo ženklai XX a. 
pirmosios pusės kasdienybės kultūroje: tautiniai simboliai, valstybingumo ženklai ir jų 
sklaida.

7. Lietuvos ar lietuvių kulinarinis paveldas?
Reikšminiai žodžiai: valgymas akimis, Provanso virtuvė, restoranas, Marie-Antoine 

Carême, balandėliai.
Sąvokos: aukštoji virtuvė, regioninė virtuvė, tautinė (nacionalinė) virtuvė, senalietu-

vių virtuvė.
Esminių sąvokų sampratos: mityba, virtuvė, kulinarija, gastronomija. 
Svarbiausios kulinarijos raidos slinktys Europos civilizacijos istorijoje. Vėlyvųjų vi-

duramžių puotavimo principai – valgymas akimis, mėsos kalnai ir piktnaudžiavimas 
importiniais prieskoniais; pirmieji originalūs kulinariniai veikalai XIV a. (Taillevent). 
Liudviko XIV Pancūzija – Europos kulinarinės minties centras; „naujoji virtuvė“ (pirma 
iš daugelio tokiu pavadinimu) – viduramžinių puotavimo principų atsisakymas. Virtuvės 
suburžuazėjimas XVIII a. pabaigoje–XIX a. pradžioje – Prancūzijos revoliucija, restora-
nų atsiradimas, Marie-Antoine Carême epocha, įsigali rusiškasis stalo serviravimas.

Kulinarijos būklė viduramžių Lietuvos kaimynystėje. Maryjos Dembińskos Jogailos ir 
Jadvygos virtuvių registrų analizė. Novgorodo ir Maskvos „Namų Statutas“ (Домострой, 
XV a. pabaiga).
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Trys europietiškų virtuvių raidos koncepcijos ir jų taikymo galimybės Lietuvoje. 
I. Jean-François Revelis: kiekvienoje kultūroje galima išskirti dviejų lygių virtuves – liau-
diškas regionines ir profesionalias aukštąsias. Aristokratijai susiliejus su buržuazija, aukš-
toji virtuvė persikėlė į restoranus, įsikūrusius iškart po Prancūzijos revoliucijos.

II. Eva Barlösius: tautinė (nacionalinė) virtuvė – ideologinis konstruktas, atsiradęs 
XIX a. ir atliekantis simbolinę funkciją – papildantis tautinio identiteto paveikslą. 

III. Viljamas Pochliobkinas: nacionalinė virtuvė yra vietinės liaudiškosios ir tarptau-
tinės kilmės aristokratiškosios virtuvių sintezė, įvykusi moderniųjų tautų formavimosi 
epochoje, nors lemiamą reikšmę turi konkrečių istorinių aplinkybių įtaka kiekvienos na-
cionalinės virtuvės atsiradimui.

V. Pochliobkino lietuvių virtuvės raidos konceptualizavimas.
Pagrindinė literatūra: Похлебкин В. Национальные кухни наших народов. Москва, 

2004, с. 293–307.
Kontroliniai klausimai. 1) Virtuvių tipologijos ir jų istorinis pagrindimas. 

2) V. Pochliobkino lietuvių virtuvės raidos koncepcija ir jos kritika.
8. Valgiai ir gėrimai LDK: ką sako šaltiniai?
Reikšminiai žodžiai: skilandis, Lucko puota, karalienė Bona, „ketvirtadienio pietūs“.
Sąvokos: kulinarinis šaltinis, kuchmistras, włoszczyzna, sarmatizmas, Apšvieta.
LDK aristokratiškoji (aukštoji, rafi nuotoji, senalietuvių) virtuvė kaip bendralenkiškosios 

LLV virtuvės savita atmaina.
Tipiškų kasdienių ir prabangių maisto produktų šaltiniai XV–XVIII a.: didžiojo 

Lenkijos karaliaus Aleksandro išlaidų knygos, II ir III Lietuvos Statutai, plėšimų bylos 
teismų knygose, valdų inventoriai, instrukcijos dvarų valdytojams, sąskaitų ir receptų 
knygos. Lietuvių mityba užsieniečių akimis: Jano Długoszo, Ghillebert'o de Lannoy, 
Ambrosio Contarini, Sigismundus'o Herbersteino, Maciejaus Stryjkowskio, Georgo 
Brauno, Gerardo Mercatori, Jano Łasickio, Jędrzejaus Kitowicziaus pasakojimai ir jų 
migravimas iš leidinio į leidinį.

Tipiški patiekalai ir pusfabrikačiai. Kulinariniai lituanizmai rusėniškuose ir 
lenkiškuose LDK aktuose, jų paplitimo geografi ja. Jono III Sobieskio gydytojo Bernardo 
O‘Connoro prisiminimai – Abiejų Tautų Respublikos aristokratų virtuvės šaltinis bei jo 
neadekvatumas LDK realijoms. Sarmatizmo publicistika kaip Abiejų Tautų Respublikos 
(ir LDK) kulinariniai šaltiniai – raginimai didikams atsisakyti vakarietiškos prabangos 
ir grįžti prie vietinės virtuvės. Karalienės Bonos naujovės ir su ja siejamas itališkumas. 
Batviniai kaip LDK kulinarijos skurdo simbolis Lenkijoje ir kitos lenkų „tautinės didybės 
manijos“ kulinarinės apraiškos.

Kulinarinės savivokos pradžia: skirtingi Lucko puotos (1429 m.) „valgiaraščiai“ 
Lietuvos metraščiuose ir vėlesnėse kronikose. Mikalojus Husovianas ir jo apdainuotas 
medžioklės kultas XVI a. Lietuvoje. Bendraeuropinio skonio pokyčių aidai Stanislovo 
Augusto aplinkoje (XVIII a. pab.). Asmeninis karaliaus virėjas Paulis Tremo ir 
„ketvirtadienio pietūs“ kaip politinių bei kulinarinių reformų simbolis.
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Pagrindinė literatūra: 1) Bockenheim K. Przy polskim stole. Wrocław, 2003 (visa 
knyga, apie 200 p.); 2) Golębiowski Ł. Domy i dwory. Warszawa, 1830, s. 27–128.

Kontroliniai klausimai. 1) LDK kulinarinių šaltinių tipai ir žinomiausi patiekalai, 
sietini su LDK aukštąja virtuve. 2) LDK bajorijos luominės ir pilietinės savimonės 
apraiškos kulinarijoje.

9. LDK kulinarinio paveldo transformacijos XIX–XX a.
Reikšminiai žodžiai: Janas Szyttleris, „Kucharka Litewska“, „Lietuvos gaspadinė“, 

namų ūkio instruktorė, valgykla, didžkukuliai.
Sąvokos: krašto virtuvė, sisteminės kulinarinės knygos, buržuazijos kultūra, tautinis 

atgimimas, modernizacija, liaudies virtuvė, viešasis maitinimas (obščepitas).
Ryškėjantis regionalizmas bendralenkiškoje aukštojoje virtuvėje buvusioje LDK teri-

torijoje XIX a. pirmoje pusėje. Varšuvos virėjo Jano Szyttlerio (1763–1850) kūryba – jun-
giamoji grandis su LDK virtuve. Jo įtaka XIX a. vidurio grynai lietuviškai (miesčioniškai-
bajoriškai) kulinarinei literatūrai ir jo receptų migracija.

LDK aukštosios virtuvės miesčionėjimo (buržuazėjimo) principai. Vyriausios šei-
mos moters, arba ekonomės, institucijos atsiradimas. Žymiausios šio laikotarpio auto-
rės – Baltarusijos bajorė Anna Ciundziewicka ir vilnietė Wincenta Zawadzka. Jų reikšmė 
regiono kulinarijos raidoje.

XIX a. pabaigos lietuviakalbė kulinarinė literatūra. Bajoraičių Liudvikos Didžiulienės-
Žmonos ir Lazdynų Pelėdos veikalai. Tarpukario naujos kulinarijos meno kryptys – ves-
ternizacija ir kiek menkiau – dirbtinis etnografi nis (liaudiškas) tautiškumas. Valstybinės 
kulinarinio švietimo sistemos sukūrimas (namų ūkio instruktorių specialybė).

Sovietmetis: simboliškai pradedant 1955 m. visasąjunginiu privalomu vadovu viešo-
jo maitinimo įstaigoms, buvo sąmoningai sukurtas lietuvių tautinės virtuvės kanonas. 
2007 m. Tautinių produktų įstatymo priėmimas, reguliuojantis valstybinę kulinarinio pa-
veldo politiką. Sovietinio kulinarinio kanono pėdsakai.

Privaloma literatūra: 1) Morawski S. W Peterburku, 1827–1838: wspomnienia Pus-
telnika i Koszałki Kobiałki. Poznań, 1927, p. 95–100; 2) Bułhak J. Vaikystės metų kraš-
tas. Vilnius, 2008, p. 162–197; 3) Koniusz E. O zwyczajach kulinarnych na Litwie w XIX 
wieku i północnokresowych nazwach potraw na podstawie „Kucharki litewskiej“ // Acta 
Baltico–Slavica. 2005, t. 29, s. 105–123.

Kontroliniai klausimai. 1) Aukštosios virtuvės kokybinės transformacijos Lietuvoje 
XIX a. (regionalėjimas, buržuazėjimas). 2) LDK kulinarinio paveldo dalybos nacionali-
niu principu: lietuvių, baltarusių, lenkų požiūriai. 3) Lietuvių tautinės virtuvės kanono 
kūrimas ir LDK kulinarijos artefaktai jame.

10. Tradiciniai alkoholiniai gėrimai Lietuvoje.
Reikšminiai žodžiai: midaus brolijos, sambariai, starka, vengrynas (węgrzyn).
Sąvokos: fermentacija, distiliacija, propinacija, karčema, smuklė, bravoras.
Fermentuotų gėrimų (midaus ir alaus) prototipų atsiradimas Lietuvos priešistorėje. Pir-

mieji lietuviško alaus ir midaus paminėjimai XIV a. kryžiuočių kronikose. Wulfstano (IX a.) 
pasakojimo apie baltiškus gėrimus Edvardo Gudavičiaus socioistorinė interpretacija. 
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Karčemų tinklo formavimasis XV–XVI a. Propinacijos teisė pagal Lietuvos statutus. 
Karčemos ir smuklės skirtumas pasak Juozo Jurginio.

Medaus duoklės LDK. Midaus brolijos Vilniuje XV–XVI a. Midaus vartojimo mažė-
jimas vėlesniais amžiais, socioekonominės priežastys. Lietuviški midaus receptai – atkū-
rimo galimybės.

Sambariai ir iki XX a. nenykstančios „suberto“ alaus tradicijos. Konstantino Jablons-
kio atrasti liudijimai apie proginę aludarystę Vidurio Lietuvoje XVI a. Jano Łasickio ir 
Arnoldo von Brando veikalai kaip vertingiausi LDK aludarystės šaltiniai. 

Degtindarystės atsiradimas LDK XV a. pabaigoje–XVI a. pradžioje – datavimo prob-
lemos. Degtinės aparatas 1665 m. Gelgaudiškio dvaro inventoriuje. Lietuviški distiliuoti 
gėrimai – „Starka“, „Krupnikas“, „Trejos devynerios“.

Węgrzyno (vengriško vyno) vartojimo įsigalėjimas aristokratijoje XVI a. antroje pusė-
je – konkurencija senamadiškai malvazijai ir midui. Sudėtingos bajorijos girtavimo tra-
dicijos ir specifi nis sarmatiškasis stalo etiketas.

Privaloma literatūra: Jurginis J. Istorija ir kultūra: kultūros pažangos apybraižos. Vil-
nius, 1984, p. 202–220.

Kontroliniai klausimai. 1) Midaus, alaus, degtinės atsiradimas ir šių gėrimų specifi niai 
technologiniai bruožai Lietuvoje. 2) Alkoholinių gėrimų gamybos ir realizavimo teisinė 
sistema LDK (propinacija).

Seminarų ir pratybų temos
1. Gėris ir blogis kasdienybėje.
Literatūra ir šaltiniai: 1) Beresnevičius G. Baltų religinės reformos. Vilnius, 1995; 

2) Greimas A. J. Tautos atminties beieškant. Vilnius, 1990; 3) Gedgaudas Č. Mūsų praei-
ties beieškant. Kaunas, 1994.

2. Vienuolynų kasdienybės istorija.
Literatūra ir šaltiniai: 1) Supraslio vienuolyno „Nuostatai“. ASD, t. 9, p. 35–37; 2) Lie-

tuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas: Lietuvos istorijos skaitinių chres-
tomatija. Vilnius, 2001, p. 780–792; 800–806; 810–826.

3. Nusikaltimai ir bausmės LDK visuomenėje (šaltinotyros seminaras).
Literatūra ir šaltiniai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas: Lie-

tuvos istorijos skaitinių chrestomatija. Vilnius, 2001, p. 589–655.
4. LDK kasdienybė XVI–XVII a. keliautojų akimis (šaltiniotyros seminaras).
Literatūra ir šaltiniai: Vyšniauskaitė A. Lietuviai IX–XIX a. vidurio istoriniuose šalti-

niuose. Vilnius, 1994.
5. LDK valstiečių kasdienis gyvenimas (šaltiniotyros seminaras).
Literatūra ir šaltiniai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas: Lie-

tuvos istorijos skaitinių chrestomatija. Vilnius, 2001, p. 659–778.
6. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių kasdienis gyvenimas.
Literatūra ir šaltiniai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas: Lie-

tuvos istorijos skaitinių chrestomatija. Vilnius, 2001.
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7. LDK kulinarijos istorijos šaltinių interpretavimas (tiriamasis seminaras).
Praktinė užduotis studentams: pasirinktame dokumente iš publikuotų LDK šaltinių 

rinkinių surasti kulinarinę informaciją ir ją paaiškinti.
Rekomenduojami šaltinių rinkiniai: 1) Акты, издаваемые Виленскою комиссиею 

для разбора древних актов. Вильна, 1865–1915, т. 1–39; 2) XVI amžiaus Lietuvos in-
ventoriai / Sur. K. Jablonskis. Kaunas, 1934; 3) Lietuvos inventoriai XVII a.: dokumentų 
rinkinys / Sud. K. Jablonskis, M. Jučas. Vilnius, 1962; 4) Instrukcijos feodalinių valdų 
administracijai Lietuvoje XVII–XIX a. / Par. Z. Kiaupa, J. Kiaupienė. Vilnius, 1985.

8. Kulinarinė paraistorija ir kulinarinio paveldo apsaugos principai šiandien (dis-
kusinis seminaras).

Literatūra: 1) Sakas A. V. Kodėl šventasis Laurynas Lietuvos virėjų negloboja? // Lie-
tuvos Aidas. 2005; Nr. 223; Nr. 224; Nr. 225; Nr. 226; Nr. 227; Nr. 228; 2) Lietuvos Respub-
likos tautinio paveldo produktų įstatymas. 2007 m. birželio 26 d., Nr. X-1207.

Rekomenduojama literatūra: 
1) A History of Private Life. London, t. 1–5; 2) Ellias N. Th e Civilizing Process. Blac-

kwell, 1994; 3) Beresnevičius G. Baltų religinės reformos. Vilnius, 1995; 4) Greimas A. J. 
Tautos atminties beieškant. Vilnius, 1990; 5) Ginzburg C. Microhistory: Two or Th ree 
Th ings Th at I Know about it // Critical inquiry. 1993, No. 20, p. 10–35; 6) Ревель Ж.-Ф. 
Кухня и культура: литературная история гастрономических вкусов от Античности 
до наших дней. Екатеринбург, 2004; 7) Barlösius E. Soziologie des Essens: Eine sozial– 
und kulturwissenschaft liche Einführung in die Ernährungsforschung. München, 1999, 
s. 123–164; 8) Kitowicz J. Opis obyczajow i zwyczajow za panowania Augusta III. Warsza-
wa, 1985, s. 224–247 (arba kiti leidimai); 9) Wańkowicz M. Tędy i owędy. Warszawa, 1982, 
s. 89–112; 10) Katkus M. Balanos gadynė. Vilnius, 1989, p. 19–20, 38–40, 81–84, 89–90, 
150–156, 168–174, 181–186; 11) Daniliauskas A. Lietuvos miesto gyventojų materialinė 
kultūra XX a. Vilnius, 1978, p. 78–97; 12) Astrauskas A. Per barzdą varvėjo: svaigiųjų 
gėrimų istorija Lietuvoje. Vilnius, 2008; 13) Kričinskis S. Lietuvos totoriai. Vilnius, 1993, 
p. 146–150; 14) Lempert L. Litvak cuisine. Vilnius, 2008;

Rekomenduojami šaltinių rinkiniai: 1) Акты, издаваемые Виленскою комиссиею 
для разбора древних актов. Вильна, 1865–1915, т. 1–39; 2) XVI amžiaus Lietuvos in-
ventoriai / Sur. K. Jablonskis. Kaunas, 1934; 3) Lietuvos inventoriai XVII a.: dokumentų 
rinkinys / Sud. K. Jablonskis, M. Jučas. Vilnius, 1962; 4) Instrukcijos feodalinių valdų 
administracijai Lietuvoje XVII–XIX a. / Par. Z. Kiaupa, J. Kiaupienė. Vilnius, 1985.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tradicija 
XIX ir XX a. kultūroje ir moderniose tapatybėse

Doc. dr. Aurimas Švedas, asist. Aurelijus Gieda

Temos anotacija. Tema skirta supažindinti su skirtingomis Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės (LDK) tradicijos refl eksijomis ir reprezentacijomis įvairiuose modernybės 
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tarpsniuose, sociopolitinėse sistemose ir ideologinėse tradicijose. Temos akiratyje – ir 
originalūs kultūriniai šaltiniai, ir jiems emocinį bei prasminį lauką sukurianti akademi-
nių tyrimų tradicija. 

Išskiriami 3 teminiai blokai. Pirmieji du yra skirti LDK tradicijos refl eksijai XIX–XX 
amžiuose. Tai šios temos problematikos šerdis. Kaip kito LDK tradicijos supratimas, ref-
leksija, interpretacija vadinamuosiuose nacionalizmo ir kraštutinumų amžiuose? – pir-
mų dviejų temos blokų išeities taškas. Trečiojo temos bloko paskaitose susitelkiama į 
šiandien aktualius LDK kaip sunkaus paveldo, paveldo dalybų ir LDK paveldo sampratos 
svarbos šiuolaikinei istorinei kultūrai klausimus. Retrospektyvios LDK tradicijos analizės 
istorinės kultūros, intelektualinės ir sociokultūrinės istorijos požiūriais generalinė kryp-
tis – įvesti studentus į šiuolaikinių sampratų, diskusijų ir interpretacijų, susijusių su LDK 
tradicija, epicentrą. 

Studentai turės galimybę susipažinti su LDK tradicija, kaip kompleksinio sociokul-
tūrinio reiškinio, egzistuojančio ir akademiniame įvairių šalių mokslininkų diskurse, ir 
lietuvių, lenkų, baltarusių, ukrainiečių, rusų visuomenių istorinėje atmintyje, apibrėžti-
mi, šio reiškinio formavimosi ir transformacijų procesu XIX–XXI a. bei šį procesą ins-
piravusiomis sociopolitinėmis aplinkybėmis. Paskaitose, aptariant anksčiau išvardytus 
klausimus, itin daug dėmesio skiriama LDK teritorijoje gyvenančių visuomenių kuriamų 
tautinių naratyvų ypatumams, atskleidžiantiems LDK vaizdinius ir jų interpretacijas. 

Per paskaitas nagrinėjamos LDK tradicijos refl eksijos ir reprezentacijos lenkiakalbėje 
romantizmo laikotarpio Lietuvos raštijoje, XIX a. tautinių judėjimų kontekste suformu-
luotuose vaizdiniuose, XX a. pradžioje Vilniuje užgimusiuose literatūriniuose reiškiniuo-
se, krajovcų ideologijoje, tarpukario Vilniaus ir Kauno akademinėje bei populiariojoje 
kultūroje, sovietmečio Lietuvos kultūros fenomenuose, šiuolaikinėse istoriografi nėse, 
kultūrinėse ir visuomeninėse refl eksijose. 

Temos siekiniai: 1) studentai gilinasi į istorinį-intelektualinį XIX–XX a. kontekstą, 
inspiravusį skirtingas LDK tradicijos traktuotes ir vertinimus; 2) geba analizuoti esmi-
nius temos šaltinius ir literatūrą, fi ksuoti ir istorinės kultūros, ir akademinės istoriografi -
jos pokyčius modernybėje bei jos tapatybės projektuose.

Temos programa
1. LDK tradicija nacionalizmo amžiuje.
Reikšminiai žodžiai: tautinės istorijos, Vidurio Rytų Europa, visuomenė be universiteto, 

Lenkija, Rusija, Vokietija, istorijos mokslo profesionalizacija, carizmas, lenkiakalbė roman-
tizmo laikotarpio Lietuvos raštija, rusinimo politika, istorinė poezija, istorinė tapyba, meni-
nės istorijos reprezentacijos, tautinės istorijos periodizacijos, tautų kilmės versijos.

Sąvokos: nacionalizmas, tautų pavasaris, moderni tauta, tautiniai naratyvai, naciona-
lizavimas, tradicijos (re)konstrukcija ir (de)konstrukcija, istorinė atmintis, istorinė kul-
tūra, romantizmas, nacionalizmo amžius, etnocentrizmas, tautiniai herojai, tautos prie-
šai, tautos mobilizacija, aukso amžius, lietuvių-rusų valstybė.
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Nagrinėjant temą aptariamas nacionalinių tradicijų, nacionalinių kultūrų, naciona-
linių istoriografi jų gimimas, susitelkiama į lietuviškosios / lenkiškosios / rusiškosios is-
toriografi jų tradiciją ir jų santykį su LDK. Kiti svarbūs ir aptartini prasminiai akcentai 
yra šie: istorikai kaip tautų kūrėjai nacionalizmo amžiuje. Tautinės istorijos fenomenas 
ir esmingiausi tautinės istorijos komponentai. Aukso amžiaus paieškos intelektualinė-
se, kultūrinėse tradicijose. Kas yra LDK kaip praeitis / tradicija / atmintis nacionalizmo 
amžiaus kultūrinėse tradicijose? LDK nacionalizavimo variantai. Kokios LDK vaizdinių 
XIX a. sociokultūrinės, idėjinės, intelektualinės ištakos? 

Pagrindinė literatūra: 1) Aleksandravičius E. Pasimetusi vizija: Lietuvos Didžioji Ku-
nigaikštija XIX amžiaus politinėje vaizduotėje // A book of the Grand Duchy of Lithua-
nia. Sejny, 2008, p. 225–239; 2) Baár M. Historians and Nationalism: East–Central Eu-
rope in the Nineteenth Century. New York: Oxford University Press, 2010, p. 224–255; 
3) Bumblauskas A. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradicija. Vilnius, 2010, p. 77–80, 
195–220; 4) Staliūnas D. Rusijos tautinė politika ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos pa-
veldo dalybos // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai / Sud. 
A. Bumblauskas, G. Potašenko. Vilnius, 2009, p. 165–176; 5) Wisner H. Kas esi? Lietuvis 
ar lenkas? // A book of the Grand Duchy of Lithuania. Sejny, 2008, p. 119–135. 

Kontroliniai klausimai. 1) Kokius pavidalus įgavo LDK tradicijos refl eksija lenkiakal-
bėje romantizmo laikotarpio Lietuvos raštijoje? 2) Koks įvairių istorijos reprezentacijos 
formų santykis, kalbant apie LDK paveldą? Koks vaidmuo tautinių judėjimų laikotarpiu 
tenka istorinei poezijai? 3) XIX a. tautinėms istorijoms būdinga aukso amžiaus paieška. 
Kaip šiuo požiūriu tarp pretenduojančių į LDK paveldą pasiskirstė istorinės kultūros ir 
istoriografi nių tradicijų dėmesys? 

2. LDK tradicija kraštutinumų amžiuje.
Reikšminiai žodžiai: tautinė valstybė, visuomenė ir jos transformacija, kultūros reiš-

kiniai ir jų recepcija, istorijos herojai, istoriniai mitai, istoriografi jos procesai, istorijos 
politika, tarpukaris, Sovietų Sąjunga, sovietmetis, atminties formos, Lenkija, Ukraina, 
Baltarusija, Rusija, Vokietija, Vilniaus problema, Klaipėdos problema.

Sąvokos: tapatybės projektai, identitetas, tautinė politika, kraštutinumų amžius, nacio-
nalizmas, krajovcai, tautinės istoriografi jos, Nacijų Europa, etnocentrizmas, tautų drau-
gystės ideologema, aukso amžius.

Daugiausia dėmesio bus skiriama šiems prasminiams akcentams, padedantiems at-
skleisti LDK tradicijos sklaidą bei transformaciją kraštutinumų amžiuje: nacionalinių 
tradicijų įtampos ir konfl iktai XX a., visuomenių ir intelektualinių tradicijų transforma-
cijos: tarp tautinės krikščioniškos istorijos, radikalaus nacionalizmo ir komunistinės is-
torijos redukcijos. Prieigų ir vaizdinių įvairovės link. 

XX a. pradžios Vilnius kaip LDK tradicijos priminimas. Tarpukario įtampos, dialo-
gai, tautinės redukcijos ir jų alternatyvos. Sovietmečio istorinė kultūra ir LDK tematika. 
LDK vaizdiniai XX a. baltarusių, lenkų, lietuvių istorinėse kultūrose. Sąjūdžio reikšmė 
įveikiant LDK ir dabartį skiriantį atstumą. Istoriniai ir istoriografi niai LDK tyrimai po 
1990-ųjų metų. 
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Pagrindinė literatūra: 1) Bumblauskas A. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradi-
cija. Vilnius, 2010, p. 221–247; 2) Kamuntavičius R. LDK susidarymas: pagal lietuvius ir 
baltarusius // A book of the Grand Duchy of Lithuania. Sejny, 2008, p. 47–69; 3) Karp M. J. 
Net pavadinimo jiems neturėjome. Pamąstymai apie lenkų-lietuvių santykius // A book 
of the Grand Duchy of Lithuania. Sejny, 2008, p. 375–405; 4) Streikus A. Sovietų režimo 
pastangos pakeisti Lietuvos gyventojų tautinį identitetą // Genocidas ir rezistencija. 2007, 
Nr. 1 (21), p. 7–29; 5) Viliūnas G. Vytauto kultas tarpukario Lietuvoje // Lietuvių atgimi-
mo istorijos studijos. 2001, t. 17, p. 68–102.

Kontroliniai klausimai. 1) Apibrėžkite krajovcų ideologiją ir nustatykite LDK tradici-
jos vietą joje. 2) Kokie pagrindiniai LDK tradicijos prasminiai akcentai buvo utilitariškai 
panaudoti sovietmečio politinio-partinio elito poreikiams? 3) Paaiškinkite pagrindines 
Jerzy Giedroyco UBL koncepcijos idėjas. 4) Kaip derėtų apibūdinti svarbiausius tarpuka-
rio Lietuvoje išryškėjusius mokslo ir kultūros politikos bruožus, orientuotus į LDK tradi-
cijos recepciją? 5) Kokius prasminius kontekstus LDK tradicijos recepcijai ir korektiškai 
lenkų bei lietuvių koegzistencijos formulei siūlo M. Römerio, J. Giedroyco, Cz. Miloszo 
egzistencinės laikysenos? 6) Įvardykite svarbiausius akademinės ir populiariosios kultū-
ros LDK refl eksijos tarpukario Vilniuje bei Lietuvoje reiškinius. Kokius sociokultūrinius 
procesus šie reiškiniai inspiravo?

3. Šiuolaikinės LDK tradicijos refl eksijos: istoriografi jos, meninės ir istorinės kultū-
ros ištekliai.

Reikšminiai žodžiai: tautiniai naratyvai, LDK tradicija, XX–XXI a. sandūra, postmo-
dernas, istoriografi nės tradicijos, tapatybė, šiuolaikinė istorinė kultūra, LDK palikimas, 
daugiaperspektyvumas.

Sąvokos: LDK paveldas, senalietuviai, naujalietuviai, istorinė atmintis, atminties vietos, 
istorijos politika, istorinio paveldo sklaida, nacionalinis ir europinis identitetas, regioninės 
tapatybės, daugiakultūralizmas, regioninės tapatybės strategija, geopolitinė orientacija.

Daugiausia dėmesio skiriama šiuolaikinės istoriografi jos, istorinės kultūros, LDK tra-
dicijos ir paveldo tyrimų refl eksijoms bei interpretacijoms. Taip pat aptariami besikei-
čiantys požiūriai ir jų suponuojami atradimai bei praradimai. Kiti svarbūs prasminiai 
akcentai: daugiaperspektyvumo išgalės LDK tradicijos peržiūros ir interpretacijos atveju. 
Regioninės tapatybės problematika. Meninės LDK tradicijos interpretacijos XXI amžiu-
je. Šiandieninis požiūris į LDK tradiciją Baltarusijoje, Lenkijoje, Ukrainoje ir Lietuvoje. 
Naujos interpretacijos ir jų prasmės. 

Pagrindinė literatūra: 1) Bumblauskas A. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradici-
ja. Vilnius, 2010, p. 251–287, 289–333; 2) Bumblauskas A. Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tijos paveldo „dalybos“ ir „Litwa / Lietuva“ distinkcijos koncertas // Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos tradicija ir paveldo „dalybos“ / Sud. A. Bumblauskas, Š. Liekis, G. Potašen-
ko. Vilnius, 2008, p. 15–66; 3) Fiut A. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp utopijos ir 
nostalgijos // A book of the Grand Duchy of Lithuania. Sejny, 2008, p. 477–491; 4) Kłoc-
zowski J. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos ir Lenkijos Karalystės federacija iš šiandie-
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ninės Europos Sąjungos perspektyvos // A book of the Grand Duchy of Lithuania. Sejny, 
2008, p. 79–93; 5) Sahanovič H. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė kaip baltarusių istorio-
grafi jos veidrodis // A book of the Grand Duchy of Lithuania. Sejny, 2008, p. 245–267.

Kontroliniai klausimai. 1) Įvardykite svarbiausius LDK refl eksijos XXI a. problemi-
nius „taškus“, keliančius didžiausią įtampą tarp LDK tautų. 2) Kodėl kai kurie LDK raidos 
aspektai ilgai liko kitapus meninių istorijos reprezentacijų ir istorinės vaizduotės ribų? 
3) Ar įmanoma kelti ir pamatuotai svarstyti LDK praeities vaizdinių ateities klausimą? 
4) Kokios šiandieninės tautinių istorijų ir tautinio identiteto kūrimo galimybės / perspek-
tyvos? 5) Kokie svarbiausi daugiaperspektyvaus požiūrio į LDK bruožai? 

Seminarų ir pratybų temos
1. LDK tradicijos refl eksija lenkiakalbėje romantizmo laikotarpio Lietuvos raštijoje 

(1 teminis blokas).
Literatūra: 1) Mickevičius A. Slavų literatūra, XV paskaita [paskaita apie lietuvių tautą, 

1843 m.]. Prieiga internetu: http://www.antologija.lt/pdf/10.pdf; 2) Kalėda A. Tapatybės 
paieškos: Lietuvos lenkiškoji literatūra ir Europos idėja // Europos idėja Lietuvoje: istorija 
ir dabartis / Sud. D. Staliūnas. Vilnius, 2002, p. 93–104; 3) Trinkūnaitė Š. Lietuvių istori-
nės dramos pradžia: lenkiškos ištakos ir lietuviškos korekcijos // Menotyra. 2005, Nr. 4, 
p. 41–45.

2. LDK XIX a. tautinių judėjimų kontekste. Užsitęsusių paveldo dalybų pradžia? 
(1 teminis blokas).

Literatūra: 1) Staliūnas D. Lietuviškojo patriotizmo pėdsakai XIX a. viduryje // Lie-
tuvos istorijos metraštis. 2000 metai. Vilnius, 2001, p. 310–325; 2) Miknys R. Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos valstybingumo tradicija lietuvių tautinio judėjimo politinėje 
programoje (teorinis ir praktinis aspektai) // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija 
ir tautiniai naratyvai / Sud. A. Bumblauskas, G. Potašenko. Vilnius, 2009, p. 117–144. 

3. Literatūrinis XX a. pradžios Vilnius kaip LDK tradicijos tęsinys? (2 teminis blokas).
Literatūra: 1) Kvietkauskas M. Vilniaus literatūrų kontrapunktai. Ankstyvasis moder-

nizmas, 1904–1915. Vilnius, 2007, p. 29–48; 2) Bumblauskas A. Vilniaus ir Kauno lietu-
viškumo modeliai. Paskaita ir diskusija // Naujasis Židinys-Aidai. Vilnius, 2009, Nr. 1–2, 
p. 38–50; 3) Ilgiewicz H. Žalgirio mūšio minėjimas 1910 metais: politinis ir kultūrinis as-
pektai // Mokslo ir technikos raida. 2010, Nr. 2, p. 94–108. Prieiga internetu: http://www.
est.vgtu.lt/index.php/est/article/download/8/8.

4. LDK prasmių vieta krajovcų ideologijoje (2 teminis blokas).
Literatūra: 1) Szpoper D. Gente Lituanus. Natione Lituanus. Zycie i działalność Kons-

tancji Skirmunt (1851–1934). Gdańsk, 2009 (p. 30); 2) Giedroyc J., Miłosz Cz. Laiškai: 
1952–1963. Vilnius, 2010, t. 1, (p. 30); 3) Mieroszewski J. Rosyjski „kompleks Polski“ i 
obszar ULB // Kultura. Warszawa, Nr. 9/324. Prieiga internetu: http://www.abcnet.com.
pl/node/1021; 4) Miknys R. Vieningos Europos samprata krajovcų ideologijoje (XX a. pir-
ma pusė) // Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis / Sud. D. Staliūnas. Vilnius, 2002, 
p. 149–160; 5) Bardach J. Apie krajovcus, krajovcų judėjimą ir jų patriotizmą – anksčiau 
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ir dabar // A book of the Grand Duchy of Lithuania. Sejny, 2008, p. 495–519; 6) Miknys R. 
Mykolo Römerio Lietuvos valstybingumo koncepcija ir pastangos ją įgyvendinti 1911–
1919 metais // Lietuvių Atgimimo istorijos studijos. 1996, t. 13, p. 88–113.

5. Akademinės ir populiariosios kultūros LDK refl eksijos tarpukario Vilniuje ir 
Kaune (2 teminis blokas).

Literatūra: 1) Nikžentaitis A. Vytauto ir Jogailos įvaizdis Lietuvos ir Lenkijos visuome-
nėse. Vilnius, 2002 (30 p.); 2) Mačiulis D. Valstybės kultūros politika Lietuvoje 1927–1940 
metais. Vilnius, 2005 (20 p.); 3) Baronas D., Mačiulis D. Pilėnai ir Margiris: istorija ir 
legenda. Vilnius, 2010, p. 285–330, 333–387. 

6. LDK sovietmečio kultūroje (2 teminis blokas).
Literatūra: 1) Streikus A. Vilniaus atminties vietų žemėlapis: sovietinė versija. Priei-

ga internetu: http://www.lkdtc.lt/_download/kulak/2009/9.4-5/54.pdf; 2) Notrimaitė G. 
Kam reikalingas Žalgiris sovietmečiu? // Collonquia. 2007, Nr. 18, p. 103–115; 3) Pleikie-
nė I. Tautinio identiteto raiška sovietmečio mene: istorinės dramos, mitai ir pasakos // 
Lietuva 1009–2009. Vilnius, 2009, p. 585–591.

7. Šiuolaikinės LDK refl eksijos 1. Įtampos, problemos, interpretacijos (3 teminis blo-
kas).

Literatūra: 1) Kuolys D. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimas ir lietuviškoji 
tapatybė // Literatūra. 2006, Nr. 48, p. 9–14; 2) Berenis V. Lithuanian identity: between 
the historical experience of central and eastern Europe and the heritage of the great du-
chy of Lithuania // Limes: Cultural Regionalistics. 2008, Vol. 1, Issue 1, p. 68–74.

8. Šiuolaikinės LDK refl eksijos 2. Įtampos, problemos, interpretacijos (3 teminis blo-
kas).

Literatūra: 1) Petrauskas R. Žalgirio mūšis ir lietuvių istorinė tradicija // Naujasis Ži-
dinys-Aidai. 2010, Nr. 7–8, p. 224–229; 2) Notrimaitė G. Atminties imperatyvai: Lietu-
vos istorijos mitologinimas Juditos Vaičiūnaitės ir Sigito Gedos poezijoje. Vilnius, 2010 
(20 p.); 3) Baronas D., Mačiulis D. Pilėnai ir Margiris: istorija ir legenda. Vilnius, 2010, 
p. 23–36. 

Rekomenduojama literatūra: 
1) A book of the Grand Duchy of Lithuania / Konc. A. Strumiłło, [redaktorzy: pols-

kie teksty I. Korybut-Daszkiewicz, litewskie teksty V. Gasiliūnas, białoruskie teksty 
M. Shoda, angielskie teksty A. Barys]. Sejny, 2008, p. 307–319, 333–355, 415–435, 
449–469; 2) Baár M. Historians and Nationalism: East–Central Europe in the Nine-
teenth Century. New York: Oxford University Press, 2010, p. 19–74; 3) Berenis V. Kul-
tūros intarpai istorijoje. Vilnius, 2007, p. 94–168; 4) Bumblauskas A. Lietuvos Didžio-
ji Kunigaikštija: žvilgsnis iš Vilniaus Lucko ir Kijevo link // Ukraina: Lietuvos epocha, 
1320–1569. Vilnius, 2010, p. 13–26; 5) Bumblauskas A. Lietuvos ir Lenkijos užmarštys: 
Gegužės 3-ioji // Lietuvių-lenkų santykiai amžių tėkmėje. Istorinė atmintis. Vilnius, 
2009, p. 24–46; 6) Česlovas Milošas: 100-osioms gimimo metinėms paminėti / Sud. 
J. Masalskienė, ver. M. Gedvila, Ž. Gimbutaitė, I. Miklaševič, A. Pukšto, T. Dalecka. Kau-
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nas, 2011, p. 4–5, 12–13, 34–69; 7) Išjoj brolis karelin [Garso įrašas]: karinės-istorinės 
dainos ir sutartinės. Leidinys skiriamas Žalgirio mūšio 600-ųjų (1410–2010 m.) ir Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio (1990–2010 m.) metinėms paminėti / Sud. 
E. Vyčinas. Vilnius, 2010, CD 1 [LDK laikotarpio dainos]; CD 2 [XVII–XIX a. dainos]; 
8) Кром М. Великое княжество Литовское в российской историографии XIX–XX в. 
в. // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai / Sud. A. Bumblaus-
kas, G. Potašenko. Vilnius, 2009, p. 177–192; 9) Лавринец П. Литовцы и история Литвы 
в русской художественной литературе XIX – первой половины XX в. в. // Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir paveldo „dalybos“ / Sud. A. Bumblauskas, Š. Liekis, 
G. Potašenko. Vilnius, 2008, p. 393–414; 10) Nacionalizmas ir emocijos (Lietuva ir Lenkija 
XIX–XX a.) // Lietuvių Atgimimo istorijos studijos / Sud. D. Staliūnas, V. Sirutavičius. 
2001, t. 17, p. 43–55, 56–67, 68–102, 133–145; 11) Nikžentaitis A. LDK kultūrinės tradici-
jos praradimas: Vytauto Didžiojo kultas Lietuvoje XIX–XX a. // Senoji Lietuvos literatū-
ra. Senosios raštijos ir tautosakos sąveika: kultūrinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
patirtis. 1998, kn. 6, p. 324–334; 12) Norkus Z. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės isto-
rija ir šiuolaikinės tarptautinių santykių teorijos // Politologija. 2009, Nr. 4 (56), p. 3–56; 
13) Speičytė B. Poetinės kultūros formos. LDK palikimas XIX amžiaus Lietuvos literatū-
roje // Literatūra. 2004, Nr. 46 (1), p. 13–57, 239–374; 14) Šutinienė I. Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės paveldo reikšmės populiariosiose tautinio naratyvo interpretacijose // 
Lietuvos istorijos studijos. 2008, Nr. 21, p. 102–120; 15) Zenderowski R. Od unii personal-
nej do Unii Europejskiej. Modele jednoczenia narodów w Europie na przykładzie Polski i 
Litwy. Prieiga internetu: http://grunwald600.pl/pliki/Grunwald600__(7wmrn).pdf.

Išbarstyto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
paveldo aktualizacija ir virtualizacija 

J. m. d. Inga Leonavičiūtė

Temos anotacija. Šioje temoje supažindinama su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
(LDK) tekstiniu ir vaizdiniu paveldu, šiandien esančiu plačioje geografi nėje teritorijoje. Tai 
ne tik šiandieninės Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Latvijos, Lenkijos valstybių paveldas, 
bet ir LDK paveldo vertybės, prievarta (karai, okupacijos) ar natūraliai (pvz., kolekcionuo-
jant, dovanojant) atsidūrusios už LDK regionio šalių – Rusijos, Švedijos, Vokietijos, Austri-
jos, Prancūzijos – ir kitų šalių ar net žemynų (Australijos, Amerikos) atminties institucijose. 

Išbarstytas LDK tekstinis ir vaizdinis paveldas išskleidžiamas laiko, vietos, išskirtinu-
mo, aktualizacijos, prieinamumo (virtualizacijos / skaitmeninimo) prasmėmis. LDK pa-
veldo aktualizacijos ir virtualizacijos aspektą siekiama įgyvendinti praktiniais įgūdžiais: 
pratybos atminties institucijoje, ekskursija (pratybos) po Vilnių, supažindinanti su Vil-
niaus kaip LDK metropolio paveldu. Taip pat pateikiama žinių apie vykdomus paveldo 
skaitmeninimo projektus, supažindinama su virtualaus skaitmeninio paveldo sistemos 
kūrimo problemomis ir perspektyvomis. 
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Studentas, išklausęs temą, geba atlikti LDK tekstinio ir vaizdinio paveldo paiešką ir tą 
paveldą tinkamai pateikti. 

Temos programa
1. Išbarstytas / išsibarstęs ir išdraskytas LDK paveldas: chronologija, geografi ja, są-

vokos ir probleminiai klausimai.
Reikšminiai žodžiai: LDK, paveldas.
Sąvokos: kultūros paveldas, kilnojamasis kultūros paveldas, nekilnojamasis kultūros 

paveldas, tekstinis ir vaizdinis paveldas, bendrasis paveldas, paveldo „nacionalizacija“, 
„lituanizacija“, atminties institucija.

Įvadinėje paskaitoje supažindinama su chronologinėmis temos ribomis, geografi ja 
(istorinė LDK erdvė), pagrindinėmis sąvokomis. Aptariami LDK paveldo iš(si)barstymo 
ir išdraskymo etapai, būdai bei šiuolaikinė plati jo geografi ja. Išskiriami svarbiausi išsi-
barsčiusio LDK paveldo pavyzdžiai (chronologinis, tipologinis principas). Nurodomos 
pagrindinės „atminties institucijos“ (angl. memory institutions), saugančios LDK pavel-
dą, ir pagrindiniai skaitmeniniai LDK paveldo projektai.

Pagrindinė literatūra: 1) Bumblauskas A. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradi-
cija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 9–75, 249–285; 2) Kiaupa Z. Lietuvos 
kultūros vertybių kelionės iki 1990 m. Vilnius: Versus Aureus, 2006, p. 7–54.

Internetiniai šaltiniai: 1) Magnus Ducatus Lithuaniae. Th esaurus. Prieiga internetu: 
http://www.mdl.lt/thesaurus; 2) Virtualus istorinis Vilnius. Prieiga internetu: http://www.
viv.lt; 3) Europeana. Prieiga internetu: http://www.europeana.eu/portal/.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokiais būdais LDK paveldas atsidūrė už šiandieninės Lie-
tuvos ribų? 2) Kaip suprantamas bendras paveldas? Kas yra paveldo „nacionalizacija“? 
3) Kas yra „atminties institucija“? Kuriose šalyse šiandien yra LDK paveldas? 4) Užduotis 
(seminaro): suprasti LDK paveldo išdraskymo ir iš(si)barstymo kelius ir būdus bei paaiš-
kinti, kaip, kada viena ar kita paveldo vertybė atsidūrė už šiandieninės Lietuvos ribų.

2. LDK pergamentai.
Reikšminiai žodžiai: Mindaugo dokumentai, Lietuvos krikštas, LDK raštinė, unijų 

dokumentai.
Sąvokos: pergamentas, privilegija, raštinė, rašto kultūra.
Paskaitoje aptariami svarbiausi, reikšmingiausi LDK dokumentai. Pateikiami pirmieji 

LDK pergamentai – Mindaugo krikšto ir karūnavimo dokumentai, išskiriamos svarbiau-
sios LDK privilegijos ir sutartys (pvz., 1387 m. Lietuvos krikšto dokumentai, 1385 m. 
Krėvos ir 1413 m. Horodlės sutartys, 1569 m. Liublino unijos dokumentai). Supažindi-
nama su šio tipo paveldo pagrindinėmis saugojimo vietomis bei skaitmeniniais projektais 
Lietuvoje ir užsienyje.

Pagrindinė literatūra: 1) Bumblauskas A. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tra-
dicija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 77–159; 2) Mindaugo knyga: is-
torijos šaltiniai apie Lietuvos karalių / Par. ir į lietuvių kalbą išvertė D. Antanavičius, 
D. Baronas, A. Dubonis (ats. red.), R. Petrauskas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto lei-
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dykla, 2005, p. 68–70, 72–73, 79–82, 84–85; 3) Jučas M. Lietuvos ir Lenkijos unija (XIV a. 
vid.–XIX a. pr.). Vilnius: Aidai, 1999, p. 86–280.

Internetiniai šaltiniai: 1) Pergamentų skaitmeninių vaizdų archyvas (MAB). Prieiga 
internetu: http://www.mab.lt/pergamentai/Index.html; 2) Vilniaus universiteto biblio-
tekos pergamentų kolekcija. Prieiga internetu: http://gluosnis.vu.lt/biblio/dpperziura.
sarasas1?nr=18; 3) Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pergamentų ko-
lekcija. Prieiga internetu: http://pergamentai.mch.mii.lt/.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokios svarbiausios šio tipo LDK paveldo vertės? 2) Svar-
biausios atminties institucijos, saugančios šį paveldą Lietuvoje ir už jos ribų, bei skaitme-
niniai projektai. 3) Paaiškinkite, kaip LDK svarbiausi pergamentai (pvz., Liublino unijos 
1569 07 01 dokumentas) atsidūrė už Lietuvos ribų? 

3. Lietuvos numizmatika, sfragistika ir heraldika.
Reikšminiai žodžiai: antspaudas, herbas, Vytis, Gedimino stulpai, Jogailaičių dvigu-

bas kryžius, pinigai.
Sąvokos: numizmatika, moneta, heraldika, herbas, herbynas, sfragistika, majestotinis 

antspaudas, herbinis antspaudas, vėliava.
Paskaita skiriama LDK monetoms, antspaudams ir herbams. Aptariama LDK pinigų 

istorija nuo pirmųjų monetų (pinigėlių, denarų) iki paskutinės LDK monetos, nukal-
dintos XVII a. viduryje. Aiškinamasi LDK antspaudų raida, jų tipologija. Aptariamos 
svarbiausios sfragistinio paveldo vertės (pvz., Vytauto majestotinis antspaudas). Nagrinė-
jama LDK herbų istorija, apžvelgiama LDK istorinių ir valstybingumo simbolių (Vyčio, 
Gedimino stulpų etc.), LDK žemių herbų (Trakų, Smolensko, Voluinės etc.), kilmingųjų 
herbų (Radvilų, Chodkevičių etc.) raida. Supažindinama su Vakarų Europos XV–XVI a. 
herbynais, kuriuose užfi ksuoti LDK herbai, bei LDK herbynais.

Pagrindinė literatūra: 1) Bumblauskas A. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradici-
ja. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 15–65; 2) Rimša E. Heraldika: iš praei-
ties į dabartį. Vilnius: Versus aureus, 2004, p. 10–79, 94–104, 116–138; 3) Lietuvos Vytis / 
Sud. J. Galkus. Vilnius, 2009, p. 13–66 [p. 80–252 kaip vaizdinių šaltinių publikacija]; 
4) Lietuvos monetos / Sud. A. Dulkys, S. Sajauskas, J. Galkus. Vilnius: Baltijos kopija, 
2006, p. 11–19, 49–59, 61–68, 71–82, 84, 85, 87–91, 93–96, 99–111 [dalis knygos kaip 
vaizdinių šaltinių publikacija].

Kontroliniai klausimai. 1) Nurodykite LDK pinigų raidos gaires. 2) Kokia yra LDK 
antspaudų tipologija? 3) Kokie yra LDK istoriniai ir valstybingumo simboliai? 4) Kokius 
žinote herbynus?

4. Lietuvos metraščiai, Lietuvos Metrika, LDK teisės paminklai.
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Metrika, Lietuvos metraščiai, Lietuvos Statutai, Gegu-

žės 3-iosios konstiucija.
Sąvokos: Lietuvos Metrika, archyvas, metraščiai, raštinių kultūra, teisynas, konstitucija.
Paskaitoje pateikiama informacija apie Vytauto epochoje atsiradusios LDK raštinės 

žymiausius paminklus – Lietuvos metraščius, Lietuvos Metriką ir Lietuvos Statutus (trys 
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1529, 1566, 1588 m. teisynai). Nagrinėjama Lietuvos metraščių struktūra ir chronologi-
ja. Aiškinamasi, kas yra Lietuvos Metrika, jos klasifi kacija, likimas bei šiandieninės jos 
saugojimo vietos. Apžvelgiami Lietuvos teisės paminklai – Lietuvos Statutai ir 1791 m. 
Gegužės 3-iosios konstitucija, spalio 20 d. Tarpusavio įsipareigojimas, nurodomos saugo-
jimo vietos ir skaitmeniniai projektai. 

Pagrindinė literatūra: 1) Bumblauskas A. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradici-
ja. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 147–151, 181–187; 2) Bumblauskas A. 
Senosios Lietuvos istorija. 1009–1795. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2005, p. 200–203, 
252–255; 3) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai / Sud. 
A. Ališauskas, L. Jovaiša ir kt. Vilnius: Aidai, 2001, p. 207–217, 700–713.

Internetiniai šaltiniai: Magnus Ducatus Lithuaniae. Th esaurus. Prieiga internetu: 
http://www.mdl.lt/thesaurus/.

Kontroliniai klausimai. 1) Kas yra Lietuvos metraščiai? 2) Kas yra Lietuvos Metrika, 
kur ji saugoma? 3) Kokius žinote LDK teisės paminklus? Kuo jie svarbūs? 

5. Senieji LDK spaudiniai.
Reikšminiai žodžiai: knyga, spaustuvė, biblioteka.
Sąvokos: senieji / retieji spaudiniai, inkunabulas, paleotipas, cimelija, aldai, elzevyrai, 

plantenai.
Paskaitose aptariamas LDK spaudintos knygos atsiradimas su pirmąja spausdinta Lie-

tuvos knyga – Martyno Rodomiečio „Agenda“ (1499) bei pirmosiomis LDK išspausdin-
tomis knygomis – Pranciškaus Skorinos „Mažąja kelionių knygele“ (1522) ir „Apaštalu“ 
(1525). Pateikiamas senųjų LDK knygų kalbinis, tematinis, konfesinis pjūvis. Supažindi-
nama su skaimeninėmis LDK spaudinių prieigomis. 

Pagrindinė literatūra: 1) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir 
vaizdai / Sud. A. Ališauskas, L. Jovaiša ir kt. Vilnius: Aidai, 2001, p. 94–108, 260–292, 
303–319, 521–534; 3) Senosios Lietuvos raštija / Teksto autorius S. Narbutas. Vilnius: 
Šviesa, 2006, p. 11–55.

Internetiniai šaltiniai: 1) Magnus Ducatus Lithuaniae. Th esaurus. Prieiga internetu: 
http://www.mdl.lt/thesaurus/; 2) Biblioteki cyfrowe. Prieiga internetu: http://fb c.pionier.
net.pl/owoc; 3) Europeana. Prieiga internetu: http://www.europeana.eu/portal/; 4) Vil-
niaus universiteto biblioteka. Istoriniai rinkiniai. Prieiga internetu: http://www.mb.vu.
lt/unesco/turinys.htm.

Kontroliniai klausimai. 1) Detalizuokite LDK spaudintos knygos atsiradimą. 2) Kokia 
buvo LDK knygų tematika ir kalba? 3) Išskirkite, jūsų nuomone, svarbiausių LDK senųjų 
spaudinių dešimtuką. 4) Užduotis (pratybų): kokie unikalūs leidiniai saugomi Vilniaus 
universiteto bibliotekos senųjų spaudinių skyriuje? 

6. LDK kartografi ja.
Reikšminiai žodžiai: žemėlapis, Lietuvos / LDK žemėlapiai, 1613 m. LDK žemėlapis, 

panoraminis miesto vaizdas.
Sąvokos: kartografi ja, senoji kartografi ja.
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Paskaitoje aptariami pirmieji XV–XVI a. Lietuvos žemėlapiai (N. Kuzietis, V. Gro-
deckis, G. Merkatorius ir kt.). Tačiau daugiausia dėmesio skiriama LDK kartografi niams 
paminklams – 1613 m. Radvilos Našlaitėlio pirmajam originaliam LDK žemėlapiui bei 
XVIII a. pirmos pusės Jono Nepreckio LDK žemėlapiui. Supažindinama su LDK miestų 
planais ir panoraminiais vaizdais. Pateikiama informacija apie skaitmenines kartografi jos 
kolekcijas. 

Pagrindinė literatūra: 1) Alexandrowicz S. Rozwój kartografi i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku (wyd. 2). Poznań, 1989; 2) Braziūnienė A. 
Senosios kartografi jos rinkiniai Lietuvoje // Knygotyra. 2000, t. 36, p. 34–53; 3) Lietuva 
žemėlapiuose / Sud. A. Bieliūnienė, B. Kulnytė, R. Subatniekienė. Vilnius: Lietuvos nacio-
nalinis muziejus, 2002, p. 6–131.

Internetiniai šaltiniai: 1) Magnus Ducatus Lithuaniae. Th esaurus. Prieiga internetu: 
http://www.mdl.lt/thesaurus/; 2) DIGMAP. Prieiga internetu: http://portal.digmap.eu/
index/index.html; 3) Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos. Prieiga 
internetu: http://www.mb.vu.lt/sk-kolekcijos.

Kontroliniai klausimai. 1) Nurodykite svarbiausius XVII–XVIII a. LDK žemėlapius. 
2) Kokius miesto planus ir panoramas žinote? 3) Užduotis (pratybų): apibūdinkite Vil-
niaus universiteto bibliotekos kartografi jos kolekcijas.

7. LDK architektūrinis paveldas.
Reikšminiai žodžiai: istorijos ir architektūros paminklai, LDK pilys, LDK rezidenci-

jos, LDK šventyklos, Vilniaus baroko mokykla.
Sąvokos: nekilnojamasis paveldas, architektūros paveldas, daugiakultūriškumas, dau-

giakonfesiškumas.
Paskaitose apžvelgiama, ką paveldosaugininkai vadina nekilnojamuoju paveldu 

arba istorijos ir architektūros paminklais. Šio paveldo, nagrinėjamo LDL kontekste, rei-
kia ieškoti net aštuoniose šalyse: Lietuvoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Latvijoje, 
Lenkijoje, Moldovoje, Estijoje. Tačiau daugiausia LDK nekilnojamojo paveldo šiandien 
sutelkta Baltarusijoje ir Lietuvoje, o pagrindinis centras yra Vilnius. Nagrinėdami euro-
pėjančios ir baroko LDK paveldą, susiduriame ne tik su skirtingų architektūros stilių pa-
minklais, bet ir su jo priklausomybe įvairioms konfesijoms. Tai leidžia atverti šį paveldą 
visoms LDK paveldą aktualizuojančioms tautoms ir kultūroms. Be to, pabrėžiama vienas 
reišmingiausių baroko epochos reiškinių – Vilniaus baroko mokykla ir jos architektas 
J. Glaubitzas. 

Pagrindinė literatūra: 1) Bumblauskas A. Lietuvos Didžioji Kunigaikštija ir jos tradici-
ja. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 143–145, 163–165, 174–175, 251–287; 
2) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai / Sud. A. Ališauskas, 
L. Jovaiša ir kt. Vilnius: Aidai, 2001, p. 413–426; 3) Ukraina: Lietuvos epocha, 1320–
1569 / Sud. A. Bumblauskas, G. Kirkienė, F. Šabuldo. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, 2010.
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Internetiniai šaltiniai: 1) Magnus Ducatus Lithuaniae. Th esaurus. Prieiga internetu: 
http://www.mdl.lt/thesaurus/; 2) Virtualus istorinis Vilnius. Prieiga internetu: http://
www.viv.lt/.

Kontroliniai klausimai (pratybų). 1) Kuriose šalyse šiandien galima rasti LDK archi-
tektūros ir istorijos paminklų? 2) Pateikite po keletą skirtingoms konfesijoms ir kultū-
roms priklausančių paveldo objektų pavyzdžių Vilniuje. 3) Nurodykite skirtingiems ar-
chitektūros stiliams priklausančių paveldo objektų pavyzdžių Vilniuje.

8. LDK portretas.
Reikšminiai žodžiai: LDK dailė, LDK portretas.
Sąvokos: vaizdinis paveldas, ikonografi ja, dailė, tapyba, skulptūra, grafi ka, medalis.
Aptariama viena iš vaizdinio LDK paveldo lobyno tema – XV–XVIII a. LDK portre-

tas. Tai – paveikslai, freskos, raižiniai, medaliai, skulptūra, kuriuose pavaizduoti garsūs 
arba mažai girdėti LDK veikėjai. Pabrėžiama ne tik žanrų, bet ir temų įvairovė – nuo 
valdovų, diduomenės, dvasininkijos, šventųjų portretų iki valstiečių vaizdų. Nurodomos 
pagrindinės šį paveldą saugančios atminties institucijos Lietuvoje ir už jos ribų bei esa-
mos skaitmeninės kolekcijos. 

Pagrindinė literatūra: 1) Matušakaitė M. Portretas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštys-
tėje. Vilnius: Aidai, 2011; 2) Kompaktinis diskas „LDK asmenybių portretai Baltarusijoje: 
autentas, imaginacija, tradicija“. IAA, [2008]; 3) Šinkūnaitė L. XVII amžiaus Lietuvos port-
retas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2000, 144 p.

Internetiniai šaltiniai: 1) Magnus Ducatus Lithuaniae. Th esaurus. Prieiga internetu: 
http://www.mdl.lt/thesaurus/; 2) Lietuvos dailės muziejaus rinkiniai. Internetinė rinki-
nių informacinė sistema (IRIS). Prieiga internetu: http://www.rinkinys.ldm.lt/iris.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokių asmenybių portretų kolekcijas galite išskirti? 2) Įvar-
dykite svarbiausias šį LDK vaizdinį paveldą Lietuvoje ir už jos ribų saugančias atminties 
institucijas? 3) Kokie yra skaimeniniai projektai?

Seminarų ir pratybų temos
1 seminaras: LDK paveldo išdraskymo ir iš(si)barstymo etapai, būdai bei šiuolaiki-

nė jo geografi ja. Svarbiausi išsibarsčiusio paveldo pavyzdžiai (po 1 temos).
2 pratybos: VUB senųjų spaudinių ir kartografi jos kolekcijos bei jų skaitmeniniai 

projektai (po 5–6 temų).
3 pratybos: ekskursija po Vilnių, supažindinanti su Vilniaus kaip LDK metropolio 

paveldu (po 7 temos).
4 seminaras: skirtas baigiamajam temos darbui apžvelgti.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Bumblauskas A. Senosios Lietuvos istorija. 1009–1795. Vilnius: R. Paknio leidykla, 

2005; 2) Jučas M. Lietuvos metraščiai ir kronikos. Vilnius: Aidai, 2002; 3) Lietuva, 1009–
2009 / Sud. A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos 
leidykla, 2009; 4) Lietuvos statutas, 1529. Vilnius: Artlora, 2002; 5) Lietuvos valstybės 
kūrėjai. XVI–XX a. pirmosios pusės portretai.Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006, 
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t. 1 [XVI–XIX a. portretai]; 6) Matušakaitė M. Apranga XVI–XVIII a. Lietuvoje. Vilnius: 
Aidai, 2003; 7) Matušakaitė M. Portretas XVI–XVIII a. Lietuvoje. Vilnius: Mokslas, 1984; 
8) Metraščiai ir kunigaikščių laiškai (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 4). Vilnius: Lietuvos 
literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 222–326; 9) Narbutas S. Nuo Mindaugo raštų 
iki Karpavičiaus pamokslų: XIII–XVIII amžiaus LDK raštijos apžvalga. Vilnius: Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas, 2000; 10) Paknys M. Lietuvos Didžiosios Kunigaikšti-
jos dailės ir architektūros istorija: žymiausi menininkai. Vilnius: Vilniaus dailės akade-
mijos leidykla, 2009, p. 6–127; 11) Ulčinaitė E. Lietuvos Renesanso ir Baroko literatūra. 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001; 12) Города, местечки и замки Великого 
княжества Литовского: энциклопедия. Минск: Беларуская энцыклапедыя iмя 
Петруся Броукi, 2009.
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MODERNYBĖ: IŠTAKOS, TAPSMAS IR IDĖJOS

Modulio tikslas – pateikti studentams tarpdalykinį istorinį požiūrį į modernybės 
epochą, supažindinti su fundamentaliais socioistoriniais tekstais apie modernybę ir at-
skleisti platesnius istorinius dabarties visuomenės ir asmeninės egzistencijos vėlyvoje 
modernybėje problemų kontekstus.

Modulio temos:
• Modernybės sampratos istorinėje antropologijoje ir sociologijoje;
• Apšvieta: modernybės ištakos;
• Industrinės visuomenės kultūra.

Modernybės sampratos istorinėje 
antropologijoje ir sociologijoje

Lekt. dr. Artūras Vasiliauskas

Temos anotacija. Tema nagrinėja istorinėje antropologijoje ir sociologijoje formuluo-
jamas modernybės, kaip fundamentalios istorinės transformacijos ir radikalaus atotrūkio 
epochos, idėjas. Svarstoma, ar modernybė yra unikalus, Vakarų visuomenių civilizaci-
nio pirmavimo fenomenas. Apžvelgiamos reikšmingiausios šių disciplinų idėjos – keblus 
modernios visuomenės ir tradicijos santykis bei prieštaringa, nestabili ir nekontroliuo-
jama modernybės raida. Aptariamas modernybei būdingų struktūrų ir procesų – mo-
dernios valstybės, politinio legitimumo tipų, naujų disciplinarinių, individo kontrolės ir 
savikontrolės mechanizmų bei nacionalizmo – atsiradimas bei jų sąsajos su ekonominė-
mis ir civilizacinėmis permainomis. Stengiamasi parodyti, kaip įtakingos istorinės antro-
pologijos ir sociologijos koncepcijos atskleidžia paradoksalias, prieštaringas, šiuos pro-
cesus inicijavusių socialinių veikėjų nenumatytas visuomeninės būties racionalizacijos, 
sekuliarizacijos ir demokratizavimo pasekmes. Modernybė ir jos vėlyvoji fazė – dabarties 
epocha, pasitelkiant ne tik mokslo veikalus, bet ir reprezentatyvius meno kūrinius, ap-
tariama kaip dramatiškos žaismės tarp socialinės kontrolės ir individo laisvės identiteto 
aspiracijų ir unifi kacinių inercijų, beatodairiškos socialinės inžinerijos ir bejėgiškumo 
sparčios socialinės kaitos ir dezintegracijos akivaizdoje laukas.

Temos programa
1. Ankstyvosios įžvalgos apie modernybės iššūkius XIX a. sociologijos klasikoje.
Reikšminiai žodžiai: Emile’is Durkheimas, Karlas Marxas, Alexis de Tocqueville’is, 

Maxas Weberis, Apšvieta, autoritetas, bendruomenė, biurokratija, demokratija, egalita-
rizmas, pažanga, savižudybė, socialinė dezintegracija, tradicija.

Sąvokos: anomija, modernybė, individualizmas, industrializmas, racionalizacija, su-
svetimėjimas.
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XVIII–XIX a. – tai didžiosios Vakarų visuomenių transformacijos epocha. Ankstyva-
jai reakcijai į šią transformaciją – Apšvietos fi losofi jai bei sociologijos pirmtakams būdin-
gas optimistinis požiūris – tradicinių institucijų erozija sudaro prielaidas kurtis visuome-
nei, pagrįstai protu, universaliais teisingumo bei naudos kriterijais ir iš to išplaukiančiu 
tikėjimu šviesia ateitimi. Ankstyvojoje sociologijoje Apšvietos mąstytojų optimizmą kei-
čia komplikuotesnis santykis su modernybe – atkreipiama dėmesį į tai, jog neįprastas 
visuomeninės kaitos greitis ir mastas negali būti vienareikšmiškai tapatinamas su pažan-
ga. Visi sociologijos mokslo kūrėjai konstatavo, jog bent jau ankstyvoji modernybės fazė 
nepasiūlė naujų institucijų formų, pajėgių veiksmingai malšinti chaotiško, nevaldomo 
vyksmo gimdomas socialines disfunkcijas bei susvetimėjimą. Emile’is Durkheimas at-
seka priežastinį ryšį tarp moderniai visuomenei būdingos nuolatinės anomijos, t. y. sta-
bilios tvarkos, taisyklių bei glaudžių socialinių ryšių stokos ir iš pirmo žvilgsnio visiškai 
individualios – psichologinės suicidinės motyvacijos. Karlas Marxas aptaria modernybę 
visų pirma naujos kokybės atskirties, susiklosčius naujiems kapitalistiniams gamybiniams 
santykiams, bei neišvengiamo klasinio konfl ikto požiūriu. Alexis de Tocqueville’is, nagri-
nėdamas Jungtinėse Valstijose labiausiai pažengusios demokratijos ir politinio egalitariz-
mo sistemą, parodo, kaip atomizuotos individų masės bejėgiškumas palaikyti vertybių 
hierachiją ir neatsparumas manipuliacijoms, daugumos prievarta mažumai ar individui 
gali virsti ofi cialios laisvės doktrinos inversija. Maxas Weberis lygiai tokią pačią inver-
sišką tendenciją įžvegia racionalizacijos procese, atskleisdamas, kaip vertybinis raciona-
lizmas ilgainiui virsta procedūrinės mechanikos sistema, kurios aukščiausia išraiška yra 
biurokratija. Galima teigti, jog klasikinė sociologija iš dalies buvo skeptiškos, kritiškos, o 
kartais net melancholiškos nuostatos modernybės, kaip nevaldomo tradicinės visuome-
nės institucijų irimo, atžvilgiu produktas. 

Privaloma literatūra: Nisbet R. A. Sociologijos tradicija. Vilnius: Pradai, 2000 [skyre-
lis – Autoritetas], p. 170–260 [skyrelis – Susvetimėjimas], p. 383–451.

Rekomenduojama literatūra: 1) Durkheim E. Savižudybė: sociologinis etiudas. Vil-
nius: Pradai, 2002; 2) Marx K. Kapitalas: politinės ekonomijos kritika. Vilnius: Vaga, 
2009, t. 1; 3) Tocqueville A. Apie demokratiją Amerikoje. Vilnius: Amžius, 1996.

Kontroliniai klausimai. 1) Kodėl ankstyvajai sociologijai būdingas itin kritiškas po-
žiūris į modernizacijos procesus? 2) Kokias socialinio gyvenimo racionalizacijos ir susve-
timėjimo sąsajas įžvelgė ankstyvoji sociologija?

2. Modernybė ir kapitalizmas kaip netolygi raida: Th e West and the rest.
Reikšminiai žodžiai: Perry Andersonas, Fernandas Braudelis, Immanuelis Wallerstei-

nas, Maxas Weberis, Azija, civilizacinis unikalumas, Europa, netolygi civilizacinė raida, 
politinė autonomija, tarptautinė prekyba, struktūriniai bruožai.

Sąvokos: europocentrizmas, kapitalizmas, marksistinė istorinė makrosociologija, 
multikultūralizmas, pasaulinė sistema (world-system), socialinės-ekonominės formaci-
jos, šerdies visuomenės.

Nors neabejotina, kad modernybė yra Vakarų Europoje prasidėjęs ir iš jos plitęs į 
kitas visuomenes procesas, nesutariama nei dėl jos priežasčių, nei dėl chronologijos. Mo-
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dernybės pradžia paprastai nepriskiriama vien tik industrializmui ar Apšvietos epochai 
XVIII amžiuje. Sutariama, kad tai buvo lemiamo kokybinio šuolio ir atotrūkio civili-
zacinėse varžybose momentas, tačiau struktūrinių Vakarų Europos visuomenių bruožų, 
nulėmusių perėjimą iš tradicinės socialinės organizacijos į modernybę, ieškoma anks-
tesnėse epochose. Maxas Weberis: tezė apie protestantizmą kaip daugelio išimtinai Va-
karams būdingų ekonominių, socialinių bei intelektualinių reiškinių, lėmusių raciona-
listinio kapitalizmo genezę, katalizatorių. Didžiąją civilizacinę slinktį link modernybės 
įžvelgia ir marksistinė istorinė makrosociologija, tikslinusi, papildžiusi arba kūrybiškai 
plėtojusi Karlo Marxo socialinių- ekonominių formacijų sekos teoriją. Perry Andersonas 
sieja kapitalizmo atsiradimą su tęstinumo bei antikos ir feodalizmo sintezės elementais. 
Immanuelis Wallersteinas aiškino kapitalizmą ir Vakarų vyravimą kaip globalią nelygių 
ekonominių mainų sistemą, tačiau pabrėžė, jog kelioms pažangioms visuomenėms buvo 
būdingi tam tikri gamybinių santykių ir politinės organizacijos ypatumai, suteikę joms 
XVI a. daugiau galimybių tapti šerdies visuomenėmis nelygiaverčių mainų sistemoje. 
Fernandas Braudelis atskleidžia tarptautinės prekybos, miestų autonomijos ir kapitaliz-
mo, kaip globalių mainų sistemos, tęstinumą nuo viduramžių.

Europocentristinė modernybės, kaip Vakarų visuomenių civilizacinio pranašumo, 
koncepcija kritikuojama už selektyvų ir deterministinį požiūrį į istorinę raidą. Kai kurie 
komparatyviniai istorinės sociologijos ir antropologijos tyrimai, lyginantys nevakarie-
tiškų visuomenių, ypač Azijos, raidą su Europos visuomenių istorija, teigia, jog Vakarų 
pranašumas nebuvo iš anksto nulemtas, nes bent keliuose civilizaciniuose židiniuose su-
siklostė panašios struktūrinės proveržio į modernybę prielaidos. Galiausiai teigiama, jog 
vakarietiškas modernėjimas iš dalies buvo ne struktūrinio Europos unikalumo pasekmė, 
o tarpcivilizacinių mainų, ypač mokslo, gamybinių ir technologinių inovacijų srityje, re-
zultatas. Taigi, teigiama, jog Europai tiesiog atsitiktinai pasisekė pirmai išsiveržti į priekį 
ir modernybės negalima laikyti netolygios civilizacinės raidos požymiu.

Privaloma literatūra: Goody J. Capitalism and Modernity: Great Debate. Polity Press, 
2004, p. 1–79.

Rekomenduojama literatūra: 1) Braudel F. Kapitalizmo dinamika. Vilnius: Baltos lan-
kos, 1994; 2) Gellner E. Postmodernizmas, protas ir religija. Vilnius: Pradai, 1993; 3) We-
ber M. Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia. Vilnius: Pradai, 1997.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokie unikalūs Europos bruožai lėmė jos pirmavimą civi-
lizacinėse „lenktynėse“ link modernizacijos anot europocentristinio požiūrio? 2) Kokią 
įtaką modernybės ir kapitalizmo genezei turėjo tarpcivilizaciniai mainai?

3. Norbertas Eliasas – racionalizacija, socialinė kontrolė, savikontrolė ir civilizaci-
jos procesas.

Reikšminiai žodžiai: Norbertas Eliasas, ilgos trukmės procesai, kumuliatyvus moks-
las, rūmų dvaro visuomenė, socialinė kontrolė ir savikontrolė, socialiniai tinklai, valdžios 
monopolizacija.

Sąvokos: civilizacijos procesas, fi gūracija, habitus, racionalizacija.
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Modernybės ištakas N. Eliasas įžvelgė daugelį šimtmečių vykusiame Vakarų Europos 
visuomenių civiliacijos procese. N. Eliasas reabilitavo evoliucinės sociologijos ir antro-
pologijos diskredituotus ilgalaikės trukmės socialinių procesų tyrimus ir suformulavo 
naujo kumuliatyvaus mokslo apie visuomenę principą, siūlydamas tirti individų ir indi-
vidų grupių tarpusavio susietumo būdų pokyčius. Individų tarpusavio susietumo būdus 
N. Eliasas įvardija fi gūracijos sąvoka, o ilgalaikes patvarias asmenybės nuostatas, įgyja-
mas socializacijos fi gūracijose metu ir suteikiančias veikimo visuomenėje kompetencijas, 
jis įvardija habitus sąvoka. Figūracijos ir habitus sąvokomis N. Eliasas susiejo istorinės 
raidos makro lygmens procesus su individualios egzistencijos visuomenėje būdais.

Civilizacijos procesą, atvedusį Vakarų Europos visuomenes į modernybę, N. Eliasas 
suvokia kaip neplanuotą ir netyčinį tikslingų žmonių sąveikų padarinį. Civilizacijos pro-
cesą jis apibūdino kaip laipsniško išorinės socialinės kontrolės augimo individo atžvilgiu 
virsmą į individo savikontrolę modernybėje. Tirdamas europiečių sampratos apie tarp-
asmeninius santykius ir požiūrio į savo emocijas ir kūno funkcijas pokyčius bei valsty-
bės genezę ir politinės galios monopolizacijos procesus, jis siekė parodyti, kad socialinių 
fi gūracijų ir žmogiškos psichikos pokyčiai koreliavo bei turėjo aiškią kryptį. N. Eliasas 
taip pat atskleidė, jog individo savikontrolės, kaip racionalios nuostatos, kilmė nebūtinai 
sietina tik su buržuaziniu habitusu. Tirdamas ankstyvųjų moderniųjų laikų rūmų dvaro 
visuomenę, visų pirma aristokratijos fi gūraciją, susiklosčiusią Liudviko XIV absoliutisti-
nio režimo metu Prancūzijoje, jis pažymi, kad rūmų dvaro visuomenės elito nariai, kon-
kuruodami tarpusavyje monopolizuotos politinės galios sąlygomis, išplėtojo habitusą, 
kuriam buvo būdinga trumpalaikių troškimų ir emocinių poreikių kontrolė ilgalaikio 
racionalaus tikslo išlaikyti arba pagerinti savo statusą labui.

Privaloma literatūra: Norbert E. Rūmų dvaro visuomenė. Vilnius: Aidai, 2004, p. 65–142.
Vizualinė medžiaga (fi lmas): Dangerous Liaisons (Pavojingi ryšiai; rež. S. Frears, 1989).
Kontroliniai klausimai. 1) Kaip etiketas ir jo kaita yra susiję su makrocivilizaciniais 

procesais? 2) Kuo skirtingi ir panašūs rūmų dvaro visuomenės ir buržuazinis racionalu-
mas?

4. Michel Foucault – modernybė kaip nauja žinojimo ir galios konfi gūracija.
Reikšminiai žodžiai: bausmė, beprotystė, drausminiai mechanizmai, galia, humanita-

riniai mokslai, kalėjimai, Panoptikonas, seksualumas, žinojimas.
Sąvokos: disciplinavimas, diskursas, normalizavimas.
Nors M. Foucault nekėlė sau uždavinio tirti modernybę, tačiau jo idėja apie fundamen-

talų institucinį ir epistemologinį poslinkį link disciplinarinės visuomenės yra tiesiogiai 
susijusi su modernybės kaip radikaliai naujo socialinės organizacijos būdo problematika. 
Šį poslinkį M. Foucault fi ksavo, tirdamas tokias iš pirmo žvilgsnio skirtingas sritis kaip 
beprotystės sampratos, klinikinės medicinos atsiradimas, idėjos apie seksualumą ir jo iš-
krypimus, bausmių už nusikaltimus ir penitenciarinės sistemos raida. Permainoms visose 
šiose srityse buvo būdinga glaudi bei abipusiškai produktyvi naujų drausminių institucijų 
ir mokslų apie žmogų sąveika. Humanitariniai mokslai atsirado ne dėl pasaulėžiūrinės 
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humanizacijos ar refl eksyvaus teorinio intereso, o todėl kad, konstatuodami žmogų kaip 
pažinimo objektą, jie kaupė ir sistemino apie jį žinias, reikalingas naujų individų valdymo 
technologijų gamybai. Paradigminiu tokios technologijos pavyzdžiu M. Foucault laikė 
Jeremy Benthamo pasiūlytą Panoptikono kaip tobulo kalėjimo idėją. 

Išsamiausiai galios ir žinojimo sąveikos mechanizmus M. Foucault atskleidė tirdamas 
bausmių už nusikaltimus transformaciją Prancūzijoje, vykusią XVIII a. antroje pusėje– 
XIX a. pirmoje pusėje. Iš pirmo žvilgsnio tuo metu vyko nusikaltėlių baudimo humani-
zacija. Tačiau naujoji kalėjimo tvarka, siekianti „perprasti“ nusikaltėlį, pajungia jo gyve-
nimą priežiūros bei perauklėjimo technikoms, išradinėjamoms kriminologinio diskurso 
profesionalų ir taip bausmės funkcija pakeičiama iš keršto į veiksmingesnės ilagaikės in-
divido kontrolės siekį. Anksčiau tokią transformaciją patyrė beprotystė, kurios atskirtis 
nuo „normalių žmonių“ pasaulio buvo galutinai institucionalizuota jau XVIII amžiuje. 
M. Foucault taip pat aprašo, kaip į galios ir žinojimo sąveikos lauką papuola seksualumas, 
kuris intensyviai analizuojamas, klasifi kuojamas ir kauzaliai aiškinamas tam, kad taptų 
praktikų, drausminančių paskiro individo kūną bei populiacijas moralinio, demografi -
nio, higieninio ir kitais reguliavimo tikslais, objektu.

Privaloma literatūra: Foucault M. Disciplinuoti ir bausti. Vilnius: Baltos lankos, 1998, 
p. 163–267.

Rekomenduojama literatūra: Foucault M. Valia žinoti // M. Foucault. Seksualumo is-
torija. Vilnius: Vaga 1999, p. 9–123.

Vaizdinė medžiaga (fi lmas): Clockwork Orange (Prisukamas apelsinas; rež. S. Ku-
brick, 1971).

Kontroliniai klausimai. 1) Kaip kito bausmės funkcija drausminėje visuomenėje? 
2) Kas yra Panoptikonas ir kaip jis atspindi naują galios valdyti prigimtį? 

5. Modernios valstybės ištakos.
Reikšminiai žodžiai: Perry Andersonas, Michaelas Mannas, Th eda Skocpol, Charlesas 

Tilly, Maxas Weberis, karas, politinės teisės, revoliucijos, valdymo funkcijos, valdymo 
tipas, valstybė.

Sąvokos: absoliutizmas, legalusis, charizmatinis, tradicinis valdymo tipai, patrimoni-
nis autoritetas, suverenumo konsolidavimas, valdymo institucionalizavimas.

Jau Maxas Weberis, apibrėžęs valstybę kaip prievartos naudojimo monopoliją tam 
tikroje teritorijoje, išskyrė tradicinį, charizmatinį ir legalųjį valdymo tipus. Pastarąjį laikė 
esminiu modernios visuomenės bruožu. Pagrindinis modernios valstybės požymis yra 
valdymo institucionalizavimas, t. y. valdymo nuasmeninimas ir formalizavimas. Spren-
dimo galia pasitraukia iš patrimoninio autoriteto valios sferos į teisiškai apibrėžtas ir atri-
botas valdymo funkcijas, pajungiamas ne asmeninės ištikimybės, o procedūrų ir taisyklių 
laikymosi principui. Valdymas tampa specializuota, atskirta nuo politinio legitimumo 
formų (absoliutizmo, demokratijos, autoritarinio režimo, totalitarizmo), tačiau drauge 
būtina joms visoms profesionalia veikla.
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Nors pažymima, kad panašių valdymo bruožų turėjo ir ikimodernios imperijos, ta-
čiau mastas, kuriuo abstrakčios taisyklės, procedūros ir valdymo technikos žinios, ne-
susijusios su politinės galios ritualais, įsigali modernioje valstybėje, paverčia ją unikaliu 
fenomenu.

Naujo valdymo tipo formavimąsi nuo XVI a. įvairios istorinės sociologijos kryptys 
sieja ir su politinės galios konsolidacijos procesais, ir su kapitalizmo geneze, ir su nau-
jomis socialinių konfl iktų bei klasių konfi gūracijomis. Th eda Skocpol, lygindama Pran-
cūzijos, Kinijos ir Rusijos revoliucijas, pažymi, kad visais trimis atvejais nugalėjo, nors ir 
skirtingu laipsniu, valstybė kaip autonomiška visų socialinių klasių atžvilgiu centralizuo-
tos bei biurokratizuotos galios santalka. Karlas Polanyi ir Michaelas Mannas atstovauja 
požiūriui, pagal kurį kapitalizmas ir valstybė buvo dvi viena nuo kitos priklausomos ir 
skatinusios viena kitos augimą naujos socialinės formos. Panašiai absoliutizmo, kaip mo-
dernios valstybės pirmtako, genezę nagrinėjo ir Perry Andersonas. Jis nurodė, jog šios 
raidos kryptys Rytuose ir Vakaruose buvo visiškai skirtingos, mat Vakarų Europoje abso-
liutistinės valstybės biurokratinis aparatas buvo kompensacija feodalų klasei, praradusiai 
pajamas iš baudžiavos ir turėjusiai varžytis su kylančia miestų buržuazija. Rytuose abso-
liutistinė valstybė buvo feodalinės klasės vykdomos priespaudos mechanizmas, užkrau-
tas bendruomeninių laisvių netekusiems valstiečiams. Charlesas Tilly aiškų suverenumo 
konsolidavimosi procesą, Europoje nuosekliai vykusį 400 metų, aiškina karo reikmėmis. 
Valdovo dvaras ir kitos tradicinės valdžios formos laipsniškai transformavosi į funkciškai 
diferencijuotą valdymo aparatą, atsakingą už valdomos teritorijos ūkinių išteklių apskaitą 
ir kontrolę, viešosios tvarkos palaikymą bei viešųjų darbų organizavimą. Karo išteklių 
telkimas nebuvo vienpusis procesas, nes apmokestinami valdiniai ilgainiui virto pilie-
čiais, išsireikalaujančiais vis daugiau ne vien politinių, bet ir socialinių teisių mainais už 
fi nansinę naštą.

Privaloma literatūra: Tilly Ch. Coercion, Capital and European States. Blackwell 
Publishers, 1990, p. 67–126.

Rekomenduojama literatūra: Polanyi K. Didžioji transormacija: politinės ir ekonomi-
nės mūsų laikų ištakos. Vilnius: Algarvė, 2002.

Kontroliniai klausimai. 1) Kaip valstybei pavyko tapti svarbiausia ir geriausiai konso-
liduota visuomenės forma modernybės epochoje? 2) Kokią įtaką karyba ir karinė organi-
zacija turėjo modernaus valstybingumo susidarymui?

6. Modernaus politinio legitimumo formos – nuo demokratizacijos iki totalitarizmo.
Reikšminiai žodžiai: Reinhardas Bendixas, Barringote’as Moore’as, Zenonas Norkus, 

Steinas Rokkanas, buržuazija, komercializacija, valstiečiai, žemvaldžiai, politinis legiti-
mumas.

Sąvokos: azijinis gamybos būdas, demodernizacija, demokratija, fašizmas, komuniz-
mas, konceptualus žemėlapis, liberalioji demokratija, patrimoninė valdžia, pilietinė vi-
suomenė, Sonderweg, totalitarizmas.

Visiems moderniems valdymo tipams buvo būdinga racionalizacija ir biurokratizaci-
ja, o politinio legitimumo požiūriu skirtingos valstybės į modernybę žengė savais raidos 
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keliais. Reinhardas Bendixas savo komparatyvinėmis studijomis parodė, jog demokra-
tizacija buvo ne ūmaus modernizacinio persilaužimo industrinėse visuomenėse, o ilgus 
šimtmečius trukusios raidos rezultatas. Politinių teisių plėtros pradžia sutapo ne tik su 
valdovo valdžios ir luominio atstovavimo sunykimu, bet ir su valstybės galių, unifi kavu-
sių ir integravusių mases į pilietinę visuomenę, didėjimu.

 Demokratizacijos procesai nevyko visur vienodai ir ne visur tai buvo vienintelė poli-
tinio legitimumo modernizavimo kryptis. Šios įvairovės, kaip ilgalaikio istorinio skirtin-
gų kintamųjų priežastinio veikimo padarinius bei tiesioginus atspindžius atskirų XX a. 
Vakarų Europos šalių demokratinės politikos specifi koje savo konceptualiame Europos 
žemėlapyje siekė pavaizduoti Steinas Rokkanas. Barringote’as Moore’as išskyrė tris mo-
dernaus politinio legitimumo būdus – demokratinį, fašistinį ir komunistinį. Jo analizėje 
svarbiausias veiksnys, lėmęs vieno iš trijų politinės sistemos raidos scenarijų, buvo skir-
tingos trijų socialinių klasių – valstietijos, žemvaldžių ir buržuazijos – sąveikos.

Visuotinės politinės modernizacijos tezei oponuoja koncepcijos, aiškinančios, kad tota-
litarinių sistemų negalima sieti su esminiais modernybės bruožais ir kad jos greičiau buvo 
nevisiškos kai kurių visuomenių modernizacijos arba net demodernizacijos pasekmė. Vo-
kietijoje ši koncepcija žinoma Sonderweg – ypatingo kelio vardu. Komunistinė santvarka 
Rusijoje ir Kinijoje laikoma azijinio despotizmo tąsa bei azijinio gamybos būdo variantu. 

Paskutinė didžioji politinė modernybės transformacija buvo komunizmo žlugimas 
bei skirtingų išėjimo iš komunizmo būdų klostymasis pastaruosius keletą dešimtmečių 
įvairiose šalyse. Mėgindamas įvertinti Lietuvos vaidmenį šiuose procesuose, Zenonas 
Norkus atliko lyginamąją tipologinę komunizmo įveikos, demokratizacijos ir marketi-
zacijos, pokomunistinių šalių demokratinių procesų santykio su įvairiais vakarietiškais 
liberaliosios demokratijos tipais bei pereinamojo laikotarpio „pirmūnų“ ir „atsilikėlių“ 
stabilios ir darnios socialinės raidos požiūriu analizę.

Privaloma literatūra: Norkus Z. Kokia demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunis-
tinė transformacija Lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu. Vilnius: Vil-
niaus universiteto leidykla, 2008, p. 393–472.

Kontroliniai klausimai. 1) Kurie ikimodernaus politinio legitimumo bruožai turėjo 
įtakos demokratizacijai modernybės epochoje? 2) Kokį vaidmenį pokomunistinės libera-
liosios demokratijos matricoje vaidina Lietuva?

7. Nacionalizmas – universali modernios socialinės konsolidacijos ir mobilizacijos 
forma.

Reikšminiai žodžiai: Benedictas Andersonas, Rogersas Brubakeris, Jonas Frykmanas 
ir Orvaras Lofgrenas, Ernestas Gellneris, Ericas Hobsbawmas, Elie Kedourie, etnosas, 
ideologija, laiko samprata, moderni nacija, sekuliarizacija, spaudos išradimas.

Sąvokos: įsivaizduojama bendruomenė, išrastos tradicijos, liaudies nacionalizmas, 
modernistinė, primordialistinė ir etnosimbolistinė nacionalizmo teorijos, nacionaliz-
mas, ofi cialusis nacionalizmas, partikuliarizmas.

Glaudų genetinį modernybės ir nacionalizmo ryšį įžvelgia modernistinė nacionaliz-
mo teorija, kuri laikoma vyraujančia šiuolaikinių nacionalizmo studijų paradigma. Jai 
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oponuoja primordializmas, teigiantis, jog tautos yra naturalus, visais laikais ir visose vi-
suomenėse egzistavęs socialinės organizacijos vienetas, bei etnosimbolizmas, žvelgiantis 
į nacionalizmą iš ilgalaikės istorinės perspektyvos, kaip į modernų, tačiau daugialypiais 
etninio bendrumo, sakralizuotos mitų, simbolių ir įsitikinimų tradicijos saitais su iki-
modernia etnosų praeitimi susijusį darinį. Nemaža dalis modernistinės nacionalizmo 
teorijos šalininkų teigia, jog nacionalizmas yra tik fundamentalesnių procesų – indus-
trializacijos, valstybės galių stiprėjimo, pilietinių teisių plėtros – nulemtas epifenomenas. 
Ernestas Gellneris nacionalizmą aiškino industrinės visuomenės, orientuotos į nepaliau-
jamą ekonominį augimą, poreikiais. Tokioms visuomenėms, kad užtikrintų materiali-
nę ir technologinę pažangą, reikėjo didelės mobilių, tam tikrus išsilavinimo standartus 
pasiekusių bei specializuotomis žiniomis disponuojančių žmonių masės. Šį uždavinį 
modernėjanti valstybė įgyvendindavo diegdama unifi kuotą edukacinę sistemą, kurioje 
individai, internalizuodami naujus bendros aukštosios kultūros turinius, pasijusdavo esą 
vienos nacijos nariais. Kokią įtaką skirtingos tautiškumo idėjos turėjo modernioms poli-
tinėms struktūroms, rodo Rogersas Brubakeris, aiškindamas vokiškosios etnokultūrinės 
ir prancūziškos asimiliacinės pilietiškumo sampratos ištakas. Kiti modernistinės nacio-
nalizmo teorijos atstovai pabrėžia, jog nacionalizmui iškilti sąlygos susidarė, kai senosios 
religinės, bendruomeninės bei politinės tradicijos ir vertybės jau nebepajėgė telkti vi-
suomenių, patiriančių sparčios socialinės kaitos ir diferencijacijos spaudimą. Anot Erico 
Hobsbawmo, nacionalizmas – tai išrastos tradicijos, reintegravusios visuomenes naujai 
sukurtų simbolių, garbinimo objektų ir vietų, viešųjų ceremonijų ir ritualų pagrindu. Elie 
Kedourie nacionalizmo atsiradimą sieja ne su politinėmis ar socialinėmis modernybės 
permainomis, o su idėjine Apšvietos ir vokiškojo romantizmo revoliucija, iš kurios na-
cionalizmas išaugo kaip nauja „politinė religija“ modernios visuomenės sekuliarizacijos 
sąlygomis. Benedictas Andersonas: moderni nacija – tai įsivaizduojama bendruomenė. 
Šią įsivaizduojamą bendruomenę kūrė naujos kokybės komunikacija, Europoje prasidė-
jus visuomenės sekuliarizacijai, laiko standartizacijai ir išradus spaudą. Nacijos pradė-
jo „įsivaizduoti save“ kaip bendro likimo bendrijas, yrant religinėms bendruomenėms. 
Spauda ne tik unifi kavo vietines kalbas, įtraukė į standartizuotos kalbos vartojimo lauką 
mases žmonių, bet ir sukūrė „skaitytojų koalicijas“ iš įvairiausių visuomenės sluoksnių. 
Ne visos nacionalizmo atmainos skatino partikuliarizmą, šis buvo būdingas „liaudies 
nacionalizmams“ arba „pabudusioms iš miego“ tautoms, grindžiančioms savo tapatybę 
vietine kalba. O ofi cialusis nacionalizmas, susiejęs nacionalinį ir seną, dinastinį principus 
(Britų ir Rusijos imperijos), buvo unifi kacinės politikos partikuliaristinių nacionalizmų 
atžvilgiu įrankis.

Privaloma literatūra: Anderson B. Įsivaizduojamos bendruomenės: apmastymai apie 
nacionalizmo kilmę ir plitimą. Vilnius: Baltos lankos, 1999, p. 16–100.

Rekomenduojama literatūra: 1) Hobsbawm E. Mass Producing Traditions: Europe 
1870–1914 // Th e Invention of Tradition / Eds. E. Hobsbawm, R. Terence. Cambridge 
University Press, 1983, p. 263–307; 2) Brubaker R. Pilietybė ir tautiškumas Prancūzijoje 
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ir Vokietijoje. Vilnius: Pradai, 1998; 3) Frykman J. and Lofgren O. Culture Builders: A 
Historical Anthropology of Middle Class Life. Rutgers University Press, 1987.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokiu mastu nacionalizmas reprezentuoja pačią moderny-
bę? 2) Ar tauta yra tik įsivaizduojama bendruomenė?

8. Vėlyvoji modernybė, arba tai, kas po modernybės.
Sąvokos: medijuota patirtis, metanaratyvai, konsumerizmas, postindustrinė visuome-

nė, postmodernizmas, refl eksyvumas, rizikos visuomenė, simuliakrai, socialinių santykių 
iškūnijimas, virtualumas.

Reikšminiai žodžiai: Jeanas Baudrillardas, Zygmuntas Baumanas, Ulrichas Beckas, 
Danielis Bellas, Anthony Giddensas, Jean-Francois Lyotard’as, dinamizmas, egzistenci-
nis nerimas, globalizacija, „Juggernaut“, tapatybė, kapitalizmo kultūriniai prieštaravimai, 
ontologinis nesaugumas.

Vieni mokslų apie visuomenę atstovai tvirtina, jog dabarties epocha nėra kokybiškai 
naujas vystymosi etapas, tiesiog dabar modernybei būdinga dar spartesnė socialinė kai-
ta bei globalizacijos nulemta visuotinė šios kaitos elementų tarpusavio priklausomybė. 
Kiti konstatuoja modernybės baigtį ir teigia, jog šiuo metu matome, kaip randasi naujos 
rūšies socialinė organizacija, kurios neutraliausias pavadinimas „postmodernybė“ nu-
rodo šį atotrūkį. Danielis Bellas buvo vienas pirmųjų, mėginęs išsamiai apibūdinti šią 
būklę, pavadino ją postindustrine visuomene, taip siekdamas pabrėžti, jog gamybinį 
sektorių išstumia rinkos ir valstybės teikiamų įvairiausių paslaugų sektorius. Pagrindinis 
kapitalizmo kultūrinis prieštaravimas, pasak D. Bello, tas, jog ūkinės veiklos sritį valdo 
efektyvumo ir racionalaus funkcionalumo principas, o kultūros sritį, visiškai priešingas 
konsumeristinis nežabotos saviraiškos ir besaikio malonumų siekimo vaikymosi princi-
pas. Zygmuntas Baumanas konsumerizmo ir racionalios ekonominės veiklos konfl ikto 
vėlyvosios modernybės kapitalizme neįžvelgia. Atvirščiai, konsumerizmas, anksčiau at-
likęs kapitalizmo epochoje drausminimo funkciją, gundydamas individą nepaliaujamai 
vartoti, yra veiksmingesnė socialinės kontrolės forma nei reikalavimas laikytis universa-
lių taisyklių. Dar radikaliau konsumerizmą aptaria Jeanas Baudrillard’as – jam vartojimas 
tapo socialiniu išnaudojamų masių darbu. Vartojama tam, kad būtų įtvirtinta ir atskirta 
nuo kitų socialinė pozicija. Vartojimas virsta socialinės komunikacijos forma, o vartoja-
mi daiktai iš prekių virsta socialinių distinkcijų ženklais.

Anthony Giddensas: vėlyvajai modernybei ypatingą dinamizmą suteikia sociali-
nių santykių iškūnijimas, t. y. socialinių santykių ištraukimas iš vietinių kontekstų ir jų 
pertvarkymas neapibrėžtoje laiko ir erdvės perspektyvoje. Kitas ypatingą dinamizmą 
lemiantis elementas yra institucinis socialinio gyvenimo refl eksyvumas. Lygiai taip pat 
refl eksyvumas tampa asmens tapatumo šerdimi. Vėlyvosios modernybės individo tapa-
tybė – tai projektas, kurį privalu nuolat permąstyti ir perkurti. Refl eksyvumas visiškai 
pašalina rėmimasi tradicija ir autoritetu kaip socialinio veiksmo pagrindimo būdą. Ref-
leksyvumas skatiną kūrybišką kaitą, antra vertus, jis yra nuolatinio netikrumo ir egzis-
tencinio nerimo šaltinis. Kitas ontologinio nesaugumo šaltinis yra nauji pavojai ir rizikos, 
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kuriuos kelia pačios vėlyvosios modernybės institucijos, pavyzdžiui, tarptautinės fi nansų 
rinkos, atominė ginkluotė ir energetika ir pan. Ulrichas Beckas šią būklę įvardija nau-
josios modernybės fenomenu – rizikos visuomene, kurios pagrindinis politinis idealas 
yra ne lygybė kaip klasikinėje modernybėje, o saugumas. Ontologinį netikrumą laiduoja 
Francois Lyotard’o aprašytas metanaratyvų, įteisindavusių įvairias žinojimo formas, žlu-
gimas. Medijuota patirtis atitraukia žmogų nuo jo gyvenamosios aplinkos į simuliakrinę 
virtualią erdvę, už kurios ribų, anot Jeano Buadrillard’o, tikrovė pamažu apleidžia žmo-
gaus egzistenciją. 

Privaloma literatūra: Bauman Z. Globalizacija: pasekmės žmogui. Vilnius: Apostrofa, 
2007, p. 7–155.

Rekomenduojama literatūra: 1) Baudrillard J. Simuliacija ir simuliakrai. Vilnius: Baltos 
lankos, 2002; 2) Bell D. Kapitalizmo kultūriniai prieštaravimai. Vilnius: Alma littera, 2003; 
3) Giddens A. Modernybė ir asmens tapatumas. Vilnius: Pradai, 2000; 4) Lyotard J.-F. Post-
modernus būvis: šiuolaikinį žinojimą aptariant. Vilnius: Baltos lankos, 1993.

Vaizdinė medžiaga (fi lmas): „Brazil“ (rež. T. Gilliam).
Kontroliniai klausimai. 1) Ar vėlyvoji modernybė (postmodernizmas, postindustrinė 

visuomenė) yra radikalus atotrūkis nuo klasikinės modernybės? 2) Kaip vėlyvosios mo-
dernybės analitikai apmąsto ontologinio netikrumo padėtį?

Seminarų ir pratybų temos
1–8 seminaruose aptariama privaloma literatūra (literatūros sąrašą žr. toliau).
9–15 seminaruose studentai pateikia savo individualius projektus.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Baudrillard J. Simuliacija ir simuliakrai. Vilnius: Baltos lankos, 2002; 2) Bell D. 

Kapitalizmo kultūriniai prieštaravimai. Vilnius: Alma littera, 2003; 3) Braudel F. Kapi-
talizmo dinamika. Vilnius: Baltos lankos, 1994; 4) Brubaker R. Pilietybė ir tautiškumas 
Prancūzijoje ir Vokietijoje. Vilnius: Pradai, 1998; 5) Durkheim E. Savižudybė: sociologi-
nis etiudas. Vilnius: Pradai, 2002; 6) Foucault M. Valia žinoti // M. Foucault. Seksualumo 
istorija. Vilnius: Vaga 1999, p. 9–123; 7) Gellner E. Postmodernizmas, protas ir religija. 
Vilnius: Pradai, 1993; 8) Giddens A. Modernybė ir asmens tapatumas. Vilnius: Pradai, 
2000; 9) Handbook of historical sociology / Eds. G. Delanty, E. F. Isin. Sage Publications 
Ltd., 2003; 10) Hobsbawm E. Mass Producing Traditions: Europe 1870–1914 // Th e In-
vention of Tradition / Eds. E. Hobsbawm, R. Terence. Cambridge University Press, 1983, 
p. 263–307; 11) Lyotard J.-F. Posdmodernus būvis: šiuolaikinį žinojimą aptariant. Vilnius: 
Baltos lankos, 1993; 12) Marx K. Kapitalas: politinės ekonomijos kritika. Vilnius: Vaga, 
2009, t. 1; 13) Polanyi K. Didžioji transormacija: politinės ir ekonominės mūsų laikų išta-
kos. Vilnius: Algarvė, 2002; 14) Rubavičius V. Postmodernus kapitalizmas. Vilnius: Kitos 
knygos, 2010; 15) Smith D. Th e Rise of Historical Sociology. Temple University Press, 
1991; 16) Tocqueville A. Apie demokratiją Amerikoje. Vilnius: Amžius, 1996; 17) We-
ber M. Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia. Vilnius: Pradai, 1997.
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Privaloma seminarų literatūra (seminarų eilės tvarka): 1) Nisbet R. A. Sociolo-
gijos tradicija. Vilnius: Pradai, 2000 [skyrelis – Autoritetas] p. 170–260, [skyrelis – Su-
svetimėjimas] p. 383–451; 2) Goody J. Capitalism and Modernity: Great Debate. Polity 
Press, 2004, p. 1–79; 3) Norbert E. Rūmų dvaro visuomenė. Vilnius: Aidai, 2004, p. 65–42; 
4) Foucault M. Disciplinuoti ir bausti. Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 163– 67; 5) Tilly Ch. 
Coercion, Capital and European States. Blackwell Publishers, 1990, p. 67–126; 6) Nor-
kus Z. Kokia demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė transformacija Lietuvoje 
lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, 
p. 393–472; 7) Anderson B. Įsivaizduojamos bendruomenės: apmastymai apie nacionaliz-
mo kilmę ir plitimą. Vilnius: Baltos lankos, 1999, p. 16–100; 8) Bauman Z. Globalizacija: 
pasekmės žmogui. Vilnius: Apostrofa, 2007, p. 7–155.

Apšvieta: modernybės ištakos
Doc. dr. Eligijus Raila

Temos anotacija. Apšvietos sąjūdis susijęs su konkrečia istorine-kultūrine epocha. 
Apšvieta paženklina savo epochą tam tikra nuotaika. Pradedama kalbėti ir rašyti kitaip 
nei anksčiau. Ir dar ilgą laiką bus taip kalbama, rašoma ir mąstoma. Sulig Apšvietos atsi-
radimu įmanoma pereiti nuo teorijos prie praktikos, nuo kritikos prie patobulintos, re-
formuotos, veiklos – ir lavinant, ir auklėjant, ir tvarkant namų ūkį bei valstybės fi nansus, 
ir bendraujant bei politikuojant. 

Apšvieta – tai reakcija į baroką, ortodoksiją, kontrreformaciją. Giliai užslėptos eraz-
miškojo humanizmo, atviro kalbėjimo ir rašymo, į Antiką orientuotos kritikos tendenci-
jos vėl iškyla į paviršių. 

Apšvieta iki pat gelmių išjudina paveldėtas ir sustingusias formas. Entuziastingai žvel-
giama į priekį, ne atgal. Prasideda „naujojo pastovumo“ paieškos, atvedusios į moder-
niuosius laikus.

Temos programa
1. Apšvietos epocha: defi nicija ir chronologija.
Reikšminiai žodžiai: Europa, epocha, XVIII a., Europos sąmoningumo krizė, Vital 

Revolution.
Sąvokos: apšvieta, švietimas.
Teikiamas terminas „apšvieta“ tiksliau ir griežčiau nusako aptariamos epochos mor-

fologinį turinį nei sąvoka „švietimas“. Pastarasis specifi škai apibūdina edukacijos procesą 
ir edukacinį nusiteikimą. Taigi, švietimas yra tik vienas iš daugelio apšvietos sąmonin-
gumo transliavimo būdų. Siekdama išsaugoti šią perskyrą, Europos istoriografi nė mintis 
nuosekliai įtvirtino dvi sąvokas. Taigi, anglų – Enlightenment / education; vokiečių – Auf-
klaerung / Bildung; prancūzų – Lumieres / education; italų – Illuminiso / istruzione; ispa-
nų – Iluminismo / instruccion; portugalų – seculo das luzes / instrucao; lenkų – Oswie-
cenie / oswiata. Tai pavyzdžiai tų Europos kalbų, kurios jau seniai svarsto Apšvietos / 
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Švietimo epochos problematiką. O štai kitų kalbų pavyzdžiai: švedų – Upplysningtiden / 
upplysning; danų – Oplysningstiden / oplysning; nyderlandų – Verlichting / beschaving; 
vengrų – a felvilagosodas kora / muveles; suomių – valistusaika / valistus; estų – validus / 
haridus; latvių – gaismiba / izglitiba; čekų – Osvicenstvi / vzdelavani; naujoji graikų – dia-
fation / paideia; turkų – Aydinlik cagi / egitim.

Šią perskyrą fi ksuoja netgi dirbtinė esperanto kalba: klerismo / edukado. Tik rusiškoje 
istoriografi joje spėtinai todėl, kad Rusijoje, kur skleidėsi bizantiškos apšvietos variantas, 
apšvieta iš tiesų reiškė beveik išimtinai švietimą, vartojamas vienas terminas – „švieti-
mas“. Lietuvos mokslininkai kažkokiu keistu būdu pagal rusišką sampratą nukalė vienpu-
sę švietimo sąvoką. Drauge su ja paveldėtas ir vienpusiškas epochos aiškinimas.

Taigi, įvairaus plauko švietėjai švietė ir mokė liaudį. O kas gi juos pačius galėjo „ap-
šviesti“? Čia reikėtų pasitelkti religinę motyvaciją. Labai svarbu pabrėžti tuos termino 
„apšvieta“ semantikos elementus, per kuriuos atsiskleidžia pirmapradė „proto šviesos“ 
esmė. Evangelijoje pagal Joną (Jn 12, 36) Jėzus sako: „Kol turite šviesą, tikėkite ją, kad 
taptumėte šviesos vaikais.“

Šie žodžiai labai aiškiai parafrazuojami anglų poeto Johno Miltono 1667 m. parašytoje 
poemoje „Prarastasis rojus“, kurioje religinę reikšmę turintis žodis „enlighten“ tapo pras-
miniu sąvokos „apšvieta“ embrionu.

Apšvietos epochos chronologinės ribos ganėtinai aiškios: 1680–1780 metai. Šių datų 
poliarizacija rodo, jog Apšvieta ir XVIII amžius sutapo laiko atžvilgiu. Tačiau aptaria-
moji epocha kultūros brendimo požiūriu nebuvo tolydi ir vienalytė. Europa patyrė du 
skambius „minties ir daikto“ akordus. Pirmasis – 1680–1715 m. laikotarpis, prancūzo 
komparatyvisto Paulio Hazardo taikliai pavadintas „Europos sąmoningumo krize“. An-
trasis – tai 1730–770 metų Vital Revolution. Kai Immanuelis Kantas 1784 m. leidinyje 
„Berlinische Monatsschrift “, atsakydamas į klausimą „Was ist Aufk laerung?“, Apšvietą 
pavadino „žmogaus išėjimu iš sau pačiai skolingos nepilnametystės“, jau buvo pasibaigęs 
vienas svarbus ir sudėtingas etapas. XVIII a. žmogus įžengė į savo pilnametystę. Apšvie-
tos epocha, ilgai mąsčiusi iki jos sukauptą intelektualinę patirtį, pati tapo refl eksijos ir 
apmąstymų objektu. 

Pagrindinė literatūra: Im Hof U. Švietimo epochos Europa. Vilnius: Baltos lankos, 
1996.

Kontroliniai klausimai. 1) Termino problematika. 2) Chronologiniai lūžiai.
2. Apšvieta ir edukacija.
Reikšminiai žodžiai: Klemensas XIV, Jėzuitų ordinas, pijorai, misionieriai, teatinai, 

Edukacijos komisija.
Sąvokos: edukacija, Aristotelio ir Ptolemajo tradicija.
XVIII a. edukacija iš esmės skleidėsi per Bažnyčios institucijas. Labai aktyvūs buvo 

Jėzuitų, Misionierių, Pijorų ir Teatinų ordinai bei kongregacijos. Jų veikimas ir mokymas 
dažniausiai apsiribojo mokyklų, kolegijų ar privačių apartamentų sienomis, tačiau iš pa-
žiūros nematoma ir sunkiai konstatuojama edukacinė bei mokslinė praktika veiksmingai 
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pureno dirvą Apšvietos idėjoms. Europoje edukacija tapo daugelio kraštų vidaus reformų 
instrumentu. Jėzuitų ordino veikloje regimi labai aiškūs pokyčiai, paskatinti 1730 m. ge-
neralinės kongregacijos. Į fi losofi jos studijų programą leista įtraukti ir eksperimentinius 
mokslus, o šie ėmė klibinti tradicionalistinį aristoteliškos pasaulio sampratos karkasą. 
Iki 1750 m. jėzuitų mokyklose jau buvo pritarta astronomijos ir meteorologijos laimėji-
mams, griežtai oponavusiems Aristotelio ir Ptolemajo tradicijai. 1700–1739 m. Prancūzi-
jos, Vokietijos ir Italijos jėzuitų kolegijose kaip atskiras mokymo dalykas išsikristalizavo 
istorija. Naujai įdiegtas astronomijos, geografi jos ir istorijos žinių kompleksas skatino 
iki tol nepatirtą empirinės tikrovės pažinimą ir istorinės savimonės pokyčius. Antai Lie-
tuvoje nauju mokslo ir edukacijos metodu išpurenta kultūrinė, edukacinė ir socialinė 
dirva išaugino tokį fenomeną kaip Vilniaus astronomijos mokykla, kurios priešakyje ilgą 
laiką „švietė“ Martynas Počobutas. Pasaulio daiktų ir dangaus šviesulių stebėjimas visiš-
kai užgožė sielos autorefl eksiją. Būtų galima kalbėti ir apie istorinių žinių kaip praeities 
paliudijimo sisteminimo protogenezę bei kritinės istoriografi jos minties užuomazgą. Is-
torinės minties klode ėmė aiškėti takoskyra tarp legendinių ir falsifi kuotų pasakojimų 
bei autentiškų ir patikimų šaltinių. Tai buvo ilgalaikis procesas, ir demarkacinė linija 
nepaliaujamai ryškėjo. Tačiau ilgainiui keitėsi ir pačios edukacinės struktūros. 1773 m. 
popiežius Klemensas XIV panaikino Jėzuitų ordiną. Lietuvoje ir Lenkijoje švietimo lauką 
perėmė Edukacijos komisija. Jos įsteigimas buvo atsakas į didžiulį sukrėtimą, kurį patyrė 
katalikiškos Europos lavinimo sistema, panaikinus Jėzuitų ordiną. 

 Šventojo Sosto aplinkoje sunokintas ir Tridento Susirinkimo tradiciją pratęsęs suma-
nymas toliau puoselėti educatio populi kelia pagrįstą klausimą dėl Edukacijos komisijos 
pasaulietiškumo. Žinoma, ji nebuvo pavaldi Bažnyčios jurisdikcijai, tačiau komisijai visą 
laiką vadovavo aukščiausieji Bažnyčios hierarchai, kurie šios institucijos veiklai suteikė 
sinodalinės įstatymų leidybos pobūdį ir tradicionalistinį užmojų kryptingumą. Kitaip 
tariant, tokią padėtį reikėtų vertinti ne kaip teisinę abiejų institucijų koreliaciją, o kaip 
intelektualinį Bažnyčios primatą. Juk XVIII a. antroje pusėje įkurta Edukacijos komisija 
rėmėsi ilgaamže Bažnyčios struktūrine ir kontroline patirtimi, kurios taip greitai nebuvo 
atsisakyta. Apie tai liudija ir Edukacijos komisijos administravimo struktūra, pagrįsta sis-
temingomis vizitacijomis, ataskaitomis, revizijomis ir parapinių mokyklų tinklo plėtote. 
Kitaip tariant, tai buvo klerikalinio ir pasaulietinio organizmo sambūvis, subrandintas 
našios Apšvietos epochos dirvos. 

 Be sparčiai ideologiškai bręstančios vidutiniosios ir smulkiosios bajorijos bei besiplė-
tojančios miestiečių terpės, ėmė formuotis naujas valstybės tarnautojų sluoksnis – mo-
kytojai. Tai spartino prasidėjusią visuomenės diferenciaciją, kuri chronologiškai sutapo 
su naujų politinių institucijų kūrimu ir kokybiškai pakitusios administracinės bei biuro-
kratinės minties raida. Edukacijos komisijos veikla mokytojams suteikė galimybes daryti 
karjerą novatoriškais principais pagrįstoje mokymo sistemoje ir siekti aukštesnių akade-
minių laipsnių.

Pagrindinė literatūra: Im Hof U. Švietimo epochos Europa. Vilnius: Baltos lankos, 1996.



162

PASIRENKAMIEJI MODULIAI IR JŲ TEMOS

Kontroliniai klausimai. 1) Edukacinių struktūrų pokyčiai. 2) Gamtamokslinė mintis.
3. Fiziokratų sąjūdis.
Reikšminiai žodžiai: „Ekonominė lentelė“, Francois Quesnay, Victoras Riqueti de Mi-

rabeau, ekonomistai, laisvė, nuosavybė, saugumas.
Sąvokos: fi ziokratizmas, merkantilizmas, natūrali tvarka.
Fiziokratizmas buvo pirmoji politinės ekonomijos istorijoje savarankiška, išbaigta 

teorinė sistema. Idėjinės kilmės ir pagrindinių formuluočių požiūriu jį būtų galima api-
brėžti kaip specifi nį prancūzišką fenomeną. Ši teorija kilo kaip atsakas į idėjiškai išseku-
sią merkantilizmo fi nansinę doktriną, kuri „vaizdavosi valstybę tarytum kokį turtingą 
Amsterdamo pirklį“. Ekonominės gerovės iliuzija visiškai supliuško kilus paskutiniaisiais 
Liudviko XIV valdymo metais infl iacijai ir žlugus fi nansinei Johno Lawo sistemai. Pirma-
sis, nuplėšęs „merkantilizmo piniginį šydą“, buvo François Quesnay. 1758 m. ir 1760 m. 
jis išleido du pagrindinius ilgametį darbą vainikavusius veikalus – „Ekonominė lentelė“ 
(„Tableau economique“) ir „Maximes generales du gouvernement economique d’un ro-
yaume agricole“. Šie visuomenės cirkuliacijos problemas gvildenantys darbai tapo fi zio-
kratų ideologine šerdimi.

Suskirstęs visuomenę į tris klases – žemdirbius, žemių savininkus ir pramonininkus 
bei pirklius – savo veikaluose, ypač „Ekonominėje lentelėje“, F. Quesnay pagrindė antri-
nio ūkio sterilumo doktriną, t. y. ūkinį miestiečių klasės bergždumą. Propaguodamas 
savotišką mizopolijos formą, „Ekonominės lentelės“ autorius tikėjosi, jog jo teorija pa-
skatins atgimti žemės ūkį. Iš didmiesčių į kaimus turinti sugrįžti milžiniška žmonių masė 
sukeltų negrįžtamą šalies dezurbanizacijos procesą. Viskas, kas nenaudinga žemdirbystei, 
kenkia valstybei ir tautai, viskas, kas padeda žemdirbystei, atneša naudą valstybei ir tau-
tai, teigė F. Quesnay. Taip jis teoriškai pagrindė žemdirbystės karalijos (royaume agricole) 
sukūrimo ir funkcionavimo principus. Šiek tiek vėliau F. Quesnay mokslo adeptai tokioje 
idealioje agrarinėje erdvėje „apgyvendino“ socialiai laisvą ir politiškai globojamą indivi-
dą. Jo gyvenimo ir veikimo tikslą, kurio siekimą turėjo garantuoti valstybė, atspindėjo 
formulė „liberté, proprieté, sureté“ („laisvė, nuosavybė, saugumas“). Pagrindinių individo 
teisių patenkinimas ir valstybės intervencionizmo pažabojimas turėjo užtikrinti natūra-
lios tvarkos (ordre naturel) – fi ziokratų mąstymo sistemos pagrindinės sąvokos – įgyven-
dinimą.

Katolicizmas Prancūzijoje, nors ir su „galikanizmo“ prieskoniu, buvo ne tik religinis, 
bet ir politinis visuomenę vienijantis veiksnys. Jo ambivalentiškumas garantavo valstybės 
integralumą, kurį taip pat nuolatos palaikė ir indigentia communis jausena. Taigi, katali-
kybės idėja, vis labiau įgaunanti racionalios krikščionybės pavidalą, stipriai centralizuota 
valstybės valdymo sistema ir agrarinis gamybos pobūdis klojo tvirtus pirmosios visuoti-
nės ekonominės teorijos pamatus.

Kai kurie tipologiniai Prancūzijos ir Abiejų Tautų Respublikos visuomenių panašu-
mo elementai sudarė teorines prielaidas perimti fi ziokratines idėjas Lenkijos ir Lietu-
vos valstybėse. Tačiau perimamumo proceso teorinė analizė pateikia vieną itin svarbią 
fi ziokratizmo funkcionavimo Respublikoje aplinkybę – taikomąjį šio proceso aspektą. 
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Lenkijos ir Lietuvos valstybinis elitas fi ziokratizmo idėjinę sistemą stipriai „išlukšteno“, 
t. y. iš jos teorinio branduolio pašalino visus politinius, teisinius ir socialinius dėmenis, 
perimdamas tik ekonominę fi ziokratizmo doktriną, geriausiu atveju – bendrą požiūrį 
į viusomenės moralinį pasaulį. Ši doktrina hierarchizuotoje agrarinėje ir katalikiškoje 
Respublikos visuomenėje reprezentavo visą fi ziokratų sąjūdį. Be to, Lietuvos ir Lenkijos 
didikai su F. Quesnay mokslu susipažino ne tiesiogiai bendraudami su „Ekonominės len-
telės“ autoriumi, o iš markizo Victoro Riqueti de Mirabeau rankų. Šis markizas buvo bene 
aktyviausias fi ziokratinių idėjų propaguotojas. F. Quesnay „Ekonominę lentelę“ jis netgi 
pavadino trečiuoju didžiausiu, be rašto ir pinigų, išradimu nuo pasaulio sutvėrimo. Mi-
rabeau fi ziokratinis įkarštis buvo įgavęs religinį atspalvį – jis atkakliai siūlė prikalti prie 
visų mokymo įstaigų, rotušių ir zakristijų. Markizas itin pagarsėjo dviem pagrindiniais 
savo veikalais: 1756 m. išleistu „L’Ami des Hommes“ ir 1763 m. „Philosophie rurale“. Dėl 
šių darbų Prancūzijos visuomenėje jis buvo daug populiaresnis nei fi ziokratų mokyklos 
patriarchas. 

Kas savaitę vykdavo po du ekonomistų susirinkimus. Antradieniais uždaruose po-
sėdžiuose būdavo svarstomi fi ziokratų „partijos“ vidaus reikalai, o atviri penktadienio 
susitikimai buvo skirti naujiems nariams pritraukti. „Fiziokratai buvo rimti, iškilmingi, 
sektantiški, gal net kiek nuobodūs.“ Jie susirinkimus pradėdavo rudenį, dažniausiai lap-
kritį, ir baigdavo gegužę arba liepą. Ekonomistų idėjas propaguoti labai padėjo 1767 m. 
vėl pradėtas leisti mėnesinis žurnalas „Ephémérides du Citoyen, ou Bibliotheque raison-
née des sciences morales et politiques“.

Tokie fi ziokratų akademiniai seansai virto didžiausia Europoje žemės ūkio „labora-
torija“, teikiančia reformistines idėjas ir pasiūlymus daugeliui dvarų ir ūkių. Kita vertus, 
ekonominius sprendimus jie visuomet vertino savo ideologinės sintagmos „liberté, pro-
prieté, sureté“ kontekste, kuris tapo sudedamąja Apšvietos politinio ir kultūrinio hori-
zonto dalimi.

Pagrindinė literatūra: Im Hof U. Švietimo epochos Europa. Vilnius: Baltos lankos, 
1996.

Kontroliniai klausimai. 1) „Ekonominė lentelė“. 2) Naujosios žemdirbystės samprata.
4. Apšvieta ir pramoninis perversmas.
Reikšminiai žodžiai: darbininkas, namudininkas, cechas, manufaktūra, fabrikantas.
Sąvokos: pramoninis perversmas, industrializacija.
Plečiantis industrializacijai, išsirutuliojo naujas visuomenės sluoksnis – darbininkai 

namudininkai ir manufaktūrų darbininkai. Jie pirmiausia atsirado tokiose šalyse kaip 
Anglija, Prancūzija, Nyderlandai, Vokietija ir Šveicarija. Kadangi vienas amatininkas jau 
nebegalėjo patenkinti visuomenės poreikių, imta pasitelkti gyventojus ir būtent tų var-
guomenės sluoksnių, kurie jau negalėjo pragyventi nei mieste, nei kaime, todėl džiaugėsi 
kiekvienu darbu, palengvinančiu jų egzistenciją. Dauguma namudininkų buvo kilę iš že-
mutinių kaimo sluoksnių, bežemių ir mažažemių valstiečių. Audimas ir verpimas jiems 
buvo arba papildomas darbas, be ūkinės veiklos, arba jie gyvendavo tik iš pramoninio 
darbo. Apšvietos epochoje, atsiradus namudininkams ir manufaktūrų darbininkams, su-
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siformavo iš esmės nauja klasė, kitokia nei tradicinė valstietija. Tačiau esama visuome-
ninė sankloda neleido jai plėtotis, geriausiu atveju jos atstovams buvo leidžiama padėti 
pirkliams tarpininkauti pristatant jų prekes. Tik XIX a., panaikinus cechų ir luomų ap-
ribojimus, jie patys galėjo tapti fabrikantais. Jie galėjo pasirinkti ir kitas profesijas. Šitaip 
susiformavo XIX–XX a. darbininkija.

Pagrindinė literatūra: Im Hof U. Švietimo epochos Europa. Vilnius: Baltos lankos, 
1996.

Kontroliniai klausimai. Fabriko samprata.
5. Apšvieta ir mechanicistinė pasaulio samprata.
Reikšminiai žodžiai: valstybės-mašinos, pax perpetua, Johnas Lockas, Pierre’as 

Bayle’as.
Sąvokos: mechanicizmas, heliocentrizmas, absoliutizmas.
1680–1715 m. laikotarpiu, pavadintu „Europos sąmoningumo krize“, abejojimas žmo-

gaus prigimtimi tapo pagrindine intelektine nuostata. Mechaninės fi losofi jos samprata 
įsiveržė į visas gyvenimo sritis – politinę erdvę ir Apreiškimą. Tuo metu iškyla la religi-
on naturelle bei nubrėžiami visuomenės mokslo teoriniai kontūrai, sugrąžinę galimybę 
vėl daryti racionalų poveikį politinei veiklai. 1686 m. pasirodžiusi Bernardo Le Bovier 
de Fontenellio knyga „Entretiens sur la pluralite des mondes“ tapo vienu populiariausiu 
Apšvietos veikalų. Heliocentrinė pasaulio samprata smarkiai supurtė Švento Rašto auto-
ritetą, o į mokslinio pažinimo sritį ėmė skverbtis mechaniniai gamtos tyrinėjimo meto-
dai. Reikšmingą įtaką Apšvietos ideologiniams poslinkiams turėjo protestantiškos kilmės 
intelektinė Europos terpė. Johno Locko veikalas „An essay concerning human unders-
tanding“, pasirodęs 1690 m., buvo labiausiai skaitoma fi losofi nė knyga iki Immanuelio 
Kanto. Pierre’o Bayle’o žodynas „Dictionnaire historique et critique“, išėjęs Amsterdame 
1695 m., tapo savotiška Apšvietos „biblija“. Mechanicistinė pasaulio samprata, perkelta į 
politinių veiksmų plotmę, radikaliai pakeitė praktinių sprendimų būdus. 1772 m. rugpjū-
čio 5 d. Peterburge buvo pasirašytos slaptos sutartys dėl Lenkijos ir Lietuvos valstybės pa-
dalijimo. Taip lengvai ir rafi nuotai Europos apšviestieji monarchai reagavo į Respubliką 
ištikusią valstybinę krizę. Tačiau šio naujųjų laikų istorijai reikšmingo įvykio technologija 
atskleidė ne tiek privačias valdovų ambicijas, kiek liudijo apie naujas politinio mąstymo 
dimensijas. Pirmą kartą taip sklandžiai sprendimas dėl valstybės likimo buvo priimtas 
prie derybų stalo. Dėl Gottfriedo Wilhelmo Leibnizo, de Saint-Pierre’o traktatų ir pax 
perpetua teorijos įtakos išaugusi naujoji Europa norėjo taikos ir ramybės. Po visą Euro-
pą pašiurpinusio įvykio valstybės padalijimas reiškė racionalios tvarkos ir proto pergalę. 
Kita vertus, tokį apšviestojo monarcho sprendimą lėmė ne tik naujas politinės praktikos 
suvokimas, bet ir vis dar glaudžiai su jo turiniu susijusi mechanicistinė pasaulio samprata, 
kuri itin stipri buvo „apšviestojo absoliutizmo“ erdvėje. Joje funkcionavusios valstybės-
mašinos politinės mechanikos supratimas buvo redukuotas į politinio veikimo plotmę. 
Politinis veikimas buvo nukreiptas socialinei darnai kurti. Valstybė yra didelė mašina, 
kurios tikslas – piliečių gerovė, kitoje Europos pusėje, Sankt Peterburge, ištarė rašytojas ir 
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politikas Aleksandras Radiščevas. Kitaip tariant, Lietuvos ir Lenkijos valstybinis mecha-
nizmas buvo iš dalies dekonstruotas, t. y. pašalintos kai kurios blogai veikusios mašinos 
dalys. Taip politinės mechanikos praktiniais veiksmais buvo sėkmingai (Europos akimis 
žiūrint) išspręstas šviesiems protams nerimą kėlęs Respublikos klausimas. 

Pagrindinė literatūra: Im Hof U. Švietimo epochos Europa. Vilnius: Baltos lankos, 1996.
Kontroliniai klausimai. 1) Europos sąmoningumo krizė. 2) Politinės mechanikos fe-

nomenas.
6. Apšvieta ir optimizmas.
Reikšminiai žodžiai: Voltairas, Newtonas, providencialistinė istorija.
Sąvokos: optimizmas, niutoninė fi zika, pažanga, skepticizmas.
Apšvietos epocha ir Voltairas – tai vientisa nedaloma sąvoka. Niekas taip nebuvo 

nusipelnęs Apšvietos ideologijos formavimuisi ir sklaidai kaip Voltairas. Kartais atro-
do, kad jis pats ir buvo vaikščiojanti epocha. Jis mąstė, šaipėsi, kritikavo ir džiaugėsi. 
Optimizmo doktrina buvo vienas kertinių jo pasaulėžiūros elementų. Didžiausią įtaką 
Voltairo ideologijai padarė Anglijos kultūrinis klimatas. Čia jis susipažino su Newtono 
mokymu ir tapo uoliausiu niutoninės fi zikos propaguotoju Prancūzijoje. „Filosofi niuose 
laiškuose“, rašytuose Anglijoje, niutoniškajai pasaulio sampratai Voltairas paskyrė keturis 
laiškus – „Apie Dekartą ir Newtoną“, „Apie traukos sistemą“, „Newtono optika“, „Apie 
begalybę ir chronologiją“. Voltairas pasiūlė naują istorijos sampratos koncepciją, opo-
nuojančią Jacques-Benigne’o Bossuet providencialistiniam istorijos supratimui. Voltai-
ro koncepcija – tai istorinės pažangos koncepcija. Žmogaus protas, tapdamas vis labiau 
savarankiškesnis, leidžia žmogui įveikti ir užvaldyti natūrą, išplėtoti mokslus, amatus ir 
pramonę. Tai skatina optimistinę pasaulio viziją. Žmonijos raidą jis traktavo kaip perė-
jimą nuo nesąmoningo, pirmykščio gyvenimo prie sąmoningo, refl ektuoto pasaulio su-
pratimo. Taigi, istorija tampa žmogaus savivokos istorija. Nors Voltairo požiūris į Azijos, 
ypač į senovės Kinijos, kultūrą buvo itin nekritiškas, reikėtų pripažinti, kad neabejotinas 
jo nuopelnas buvo istorijos proceso europocentristinių schemų ir modelių kritika bei 
senovės Rytų civilizacijų vaidmens iškėlimas. Ir istorijos, ir fi zikos tyrinėjimų temos, anot 
Voltairo, nuolatos plečiasi ir atsinaujina. Jis pabrėžė būtinybę atsigręžti į kultūros istoriją, 
kuri tapo integralia jo istorijos fi losofi jos dalimi. Newtono fi zika ir Locko fi losofi ja padėjo 
formuotis Voltairo skepticizmo idėjoms, induktyvizmui, antimetafi zinėms nuostatoms. 
Voltairo fi losofi nė pasaulėžiūra – tai sveiko, optimistinio proto išaukštinimas, jo statuso 
iškėlimas pažinimo procese ir eksperimentinių metodų svarbos pripažinimas.

Pagrindinė literatūra: Im Hof U. Švietimo epochos Europa. Vilnius: Baltos lankos, 
1996.

Kontroliniai klausimai. Istorinės pažangos koncepcija.
7. Apšvieta ir revoliucija.
Reikšminiai žodžiai: Didžioji Prancūzijos revoliucija, Liudvikas XVI, jakobinai, revo-

liucinė ideologija, „laisvė, lygybė, brolybė“.
Sąvokos: revoliucija, teroro režimas, nacionalizmas.
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Ilgą laiką terminas „revoliucija“ buvo taikomas tik dangaus šviesuliams. Iš esmės tai 
buvo specifi škai astronominis terminas, nusakantis dangaus kūnų pasikeitimus. Pamažu 
šis terminas nukeliavo į socialinių santykių sritį ir pradėjo žymėti svarbius pokyčius vi-
suomeniniame gyvenime. Taip jis įgavo politinį-socialinį turinį. Apšvieta revoliucijai su-
teikė ypatingą statusą. Paaiškėjo, kad permainas gali lemti ne monarchų gera valia ar ilga-
laikė edukacija, o pačios visuomenės išlaisvinta energija. Pakeisti visuomeninę sanklodą 
galima radikaliais būdais. Revoliucija pakeičia visą valstybės esmę. Tai puikiausiai įrodė 
Didžioji Prancūzijos Revoliucija. Kitaip nei Anglijos revoliucijos XVII a., ji buvo euro-
pietiškas reiškinys. Nuo pat pradžios daugelyje šalių ji kėlė didelį susidomėjimą, dažnai 
virstantį entuziazmu, ypač tarp jaunųjų intelektualų. Šie sodindavo simbolinius laisvės 
medžius, rinkdavosi viešose vietose aptarti naujienų iš revoliucinio Paryžiaus. Entuziaz-
mo atoslūgis atėjo vėliau – nukirsdinus Liudviką XVI ir įvedus teroro režimą. Tačiau ir 
tuomet buvo radikalų – nuo Neapolio iki Vilniaus – besivaržančių su prancūzų jakobi-
nais. Tačiau tai buvo konjunktūrinis ir laikinas reiškinys. Daug svarbiau suvokti povei-
kį, kurį padarė Revoliucija istorinei savimonei. Tapusi mitu, ji ateities kartoms nužiedė 
įsitikinimą, kad smurtinis, brutalus tradicinės valdžios nuvertimas kiekvienai šaliai yra 
normalus būdas politiškai modernizuotis. Taip formavosi revoliucinė ideologija, paremta 
įsitikinimu, kad Europos visuomenės geresnė ar net tobula ateitis galima tik tuomet, kai 
iš „apačios“ bus nuspręsta nutraukti visus ryšius su praeitimi ir dabartimi. Labai tipingas 
prancūzų Revoliucijos aspektas buvo jos eksportas ant armijos durtuvų į kitas Europos 
šalis. Revoliucijos kalbos eksportas, prancūziškojo nacionalizmo eksportas formavo įsi-
tikinimą, kad Prancūzija yra visuotinumo įsikūnijimas ir lemia visos žmonijos likimą, 
todėl kiekviena jos pergalė yra geradarystė visai žmonijai, nes tai reiškia laisvės, lygybės 
ir brolybės triumfą.

Pagrindinė literatūra: Im Hof U. Švietimo epochos Europa. Vilnius: Baltos lankos, 
1996.

Kontroliniai klausimai. 1) Revoliucijos genealogija. 2) Revoliucija ir tvarka.
8. Apšvieta ir teroras.
Reikšminiai žodžiai: Revoliucija, termidoras, tautos suverenitetas.
Sąvokos: teroras, nacija.
Teroras nebuvo anksčiau sumanyto politinio projekto igyvendinimas; jis pamažu pats 

save kūrė, panaudodamas Revoliucijos metu sukauptą medžiagą. Termidoro 9-oji įprastai 
laikoma simboline teroro pabaigos data. Kiek kitaip reikalas klostosi teroro pradžioje. 
Politiniai veikėjai į teroro teritoriją atėjo ne iš karto. Pasibaigus terorui aiškiai regimas 
kruvinas projektas, tačiau pradiniame etape nieko panašaus nėra. Vis dėlto 1793 m. rude-
nį ir žiemą teroras, taip pat nuosprendžiai ir bausmės jau egzistuoja ir plėtojasi. Bandant 
suvokti teroristinę valdžią, problema kyla todėl, kad ji pati nebuvo kokių nors neteisėtų 
aktų reprezentantė, o turėjo režimo, besiplėtojančio pagal vidinę logiką, bruožų; kita ver-
tus, tai buvo valdymo sistema, kurios struktūra buvo pagrįsta laikinomis priemonėmis 
kaip atsaku į kritinę šalies padėtį. Viskas atrodė taip tarsi ši struktūra būtų buvusi pa-
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matas, kuriantis elgesio ir santykių, simbolinės praktikos ir diskurso tipus, per kuriuos 
Prancūzija įklimpo į terorą. Vienas iš aspektų, dėl ko buvo slystama teroro link, buvo 
masinės, „tautinės“ prievartos išaukštinimas. Teroristinė valdžia nebuvo pirmasis isto-
rijoje režimas, paremtas prievarta ir baime. Tačiau išskirtinis jos bruožas buvo tas, kad 
ji savo legitimumą grindė naujo, istorijoje nepažinto subjekto – nacijos vardu. Teroras 
pasiteisino kaip būdas įgyvendinti tautos suverenitetą. Teroristiniai įstatymai buvo tik 
šito neriboto suvereniteto išraiška.

Pagrindinė literatūra: Im Hof U. Švietimo epochos Europa. Vilnius: Baltos lankos, 
1996.

Kontroliniai klausimai. Teroro anatomija.

Seminarų ir pratybų temos
1. Apšvietos epochos teorinės problemos.
2. Fiziokratizmas.
3. Gamtamokslinė pasaulio samprata.
4. Revoliucijos fenomenas.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Hof U. Švietimo epochos Europa. Vilnius: Baltos lankos, 1996; 2) Foucault M. Dis-

kurso tvarka. Vilnius: Baltos lankos, 1998; 3) Foucault M. Disciplinuoti ir bausti: kalėji-
mo gimimas. Vilnius: Baltos lankos, 1998; 4) Foucault M. Seksualumo istorija. Vilnius: 
Vaga, 1999; 5) Sabine G. H., Th orson T. L. Politinių teorijų istorija. Vilnius: Pradai, 1995; 
6) Darnton R. Didžiosios kačių skerdynės ir kiti Prancūzijos kultūros istorijos epizodai. 
Vilnius: Baltos lankos, 2002; 7) Dinzelbacher P. Europos mentaliteto istorija. Vilnius: Ai-
dai, 1998; 8) Lock J. Esė apie žmogaus intelektą. Vilnius: Pradai, 2000.

Industrinės visuomenės kultūra
Lekt. dr. Marija Drėmaitė

Temos anotacija. Išklausęs kursą studentas išmano industrinės visuomenės (XIX–
XX a.) kultūros periodizaciją, raidą, moka apibūdinti ir paaiškinti pamatinius reiškinius, 
pagrindines industrializacijos ir modernizacijos sąvokas, procesus; industrializacijos ir 
modernizacijos reikšmę bei poveikį šiuolaikinei visuomenei ir kultūrai; išmano pramo-
nės paveldo specifi ką. Sugeba pagal disciplinos reikalavimus atlikti savarankišką tyrimą, 
kuriuo įrodo, kad geba naudotis bibliografi ne informacija ir pirminiais šaltiniais; atliktą 
tyrimą geba pateikti žodžiu ir raštu.

Temos programa
1. Industrializacijos temos.
Reikšminiai žodžiai: industrializacija, modernizacija, fabrikas, industrinė visuomenė, 

konvejeris, fordizmas, teilorizmas. 
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Sąvokos: produktyvizmo ideologija, fabrikų sistema, industrinė visuomenė, darbo vi-
suomenė.

Šešių paskaitų ir trijų seminarų ciklas: Industrinė visuomenė ir jos kultūra: pamati-
niai reiškinio sampratos dėmenys; Technikos ir technologijos istorija; Fabrikų sistema; 
Darbas ir darbininkai; Pramoninis miestas ir darbininkų gyvenvietė; modernus (pra-
moninis) miestas.

Pasak Alvino Toffl  erio („Th e Th ird Wave“, 1980), industrinė visuomenė – ekonominė 
žmonių veikla, nukreipta į prekių gamybą, o ribojančiu veiklos veiksniu tapo turimas 
kapitalas; intensyviai naudojami požeminiai mineraliniai ištekliai, vyrauja branduolinė 
šeima, gamyklos tipo edukacinė sistema, masinė produkcija, masinis paskirstymas, ma-
sinis vartojimas, mass media, masinė rekreacija, masinės pramogos, masinio naikinimo 
ginklai, standartizacija, koncentracija, centralizacija, sinchronizacija, biurokratija. Na-
grinėjama industrinė visuomenė ir jos kultūra, kurią paskatino dvi revoliucijos – viena 
politinė, kita ekonominė, bet abi iš esmės kultūrinės. Politinių pokyčių kulminacija laiko-
ma Prancūzijos revoliucija, o dar labiau šiuos pokyčius sustiprino ir įtvirtino ne mažiau 
įtakinga pramoninė revoliucija. Šie 1750–1850 m. susiformavę ir įsitvirtinę pokyčiai lėmė 
aiškią ir galutinę Europos kultūros transformaciją, sukurdami tokią kultūrą, kuri gyvuoja 
ir mūsų dienomis.

Technikos ir technologijos istorija. Technologinio determinizmo problema. Pagal 
technologinių išradimų raidą ekonomikos istorikė Carlota Perez (1988) taip skirsto 
pramoninės revoliucijos laikotarpius: 1) nuo 1770–1780 m. iki 1830–1840 m. bruožai: 
ankstyvoji mechanizacija, tekstilės pramonė, metalo apdirbimas ir metalo liejimas, ketus, 
vandens energija ir fabrikų sistemos susikūrimas pirmaujančiose pramonės šakose, šalis 
lyderė – Anglija. 2) nuo 1830–1840 m. iki 1880–1890 m. bruožai: garo energija ir gele-
žinkeliai, garlaiviai ir metalo apdirbimo staklės, urbanizacija – pramonės persikėlimas 
į miestus ir naujos transporto sistemos, šalis lyderė – Anglija. 3) nuo 1880–1890 m. iki 
1930–1940 m. bruožai: elektros energija, plieno ir sunkioji pramonė, sudėtinga inžineri-
ja, standartizacija, nauja darbo organizavimo forma – konvejeris, šalys lyderės – JAV ir 
Vokietija. Trečiasis laikotarpis XIX a. pabaigoje turėjo įtakos Japonijai, Rusijai, Italijai ir 
Skandinavijos šalims; šiuo laikotarpiu pramonės augimą skatina jau nebe geležis ir anglis, 
o elektra ir benzinas.

Fabrikų sistema. Fabrikas – tai sudėtinga daugiafunkcė sistema, kurios atsiradimą, 
vystymąsi ir struktūrą lėmė daugybė fi zinių, socialinių ir kultūrinių veksnių. Išskiriamos 
keturios gamybos organizavimo formos. 1) Namudinė pramonė, kai vienas ar keli gamy-
bos procesai atliekami namuose. Namudininkas gali būti nepriklausomas, pats pirkdamas 
gamybos žaliavas ir parduodamas produktą savo pasirinktam pirkliui, arba būti namu-
dinės pramonės sistemos dalimi, gaunantis žaliavas iš tarpininko, pagaminantis produk-
tą ir gaunantis vienetinį užmokestį. 2) Manufaktūra – atskirų procesų centralizavimas, 
reikalaujantis šiek tiek kapitalo, pavyzdžiui, milo vėlykla ar nedidelė dirbtuvė: audykla, 
mezgykla ar pan., kurios darbui kartais jau naudojama nedidelės galios vandens jėga. Tuo 
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tikslu, pavyzdžiui, vandens malūnuose įrengiamos pirmosios tekstilės mašinos. Meistras 
ar savininkas laikinai įdarbindavo keletą darbininkų už algą. 3) Proto fabrikas, kuriame 
keli turintys seką gamybos procesai yra centralizuoti į stambų vienetą. Jame sistemiškai 
išdėstytos mašinos varomos vandens (ar kita) energija. Darbininkai gauna algą už darbo 
valandas arba už atliktą darbo produktą. Iki 1780 m. tekstilės gamyboje tokie gamybos 
vienetai sukaupė didžiausius kapitalus. Pagal savo organizaciją tokios dirbtuvės Anglijoje 
prilygo karališkosioms manufaktūroms Europoje. 4) Fabrikas, kuriame varomosios jėgos 
technologija ir automatinės mašinos yra išdėstytos pagal produkcijos 24 valandų procesų 
seką. Vandens ar garo energija yra būtina, tačiau nepakankamas veiksnys fabrikui. Pir-
mieji pavyzdžiai yra 1717 m. Derbio šilko fabrikas ir R. Arkwrighto medvilnės fabrikai 
XVIII a. pabaigoje.

Pirmoji nuomonė paremta grynai technologiniu priežastingumu. Joje teigiama, kad 
būtent mašinos ir naujos technologijos pakeitė tradicinių dirbtuvių gabaritus. XVIII a. 
antroje pusėje–XIX a. pirmoje pusėje gamyboje aktyviai pradėtos naudoti naujos didelės 
mašinos (garo mašina 1769 m., verpimo mašina 1764 m., popieriaus gamybos mašina 
1798 m., audimo staklės 1820 m.) nebegalėjo tilpti namudininkų namuose – joms pri-
reikė specialių patalpų: naujieji fabrikai buvo projektuojami atsižvelgiant į mašinų kiekį, 
dydį ir išdėstymą patalpoje. Taigi, gamybos vietą lėmė mechanizacija. Tai tradicinis fabri-
ko, kaip technikos ir technologijos išradimų rezultato, apibūdinimas. 

Antroji nuomonė paremta modernia fi rmos mikroekonomika, joje teigiama, kad de-
centralizuotuose namudininkų ūkiuose sandorių sąnaudos (žaliavos pristatymas – paga-
minimas – gaminių surinkimas) buvo gerokai didesnės nei vienoje centralizuotoje vieto-
je, o fabrikai, atsisakę transakcijų, ėmė dirbti efektyviau. Taigi, produkcijos gamybos vietą 
lėmė centralizacijos poreikis. 

Panašaus požiūrio laikosi ir trečiosios nuomonės šalininkai, teigiantys, kad sutelkus 
darbininkus į vieną vietą po vienu stogu ir juos nuolat stebint, darbo efektyvumas padi-
dėjo. Užmokestis darbininkams namudininkams dažniausiai būdavo vienetinis, už at-
liktą darbą ar gaminį, o valandinis atlygis tapo įmanomas tik fabrike, kur darbininkas 
buvo nuolat stebimas. Taigi, produkcijos gamybos vietą lėmė technologija, centralizacija 
ir drausmės poreikis.

Socialiniu aspektu vertinant pramonės raidą galima pasakyti, kad drausmė ir kontro-
lė padarė didelę įtaką fabriko struktūrai. Šį klausimą nuosekliai nagrinėjo architektūros 
istorikas T. A. Markusas ir fi losofas Michelis Foucault. Jis teigė, kad drausmė leido „in-
dividus pažinti, valdyti ir panaudoti“, todėl, siekiant praleisti laiką kuo naudingiau, buvo 
įvesta nenutrūkstama kontrolė. Buvo sukurtas „žmogaus-mašinos kompleksas, kuris iš 
kūno reikalauja tik produkcijos ir darbo rezultatų“. Šią naują priežiūros sistemą pramo-
nininkai laikė neatsiejamu pramoninės gamybos, privačios nuosavybės ir pelno sistemos 
elementu bei lemiamu ekonomikos veiksniu. Filosofas Fernandas Braudelis taip pat pa-
brėžė, kad, be socialinės hierarchijos ir priežiūros, technologija nebūtų davusi tų rezulta-
tų, kokie buvo pasiekti fabrike. Taigi, nuolatinį fabriko modernizavimą ir racionalizavimą 
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turėtume sieti ne tik su technologijų atnaujinimu, bet ir su pačiu darbo organizavimu bei 
masinės gamybos būdų įdiegimu (valdymo ir kontrolės technologijos). 

Darbas kaip problema Europos istorijoje. Ką pakeitė XIX amžius? (plg. Jürgen Koc-
ka). Industrinėje visuomenėje darbas tapo „suvietintas“ (susiformavo ir įsitvirtino atskira 
darbo vieta) ir pradėtas matuoti valandomis. Darbas ir jo produktai tapo geriau pama-
tuojami. Europos visuomenėje, žodynuose ir teisėtvarkoje atsirado terminas „bedarbys-
tė“. Klasė tapo viena svarbiausių kolektyvinės tapatybės bruožų, o klasinis konfl iktas – 
viena svarbiausių šimtmečio temų. Susiformavo naujas teisinis ir administracinis darbo 
reguliavimo procesas. Plačiąja prasme darbas tapo industrinę visuomenę sutvirtinusiu 
veiksniu.

Darbininkų gyvenvietės ištakos, ideologija, formos ir tipai: fabriko miestelis, indus-
trinis miestas, company town; utopinės-pavyzdinės pramoninės gyvenvietės, komuna, 
familisteris, Une Cité Industrielle, Tony Garnier (1904–1917).

Modernusis technopolis (urbanistinės koncepcijos ir bruožai); Hausmanizacija ir jos 
padariniai (urbanistinės modernizacijos principai ir pavyzdžiai): Liberalusis miestas, 
XVIII a. pabaiga–XIX a. pirma pusė; postliberalusis miestas, XIX a. 6 dešimtmetyje–
XIX a. antroje pusėje; modernusis miestas, XIX a. antra pusė–XX a. pirma pusė; Naujas 
netradicinis miestas, XIX a. antra pusė–XX a. pirma pusė; Modernaus miesto atsinauji-
nimas, XX a. 5–9 dešimtmečiuose.

Pagrindinė literatūra: 1) Rietbergen P. Europe: A Cultural History (2nd ed.). Rou-
tledge, 2006, p. 339–365, 389–391; 2) Nisbet R. Sociologijos tradicija. Vilnius: Pradai, 
2000, 2 sk. [Dvi revoliucijos], p. 53–67; 3) Darbas ir šventė // Europos mentaliteto istorija. 
Vilnius: Aidai, 1998, p. 285–315; 4) Benevolo L. Europos miesto istorija. Vilnius: Baltos 
lankos, 1998, 6 sk. [Pramoninis miestas], p. 171–202; 7 sk. [Europos miestas šių dienų 
pasaulyje], p. 203–229.

Vaizdinė medžiaga (fi lmai): 1) Modern times (C. Chaplin, 1936); 2) Workingman’s 
Death (M. Glawogger, 2005); 3) Metropolis (F. Lang, 1927).

Kontroliniai klausimai. 1) Europos industrializacijos reiškinio pamatiniai dėmenys. 
2) Industrinės visuomenės apibūdinimas ir bruožai. 3) Fabrikų sistemos ištakos ir apibū-
dinimas. 4) Darbo kaita, pramoninio darbo specifi ka. 5) Darbininkų gyvenvietės istorija 
ir bruožai. 6) Moderniojo miesto istorija ir bruožai.

2. Pramonė kaip modernizmo generatorė.
Reikšminiai žodžiai: modernybė, modernizacija, modernizmas, pasaulinės parodos, 

inžinerija, pramonės architektūra, modernioji architektūra, modernusis menas, dizai-
nas.

Sąvokos: visuomenės modernizacija, industrinių vertybių sklaida, modernioji archi-
tektūra, funkcionalizmas architektūroje, novatoriškas.

Šešių paskaitų ciklas: Pramonė kaip modernizmo generatorė; Pasaulinės parodos: 
industrinės kultūros sklaida; Pramonės achitektūra ir inžinerija; Modernioji architek-
tūra ir menas; Industrinė estetika – dizaino atsiradimas.
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Modernizmo sąvoka yra glaudžiai susijusi su modernybės ir modernizacijos sąvoko-
mis. Jo šaknys glūdi Apšvietos epochoje, kurioje iškeliama pamatinė idėja apie žmonių ly-
gybę ir jiems būdingas universalias vertybes. Priimama universali nuostata, kad pažanga 
yra natūrali ir neišvengiama, ji gali būti planuojama ir kontroliuojama remiantis moks-
lu, technologija ir ekspertize. Modernybė fi losofi škai yra orientuota į ateitį (ignoruojant 
praeitį), o dabartis suvokiama tik kaip ateities pradžia. Ši orientacija skatina pamatinę 
modernybės vertybę – novatoriškumą, naujas mintis ir idėjas, paskleistas ir įgyvendi-
namas tabula rasa (tuščioje lentelėje) aplinkoje ir erdvėje. Modernybėje planavimas ir 
vystymas priimami kaip normalios ir reikalingos formos, padedančios įgyvendinti pa-
žangą, modernizaciją. Sąvoka „modernizmas“ (o neretai ir „modernizacija“) apibūdina, 
kaip modernybės idėjos buvo įgyvendinamos praktikoje. Pramonės vaidmuo visuome-
nės modernizacijoje buvo vienas pagrindinių, nes būtent pramonėje buvo įgyvendintos 
naujausios idėjos apie darbo pasidalijimą, funkcionalizmą, naujus gamybos metodus bei 
naują požiūrį į darbą ir į fabriko pastatą.

Pasaulinių parodų idėja kildinama iš prancūziškosios tradicijos. Jos pradžia laiko-
ma nuo 1798 m. organizuojamų vienuolikos parodų serija, turėjusi pateikti visuomenei 
žemės ūkio ir technikos pažangą ir skatinti ją. Šių parodų kulminacija laikoma Paryžiuje 
Eliziejaus laukuose 1844 m. surengta Prancūzijos pramonės paroda. Ši paroda netruko 
susilaukti pasekėjų ir kopijuotojų, žymiausia iš jų buvo Londono didžioji paroda 1851 
metais. Ji laikoma pirmąja iš tiesų tarptautine, pasauline paroda, pradėjusia šias pasaulio 
šalių laimėjimų (daugiausia technologinių ir modernaus gyvenimo būdo) lenktynes. 

Modernizmas kaip ideologinė sąvoka apima daug platesnes ribas nei modernizmas 
kaip architektūrinė srovė. Plačiąja prasme modernizmą galime sieti su industrializaci-
jos laikotarpiu, lėmusiu aiškius pokyčius visuomeninėje santvarkoje. Menotyrininkas 
Kennethas Framptonas (Frampton, 1992, 8) įžvelgia tris pagrindines transformacijas 
1750–1939 m., lėmusias modernizmo architektūros atsiradimą: 1) kultūrines: istorizmas 
1750–1900 m., 2) teritorines: miestų raida 1800–1909 m., 3) technines: struktūrinė inži-
nerija 1775–1939 m.

Pramonės architektūra Europoje XX a. trečiajame dešimtmetyje padėjo atrasti nau-
jas vertybes: architektūrą pradėta suvokti kaip intelektualinį ir problemas sprendžiantį 
darbą, o ne tik kaip meninę kūrybą. Ne kur kitur, o pirmiausia pramonės architektūroje 
„funkcija diktavo formą“. Ši tezė tapo funkcionalizmo srovės pagrindu. Trečiajame ir ket-
virtajame XX a. dešimtmečiuose pramonės architektūros inspiruotas funkcionalizmas 
įsigalėjo visoje architektūroje kaip unifi kuota vertybių sistema: naujoviškas (atmetamas 
istorizmas), didelis (didumo sureikšminimas), praktiškas (funkcionalus), universalus, 
veiksmingas ir pažangus. 

Industrializacija, vartojimo revoliucija ir vaizdinės informacijos sklaida Vakarų 
pasaulyje XX a. antroje pusėje įtvirtino daiktų išvaizdos, stiliaus reikšmę. Pakuotė, vaiz-
das, įvaizdis tapo neatsiejama masinės kultūros dalimi. Pasaulyje, kuriame dizainas, sty-
lingas, reklama – visa kartu susijungė gaminant „daiktus“ ne kaip materialius objektus, 
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o kaip stabus ar fetišus. Pasaulyje, kuriame tarp verčių, įkūnijamų arba reprezentuojamų 
daiktų dizaino, paradoksaliai yra pats dizainas ir stilius – pamažu virtęs magiškų savy-
bių turinčiu daiktu. C. Dilnot, mėgindamas išaiškinti painią šiandienos dizaino sąvoką, 
nurodo tris pagrindines jo reikšmes: 1. dizainą kaip procesą (projektavimas, modeliavi-
mas ir kt.), 2. dizainą kaip šios veiklos rezultatą (daiktai, produktai, vaizdai), 3. dizainą 
kaip vertę (kaip pridėtinė komercinė vertė, reklama). Trečioji reikšmė dizaino istorijo-
je siejama su XX a. ketvirtajame dešimtmetyje įsitvirtinusio vadinamojo stylingo (angl. 
styling) – gaminio formos estetinio modernizavimo, siekiant prekių patrauklumo, raiška 
kapitalistinėse visuomenėse.

Pagrindinė literatūra: 1) Industry and Modernism as Historical Objects of Study // 
Industry and Modernism / Ed. A. K. Nevanlinna. Helsinki: Studia Fennica Historica, 
2007, p. 10–40; 2) Cinis A., Drėmaitė M., Kalm M. Perfect representations of soviet plan-
ned space: Mono–industrial towns in the Soviet Baltic Republics in the 1950s–1980s // 
Scandinavian Journal of History. 2008, Vol. 33, Issue 3, p. 226–246; 3) Llera R. R. Trumpa 
architektūros istorija. Vilnius: Naujoji Rosma, 2006 [skyriai: XIX amžiaus architektūra], 
p. 179–213, [XX amžiaus architektūra] p. 215–251; 4) Read H. Trumpa moderniosios ta-
pybos istorija. Vilnius: Vaga, 1994; 5) Tutlytė J. Dizainas socialistiniame (Lietuvos) ūkyje, 
arba žmogus ir daiktinė aplinka visuotinio nepritekliaus sąlygomis // Darbai ir dienos. 
2007, t. 47, p. 139–159.

Vaizdinė medžiaga (fi lmai): 1) Žmogus su kino kamera (D. Vertov, 1929); 2) Mon 
Oncle (J. Tati, 1958); 3) Playtime (J. Tati, 1967).

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Pramonės sąsajos su modernizacija. 2) Pasau-
linių parodų istorija ir įtaka moderniosios kultūros sklaidai. 3) Inžinerijos įtaka mo-
derniajai architektūrai. 4) Moderniosios architektūros istorija ir pagrindiniai bruožai. 
5) Moderniojo meno sąsajos su industrine visuomene. 6) Dizainas kaip vartotojiškos vi-
suomenės poreikis ir pasekmė.

3. Vartotojiškos visuomenės kultūra.
Reikšminiai žodžiai: kasdienybės modernizacija, deindustrializacija, pramonės pavel-

das.
Sąvokos: išvystytos pramonės laikotarpis, scientistinė ideologija, technokratija.
Keturių paskaitų ir dviejų seminarų ciklas: Kasdienybės modernizacija Rytuose ir 

Vakaruose (brandusis socializmas, gerovės valstybė); Deindustrializacija ir poindus-
trinės visuomenės rūpestis; Pramonės paveldas ir turizmas.

Kasdienybės modernizacija Vakaruose ir Rytuose XX a. antroje pusėje. Išvystytos pra-
monės laikotarpis, kurio bruožai yra staigus ekonomikos augimas, materialinis klestėji-
mas, gerovės valstybės stabilizavimas ir beprecedentė pažanga visose gyvenimo srityse. 
Ši koncepcija apima trumpesnįjį pramonės klestėjimo laikotarpį (XX a. 5–9 deš.), kurio 
metu nacionalinėse ekonomikose ima vyrauti sektorius, pasižymintis masine gamyba di-
delėse įmonėse, smulkia specializacija, standartizuotų gaminių, skirtų masiniam varto-
jimui, gamyba ir tikėjimu, kad pramonė yra kelias į šalies augimą ir klestėjimą. Vienas iš 
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pamatinių šios racionalios ir efektyvios pokario visuomenės bruožų buvo stambus maste-
lis, pagrįstas absoliučiu pasitikėjimu didelėmis organizacijomis, kurios planavo ir rūpinosi 
darbo ir gyvenimo sąlygomis. Ne tik pramonėje, bet ir kitose visuomeninio gyvenimo 
srityse – transporto, sveikatos apsaugos, švietimo, prekybos ir aprūpinimo būstais – imta 
vis labiau pasitikėti didelėmis organizacijomis. Universalistinė modernizmo orientacija 
ir siekis per masinį gamybos būdą ir modernų vartojimą ugdyti lygesnę visuomenę – vi-
suomenę be sienų. Bruožai: žmonės keliasi gyventi iš kaimų į sparčiai augančius miestus, 
industrializuojama ir urbanizuojama periferija, pramonės įmonės auga ir stambėja, kaip 
ir daugiabučiai, mokyklos, ligoninės ir prekybos centrai. Didelė aplinkos (vandens, oro ir 
žemės) tarša. Modernizacijos procesų kryptys ir ideologija ir Vakaruose, ir Rytuose buvo 
vienodi, nepaisant politinių sistemų skirtumų. Pramonės įmonių organizacijos ir profe-
sinės sąjungos atliko reikšmingą vaidmenį kuriant ir skleidžiant modernizmo ideologi-
ją ir pavyzdžius, lygiai taip pat kaip lėmė didžiuosius miestų planavimo ir urbanistikos 
pokyčius. Į sovietinės industrializacijos, urbanizacijos ir regioninio planavimo vykdy-
mo iškraipymus arba mutacijas galima žvelgti per totalitarizmo aspektą. Industrializa-
cija, urbanizacija, sudėtingas darbo pasidalijimas, mokslas ir technologijos, scientistinė 
ideologija bei optimistinė žmonijos istorijos samprata buvo būdinga abiems sistemoms. 
O su sovietine sistema aiškiai yra susiję tokie mutavusios modernizacijos dėmenys kaip 
imituojama socialinės sutarties teorija; dirbtinai palaikoma kolektyvistinė savimonės 
samprata, vartojimo ribojimas, komandinė planinė ekonomika ir centralizuotas paskirs-
tymas. Nepaisant universalių modernizacijos kriterijų, politinė istorija išlieka vienu svar-
biausių tyrimo aspektų lyginant pokario Vakarų ir Rytų Europos visuomenes ir pabrė-
žiant jų skirtumus. 

Pramonės paveldas jau daugiau nei 30 metų yra neatsiejama bendro Europos ir viso 
pasaulio kultūros paveldo dalis. Išskirtini keli pramonės paveldo sampratos raidos eta-
pai. Ankstyvuoju susidomėjimo pramonės paveldu laikotarpiu (XX a. 7 deš.) daugiausia 
dėmesio tyrėjai skyrė statinių ir kitų objektų, susijusių su pirmąja pramonės revoliucija 
(XVIII a. pab.), inventorinimui bei fi ksavimui. 1980–1990 m. išsirutuliojo nauja pramo-
nės paveldo sampratos kryptis – gerokai išsiplėtė paveldo suvokimo kontekstas, pradėta 
rūpintis ne tik pavieniais materialiais objektais. Paveldo tyrėjų dėmesys nuo atskirų pas-
tatų ar įrenginių nukrypo į bendrą pramoninę aplinką. Susidomėta ne vien tik gamybos 
įmone, bet ir darbininkų gyvenviete, aptarnavimo sfera, infrastruktūra bei visa tai supan-
čiu kraštovaizdžiu. Suvokta, kad pastatai ir daiktai yra svarbūs kaip istorijos šaltiniai, ta-
čiau ne mažiau svarbus ir socialinis kontekstas – visuomenės kultūros ir gyvenimo būdo 
šaltinis (tai, ką žmonės prisimena, kokių jie turi gebėjimų, su kuo jie save tapatina). XX a. 
paskutiniame dešimtmetyje visuomenėje stiprėjo politinio korektiškumo ir lygiateisiš-
kumo nuostatos, o tai darė poveikį ir pramonės istorijos bei paveldo suvokimui. Pradėta 
pabrėžti, kad lygiai taip pat svarbus ir paprastų žmonių – darbininkų – palikimas, todėl 
nuo didžiojo naratyvo (fabriko ir pramonininko rūmų) dokumentavimo pereita prie dar-
bininkų gyvenviečių, jų buities, socialinių tarpusavio ir ryšių su vadovybe bei socialinės 
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aplinkos (mokyklų, ligoninių, laisvalaikio) temų. Neliko nuošalyje ir aktualus klausimas: 
kaip interpretuoti pramonės paveldą – kaip pramonininko, kaip techninės kūrybos rai-
dos, kaip fabriko ar kaip žmonių, dirbusių fabrike, palikimą? Kieno tai paveldas? Šiuo-
laikinė pramonės paveldo sampratos teorinė nuostata pabrėžia individo svarbą kuriant 
materialią kultūrą: teigiama, kad būtent sąmoningas pasirinkimas, o ne susiklosčiusios 
aplinkybės lėmė objektų ir struktūrų atsiradimą. 

Pagrindinė literatūra: 1) Drėmaitė M. Svajonių fabrikai? Industrializacijos palikimas 
Baltijos jūros regione (1945–1990 m.) kultūros istorijos požiūriu // Darbai ir dienos. 2009, 
t. 52, p. 141–158; 2) Drėmaitė M., Kulevičius S., Soms H., Trimonienė R., Salatkienė B. 
Pramonės paveldo panauda šiandienos poreikiams: gerosios patirties analizė. TURBINE 
projektas. Šiaulių universitetas, 2007. Prieiga internetu: http://turbine.su.lt/uploads/File/
Geroji%20patirtis.pdf; 3) Drėmaitė M. Pramonė kaip paveldo objektas // Kultūros pa-
minklai. 2002, Nr. 9.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Šaltojo karo įtaka Europos kultūrai ir moder-
nizacijai. 2) Rytų ir Vakarų pokarinės modernizacijos skirtumai ir panašumai. 3) Mo-
dernizacija socialistiniame pasaulyje: bruožai ir specifi ka. 4) Industrinė krizė Europoje: 
priežastys ir pasekmės kultūros požiūriu. 5) Pramonės paveldas: išsaugojimo ir naujos 
panaudos specifi ka.

Seminarų temos
1. Modernybė ir modernizmas.
Literatūra: Davies N. Europa: istorija. Vilnius: Vaga, 2002 (1996) [skyrius – Dynamo], 

p. 759–896.
2. Fabriko kultūra. Fabriko tvarka. Fabriko įtaka moderniajam gyvenimui.
Literatūra: 1) Darley G. Factory. London: Reaktion books, 2003; 2) Kavolis V. Tvarkos 

paradigmos: gamta, fabrikas, menas // V. Kavolis. Civilizacijų analizė. Vilnius: Baltos lan-
kos, 1998, p. 183–215.

3. Pramoninis miestas – modernus miestas.
Literatūra: Benevolo L. Europos miesto istorija. Vilnius: Baltos lankos, 1998, [6 sky-

rius – Pramoninis miestas], p. 171–202, [7 skyrius – Europos miestas šių dienų pasauly-
je], p. 203–229.

4. Vartotojiškos visuomenės kultūra.
Literatūra: Hobsbawm E. Kraštutinumų amžius. Trumpasis XX amžius: 1914–1991. 

Vilnius: Mintis, 2000, [10 skyrius – 1945–1990 m. socialinė revoliucija] p. 332–369, 
[11 skyrius – Kultūrinė revoliucija], p. 370–397.

5. Pramonė ir modernizmas Šiaurės ir Baltijos šalyse 1945–1990.
Literatūra: Svajonių fabrikai: Pramonė ir modernizmas Šiaurės ir Baltijos šalyse, 

1945–1990 m. Prieiga internetu: http://dreamfactories.eu.
6. Individualaus tiriamojo projekto pateikimas.
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Rekomenduojama literatūra: 
1) Europe 1789 to 1914: Encyclopaedia of the Age of Industry and Empire / Eds. 

J. Hurricane, J. Winter. Scribner Library of Modern Europe. Th omson Gale, 2006, Vol. 6; 
2) A Companion to Nineteenth–century Europe, 1789–1914 / Ed. S. Berger. Blackwell, 
2006; 3) Nye D. E. Technology Matters. Th e MIT Press, 2007; 4) Edgerton D. Th e Shock 
of the Old: Technology and Global History since 1900. Profi le Books, 2006; 5) Technikos 
fi losofi jos įvadas. Vilnius: Kultūros ir meno institutas, 1998; 6) Foucault M. Disciplinuoti 
ir bausti: kalėjimo gimimas. Vilnius, 1998 [3 dalis – Disciplina], p. 165–267; 7) Darley G. 
Factory. Reaktion books, 2003; 8) Woodham J. M. Twentieth Century Design (Oxford 
History of Art). Oxford University Press, 1997 [skyrius – Design and Modernism], p. 29–
64; 9) Leonavičius V. Sovietinė modernizacija. Socialinės sistemos ir socialinio veikėjo 
sąveika // Darbai ir dienos. 2008, t. 49, p. 219–233; 10) Constructed Happiness: Domestic 
Environment in the Cold War Era (Estonian Academy of Arts Proceedings, Vol. 16) / 
Eds. M. Kalm, I. Ruudi. Tallinn, 2005; 11) Industry and modernism: Companies, Achi-
tecture and Identity in the Nordic and Baltic Countries during the High–Industrial 
Period (Studia Fennica Historica, Vol. 14) / Ed. A. Nevanlinna. Helsinki, 2007; 12) Cold 
War Kitchen / Eds. R. Oldenziel, K. Zachmann. MIT Press, 2009, p. 1–32; 13) Framp-
ton K. Modern Architecture: a critical history. Th ames and Hudson, 1992; 14) Heynen H. 
Architecture and Modernity: A Critique. MIT, 1999.



176

VIZUALINĖ KULTŪRA

Modulio tikslas – išmokyti studentus išmanyti bendrąją meno istorijos raidą bei ana-
lizuoti vizualiąją kultūrą.

Modulio temos:
• Senosios dailės istorija (XIII–XVIII a.);
• Moderniosios dailės istorija (XIX–XX a.);
• Vizualinės kultūros studijų įvadas.

Senosios dailės istorija (XIII–XVIII a.)
Lekt. dr. Dalia Klajumienė

Temos anotacija. Studentas, išklausęs „Senosios dailės istorijos įvadą (XIII–XVIII a.)“ 
išmano XIII–XVIII a. visuotinės ir Lietuvos dailės istorijos periodizaciją, gotikos, renesan-
so, baroko bei klasicizmo dailės ir architektūros būdingus bruožus; geba pažinti to laiko 
estetines meno sroves, apibūdinti meninę epochą ar kryptį; susieti sociokultūrines ir me-
nines epochos idėjas; geba naudotis bibliografi ne informacija ir pirminiais šaltiniais.

Temos programa
1. Įvadinė paskaita. Senosios dailės istorijos tyrimai ir metodologijos.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: senoji dailė, senosios dailės istorija, senosios dailės 

istorijos objektas.
Aptariama senosios dailės istoriografi jos problematika, svarbiausios mokyklos ir au-

toriai, koncepcijos ir knygos, suformavusios senosios dailės istorijos tyrimo kryptis, už-
davinius, klausimus ir tyrimo metodus. Apibrėžiami senosios dailės istorijos objektai.

Pagrindinė literatūra: Meno istorijos įvadas / Sud. H. Belting, H. Dilly, W. Kemp ir kt. 
Vilnius: Alma littera, 2002, p. 19–44. 

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Svarbiausios senosios dailės tyrimų mokyklos. 
2) Senosios dailės istorijos objektai.

2. Gotikos dailė ir architektūra.
2.1. Vakarų ir Vidurio Europos (Prancūzijos, Anglijos, Vokietijos, Italijos) dailė ir 

architektūra XII a. antrojoje pusėje–XV a. pradžioje.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: Vakarų ir Vidurio Europa, gotika, protorenesansas, 

dailė, architektūra.
Pasaulėžiūra ir stiliaus formavimasis, periodizacija. Bažnyčios įtaka stiliaus raidai. Sa-

kralinė ir pasaulietinė dailė ir architektūra. 
Architektūra: pastatų tipai, planinės struktūros, konstrukcijos, dekoro pobūdis (Pary-

žiaus Dievo Motinos, Reimso, Amjeno, Kelno, Ekseterio, Milano katedros, Venecijos 
Dožų rūmai). Skulptūrinio dekoro temos, komponavimo būdai, plastikos ypatybės. Vit-
ražai. Maldynų iliustracijos.
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Protorenesanso dailė Italijoje:
Tapyba: Giotto tapybos novatoriškumas, Sienos mokykla, arba internacionalinis sti-

lius Italijos protorenesanso tapyboje.
Protorenesanso skulptūra: Nicollo Pisano, Arnolfo di Cambio, Giovavo Pisano kūryba.
Pagrindinė literatūra: Gombrich E. H. Meno istorija. Vilnius: Alma littera, 1997, 

p. 171–221.
Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Vakarų ir Vidurio Europos bei Lietuvos goti-

kos meno periodizacija. 2) Svarbiausi Italijos protorenesanso dailės bruožai ir žymiausi 
pavyzdžiai.

2.2. Lietuvos dailė ir architektūra XV–XVI a. pirmojoje pusėje.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: Lietuva, viduramžiai, gotika, dailė, architektūra.
Gotikos keliai į Lietuvą. 
Architektūra. Pastatų tipai, statybinės medžiagos, konstrukcijos, dekoro ypatybės. 

Gynybinės, sakralios, gyvenamosios bei visuomeninės architektūros bruožai. 
Skulptūra. Mariologinės ir kristologinės temos kūriniai, plastikos ypatybės.
Tapyba. Sakralių ir pasaulietinių statinių sienų tapyba: komponavimo pobūdis, temos, 

spalvų deriniai. Molbertinė tapyba: temos, išlikimo laipsnis, tyrinėjimų būklė. Miniatiū-
ros: taikymo ir komponavimo būdai, mokyklos, kolorito ypatybės. 

Pagrindinė literatūra: 1) Lietuvos architektūros istorija nuo seniausių laikų iki XVII a. 
vidurio. Vilnius: Mokslas, 1987, t. 1, p. 50–59; 2) Lietuvos dailės istorija. Vilnius: Vilniaus 
dailės akademijos leidykla, 2002, p. 58–87.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Pagrindiniai gotikos pastatų planavimo spren-
diniai, statybinės medžiagos, konstrukcijos ir dekoro ypatybės Lietuvoje. 2) Lietuvos go-
tikos tapybos ir skulptūros plastikos apibūdinimas.

3. Renesanso ir manierizmo dailė ir architektūra.
3.1. Italijos dailė ir architektūra XV–XVI a. (ankstyvasis ir brandusis renesansas, 

manierizmas).
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: renesansas, manierizmas, Italija, pasaulėžiūra, dailė, 

architektūra.
Renesanso terminas, stiliaus kilmė. Renesanso epochos Italijoje periodizacija ir pa-

grindiniai bruožai.
Ankstyvasis renesansas. Florencijos mokyklos vaidmuo. Filippo Bruneleschi (Kated-

ros kupolas, Pazzi šeimos koplyčia, Vaikų prieglauda, Palazzo Pitti Florencijoje) ir Leono 
Batista Alberti (Palazzo Rucellai, Maria Novella bažnyčia Florencijoje) architektūriniai 
projektai ir teoriniai darbai. Skulptūra: miestų aikščių paminklai ir memorialinė skulp-
tūra, portretai. Lorenzo Ghiberti (Florencijos katedros Krikštyklos durų dekoras) ir Luca 
della Robbia kūryba. Donatello skulptūros novatoriškumas. Tapyba: Florencijos, Padujos 
ir Venecijos mokyklų pagrindiniai atstovai. 
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Brandusis renesansas. Toskanijos-Romos dailės mokykla. Svarbiausi Leonardo da 
Vinci, Raff aello ir Michelangelo kūrybos bruožai. Romos ir Venecijos architektūros mo-
kyklos (Donato Bramante, Andrea Palladio kūrybos principai).

XVI a. Venecijos tapybos mokykla (Tiziano Vecellio, Paolo Veronese, Jacopo Tintore-
tto kūryba). Manierizmas XVI a. Italijos dailėje. Stiliaus kryptys Florencijoje ir Romoje.

Pagrindinė literatūra: 1) Gombrich E. H. Meno istorija. Vilnius: Alma littera, 1997, 
p. 223–385; 2) Murray P., Murray L. Renesanso menas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2000.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Italijos renesanso dailės ir architektūros perio-
dizacija. 2) Italijos renesanso dailės ir architektūros svarbiausi bruožai bei kūrėjai.

3.2. Vidurio, Šiaurės ir Rytų Europos kraštų (už Italijos ribų) dailė XV–XVI a.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: renesansas, Šiaurės kraštų manierizmas.
Vokietija ir Nyderlandai. Architektūros, tapybos ir grafi kos bruožai (Jan van Eyck, 

Rogier van der Weyden, Hieronymus Bosch, Pieter Bruegel, Albrecht Dürer).
Manieristinė El Greco tapyba. 
Prancūzijos dailė.
Pagrindinė literatūra: 1) Gombrich E. H. Meno istorija. Vilnius: Alma littera, 1997, 

p. 223–385; 2) Murray P., Murray L. Renesanso menas. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2000.
Kontroliniai klausimai ir užduotys. Žymiausi Vidurio, Šiaurės ir Rytų Europos kraštų 

(už Italijos ribų) XV–XVI a. kūrėjai.
3.3. Lietuvos dailė ir architektūra XVI a. antrojoje pusėje–XVII a. pirmojoje pusėje.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: renesansas, manierizmas, stiliaus problema dailėje ir 

architektūroje.
Renesanso ir manierizmo architektūros ir dailės problema arba stiliaus fenomenas 

Lietuvoje.
Urbanistika ir architektūra. Valakų reformos įtaka miestų ir miestelių planinės struk-

tūros kaitai. Gynybiniai miestų įrenginiai, bastioninės ir rezidencinės pilys.
Skulptūra: vyraujantys žanrai ir medžiagos, meninės priemonės. 
Renesanso ir manierizmo stiliaus apraiškos molbertinėje, sienų tapyboje ir miniatiūrose.
Renesanso knygų dekoras. Meninės priemonės ir motyvai.
Meniniai audiniai. Dirbtuvės, didikų rinkiniai, audinių meninės ypatybės.
Pagrindinė literatūra: 1) Lietuvos architektūros istorija nuo seniausių laikų iki XVII a. 

vidurio. Vilnius: Mokslas, 1987, t. 1, p. 159–301; 2) Lietuvos dailės istorija. Vilnius: Vil-
niaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 90–115.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Pagrindiniai Lietuvos renesanso architektūros 
bruožai. 2) Aiškiausiai renesanso stilistiką Lietuvoje atspindinčios dailės šakos ir svar-
biausi pavyzdžiai.

4. Baroko dailė ir architektūra.
4.1. Ankstyvojo, brandžiojo ir vėlyvojo baroko dailė ir architektūra Italijoje.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: barokas, kontreformacija, erdvė, prespektyvos dėsnių 

taikymas tapyboje ir architektūroje.
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Baroko sampratos raida. Baroko epochos pasaulėjauta, stiliaus formavimasis ir perio-
dizacija. Romos vaidmuo XVII a. dailės vystymuisi.

Ankstyvojo baroko architektūra. Nauji urbanistikos principai Domenico Fontana 
projektuose. Jėzuitų Il Gesu bažnyčios Romoje plano ir plastikos novatoriškumas.

Lorenzo Bernini architektūriniai projektai ir skulptūra. Brandžiojo ir vėlyvojo baroko 
architektūra ir skulptūra Italijoje. Francesco Borromini ir Pietro da Cortona kūryba.

Tapyba. Bolonijos akademija. Caravaggio ir jo pasekėjai Italijoje. Italijos baroko mo-
numentalioji tapyba.

Pagrindinė literatūra: Wittkower R. Art and Architecture in Italy: 1600–1750 (6th ed.). 
Yale University Press, 1999.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Italijos baroko periodizacija. 2) Žymiausi Itali-
jos baroko menininkai ir jų kūriniai.

4.2. Prancūzijos, Flandrijos, Olandijos ir Ispanijos baroko dailė.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: absolitizmas, klasicizmas, reformacija, kontreforma-

cija, misticizmas, barokas.
Prancūzija: absoliutizmo raida ir dailė. George’o de la Touro ir Nicolas Poussino tapy-

ba. Liudviko XIV stilius.
Olandijos dailė. Kultūrinės ir socialinės raidos prielaidos. Rembrandto kūryba.
Flandrijos baroko tapyba. Protestantizmas ir dailė. Peterio Paulo Rubenso tapyba. 

Delft o mokykla – Jano Vermeerio tapyba.
Ispanijos baroko tapyba ir skulptūra. Diego Velázquez, Jusepe de Ribera, Estebano 

Murillo, Francisco de Zurbarano, Pedro de Mena kūryba.
Pagrindinė literatūra: Tapiè V.-L. Th e age of Grandeur: Baroque and Clasicism in Eu-

rope. London, 1960.
Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Prancūzijos klasicizmo XVII a. dailėje atstovai. 

2) Flandrijos, Olandijos ir Ispanijos baroko dailės bruožai ir žymiausi kūrėjai.
4.3. Lietuvos ankstyvojo, brandžiojo ir vėlyvojo baroko dailė ir architektūra.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: barokas, embleminio mąstymo konstruktai tapyboje 

ir grafi koje, Vilniaus vėlyvojo baroko mokykla.
Lietuvos baroko dailės savitumas, kontreformacijos ir jėzuitų įtaka. Chronologija.
Architektūra: ankstyvojo ir Vazų baroko statiniai, brandžiojo baroko ansambliai, Vil-

niaus vėlyvojo baroko mokykla, barokinių pastatų dekoravimo principai. 
Skulptūra: pavienės skulptūros ir jų ansambliai, memorialiniai paminklai.
Tapyba: portretų tipai, religinė tapyba. Barokinė iliuzinė sienų tapyba.
Grafi ka. Embleminio mąstymo atspindžiai knygų ir lakštinėje grafi koje. Svarbiausi 

kūrėjai ir jų braižo savitumai.
Pagrindinė literatūra: 1) Lietuvos architektūros istorija nuo XVII a. pradžios iki XIX a. 

vidurio. Vilnius: Mokslo ir encikopedijų leidykla, 1994, t. 2, p. 9–192; 2) Lietuvos dailės 
istorija. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 117–163.
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Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Lietuvos baroko architektūros periodizacija ir 
svarbiausi pavyzdžiai. 2) Lietuvos baroko tapybos, skulptūros ir grafi kos plastikos ypatybės. 

5. Klasicizmo dailė ir architektūra.
5.1. XVIII a. antrosios pusės–XIX a. pradžios dailė ir architektūra Vakarų Europoje.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: neoklasicizmas, ampyras, Švietimo epocha. 
Terminas, stiliaus kilmė, periodizacija. Švietimo epochos idėjų įtaka dailei ir archi-

tektūrai. Pompėjos ir Herkulanumo kasinėjimų įtaka XVIII a. antrosios pusės–XIX a. 
pradžios dailei ir architektūrai. Johanno Joachimo Winckelmanno teoriniai apibendri-
nimai.

Architektūra: Šv. Genovaitės bažnyčia Paryžiuje (arch. Jacques’as Germainas Souff -
lot). Utopinės idėjos Etienno Louis Boullée ir Claude’o Nicolas Ledoux projektuose. 

Skulptūra: Antikos perfrazavimas Antonio Canova kūryboje.
Tapyba: Antono Raphaelio Mengso ir Jacques’o Louis Davido tapybos bruožai.
Ampyras – Napoleono imperijos kultūra.
Pagrindinė literatūra: Gombrich E. H. Meno istorija. Vilnius: Alma littera, 1997, 

p. 458–497.
Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Didžiųjų XVIII a. vidurio archeologinių kasi-

nėjimų įtaka dailei ir architektūrai. 2) Žymiausi Vakarų Europos XVIII a. antrosios pu-
sės–XIX a. pradžios dailės ir architektūros kūrėjai.

5.2. XVIII a. antrosios pusės–XIX a. pradžios dailė ir architektūra Lietuvoje.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: klasicizmas, Vilniaus universiteto architektūros ir dai-

lės katedros, reprodukcinė grafi ka.
Laikotarpio pasaulėjauta ir estetika Lietuvoje. Vilniaus universiteto architektūros ir 

dailės katedrų veikla.
Architektūra. Klasicizmo architektūros periodizacija. Italijos (Romos) mokyklos įta-

ka, Lietuvos ankstyvojo klasicizmo architektūros savitumas (Carlo Spampani, Giuseppe 
de Sacco projektai). Laurynas Gucevičius – ryškiausias Lietuvos brandžiojo klasicizmo 
architektūroje atstovas. Paryžiaus mokyklos atspindžiai L. Gucevičiaus kūryboje. Vėlyvo-
jo klasicizmo bruožai Mykolo Šulco ir Karolio Podčašinskio projektuotuose pastatuose ir 
ansambliuose. Ampyro stiliaus architektūra. 

Skulptūros vertinimo pokyčiai ir jos mokymo pradžia Vilniaus universitete. Kazimie-
ro Jelskio ir jo mokinių kūryba.

Tapyba. Pranciškus Smuglevičius ir jo mokiniai. Pagrindiniai kūrybos bruožai, žanrų 
hierarchija.

Grafi ka. Reprodukcinė grafi ka ir knygų iliustracijos. Kūrėjai, vyraujančios temos gra-
fi kos kūriniuose. Naujai įvaldytų grafi kos technikų teikiamos plastinės galimybės.

Pagrindinė literatūra: 1) Lietuvos architektūros istorija nuo XVII a. pradžios iki XIX a. 
vidurio. Vilnius: Mokslo ir encikopedijų leidykla, 1994, t. 2, p. 193–467; 2) Lietuvos dailės 
istorija. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 166–191; 3) Vilniaus klasi-
cizmas: parodos katalogas. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2000.
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Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Lietuvos klasicizmo architektūros atstovai, svar-
biausi pastatai. 2) Žymiausi Lietuvos klasicizmo dailės kūrėjai. 3) Dailės ir architektūros 
katedros Vilniaus universitete XVIII a. pabaigoje–XIX a. 4 dešimtmetyje (1832 m.). 

Seminarų temos
1. Lietuvos gotikos pastatų planavimo sprendiniai, statybinės medžiagos, konstruk-

cijos ir dekoro ypatybės (2.3 teminis blokas).
Studentai Vilniaus gotikos pastatuose išskiria ir įvardija Lietuvos gotikos architektū-

ros svarbiausius konstrukcinius ir plastinius elementus.
2. Lietuvos renesanso dailės ir architektūros vertinimo sudėtingumas (3.4 teminis 

blokas).
Istoriografi jos analizė.
3. Vilniaus vėlyvojo baroko mokykla. Sąvoka, išskirtiniai bruožai, kūrėjai (4.4 te-

minis blokas).
Studentai grupėmis pristato po vieną Jono Kristupo Glaubico projektuotą statinį.
4. Klasicizmo stilistika Pranciškaus Smuglevičiaus tapyboje: temų pasirinkimas, 

kompozicijų sprendiniai, koloritas (5.3 teminis blokas).
Pranciškaus Smuglevičiaus darbų analizė Lietuvos paveikslų galerijos ekspozicijoje.

Mokomosios ekskursijos
1. Vilniaus bernardinų vienuolyno ansamblis (2.4 teminis blokas).
2. Renesanso ir manierizmo bruožai Vilniaus senamiesčio architektūroje (3.5 te-

minis blokas).
3. Vilniaus baroko architektūra (4.5 teminis blokas).
4. Klasicizmo dailė Lietuvos paveikslų galerijos rinkiniuose (5.4 teminis blokas).

Rekomenduojama literatūra: 
1) Butvilaitė R. Architektūros studijos Vilniaus universitete 1773–1832 metais. Vil-

nius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009; 2) Dailės žodynas. Vilnius: Vilniaus dai-
lės akademijos leidykla, 1999; 3) Dromantienė L., Mažeikis G. Renesanso pasaulėžiūra ir 
kultūra. Šiauliai, 1995; 4) Janonienė R. Kazimieras Jelskis. Vilnius, 2003; 5) Jedzinskaitė-
Kuizinienė J. XVI–XVIII a. gobelenai Lietuvos didžiojoje Kunigaikštystėje. Vilnnius: Vil-
niaus dailės akademijos leidykla, 2000; 6) Klajumienė D. XVIII a. sienų tapyba Lietuvos 
bažnyčių architektūroje. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004; 7) Laurynas 
Gucevičius ir jo epocha (Acta Academia Artium Vilnensis, t. 32). Vilnius: Vilniaus dailės 
akademijos leidykla, 2004; 8) Lietuvos dailininkų žodynas, XVI–XVIII a. / Sud. A. Pa-
liušytė. Vilnius: Kultūros, fi losofi jos ir meno institutas, 2005, t. 1; 9) Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė (Acta Academia Artium Vilnensis, 
t. 26). Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002; 10) Matušakaitė M. Portretas 
XVI–XVIII a. Lietuvoje. Vilnius, 1984; 11) Matušakaitė M. Senoji medžio skulptūra ir 
dekoratyvinė drožyba Lietuvoje. Vilnius, 1998; 12) Matušakaitė M. Lietuvos skulptūra iki 
XVII a. vidurio. Vilnius: Aidai, 2007; 13) Matušakaitė M. Išėjusiems atminti: laidosena ir 
kapų ženklinimas LDK. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009; 14) Pranciš-
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kus Smuglevičius ir jo epocha (Acta Academia Artium Vilnensis, t. 11). Vilnius: Vilniaus 
dailės akademijos leidykla, 1997; 15) Senoji Lietuvos grafi ka XVI–XIX a. Vilnius, 1995; 
16) Vaišvilaitė I. Baroko pradžia Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 
1995; 17) Welch E. Art and Society in Italy 1350–1500. Oxford, New York: Oxford Uni-
versity Press, 1997.

Moderniosios dailės istorija (XIX–XX a.)
Lekt. dr. Marija Drėmaitė

Temos anotacija. Studentas, išklausęs „Moderniosios dailės istoriją (XIX–XX a.)“ 
žino XIX–XX a. visuotinės ir Lietuvos dailės istorijos periodizaciją, romantizmo, istoriz-
mo, simbolizmo ir moderniosios dailės ir architektūros būdingus bruožus; moka apibū-
dinti meninę epochą, stilių ar kryptį, susieti sociokultūrines ir menines epochos idėjas; 
geba analizuoti atvaizdus, naudotis bibliografi ne informacija ir pirminiais šaltiniais.

Temos programa
1. Įvadinė paskaita: moderniosios dailės istoriografi ja ir problematika.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: modernioji dailė, moderniosios dailės istorija, meno 

istorijos pabaiga.
Aptariama moderniosios dailės istoriografi jos problematika, pagrindiniai autoriai, 

koncepcijos ir literatūra, suformavusi moderniosios dailės istorijos tyrimo kryptis, užda-
vinius, klausimus ir tyrimo metodus. Moderniosios dailės kritikos klausimai.

Pagrindinė literatūra: Račiūnaitė T. Reprezentacija ir meno istorijos pabaiga // Lietu-
vos dailės istorikų draugijos biuletenis. 2006, p. 7–14.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Žymiausi moderniosios dailės istorijos kritikai 
ir autoriai bei jų požiūriai. 2) Moderniosios dailės istoriografi jos raida.

2. XIX a.–XX a. pradžios dailė ir architektūra.
2.1. Romantizmo reiškinys dailėje ir architektūroje.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: romantizmas, XIX a. dailė ir architektūra, romantinis 

sąjūdis, romantizmo neogotika, bydermejeris.
Romantizmas dailėje: bruožai, pasaulėjauta, epochos dvasia, meninės išraiškos prie-

monės, tipologija, periodizacija, sklaida Vakarų Europos kultūroje ir meniniame gy-
venime. Romantizmas Lietuvoje 1820–1860. Priežastys ir keliai. Tarp dviejų sukilimų 
(1831–1863) Lietuvoje kilo politinis ir kultūrinis romantizmo sajūdis. Jį skatino Vilniaus 
universiteto akademinėje aplinkoje prasidėjęs domėjimasis Lietuvos ir Lenkijos valstybės 
istorija, lietuvių kalba, tautosaka. Troškimas atkurti valstybę, išsaugoti tautą skatino na-
cionalinių pradų pažinimą ir vertinimą. Romantizmo principai buvo tiesiogiai perimami 
iš Vakarų Europos per universiteto architektūros katedrą, atvykusius architektus ir me-
nininkus. 

Architektūra. Būdingiausi bruožai. Klasicizmo formų modifi kavimas (romantinis kla-
sicizmas) ir akmens mūro technikos paplitimas sakralinėje architektūroje. Romantizmo 
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neogotika. Architektai. Pastatų tipai. Svarbiausi pavyzdžiai. Tapyba: žanrų hierarchija ir 
stilistika. Portretas. Peizažas. Buitinis žanras. Istorinė tapyba. Religinė tapyba. Portretas: 
portreto populiarumo priežastys. Portretų tipai. Žymiausi dailininkai. Peizažo populia-
rumo priežastys. Grafi ka: žanrų ir technikos ryšys. Knygų grafi ka. Iliustruotų leidinių 
pobūdis. Grafi kos technikos. Skulptūra. Taikomoji dekoratyvinė dailė. Bydermejeris. In-
terjerai. Baldai. Tekstilė. Siuviniai ir nėriniai.

Pagrindinė literatūra: 1) Lietuvos dailės istorija. Vilnius, 2002, p. 194–234; 2) Lietuvos 
architektūros istorija. Vilnius, 2000, t. 3, p. 10–20; 3) Adomonis T., Adomonytė N. Lietu-
vos architektūros ir dailės istorija (1770–1860). Vilnius, 1997, d. 2, p. 73–95.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Romantizmo tapyboje bruožai. 2) Romantizmo 
architektūroje bruožai. 3) Paaiškinkite romantinės neogotikos reiškinį.

2.2. Istorizmo reiškinys XIX a. antrosios pusės dailėje ir architektūroje.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: istorizmas, neostiliai.
Istorizmo reiškinys XIX antrosios pusės mene. Apžvalga. XIX a. antrosios pusės Lie-

tuvos meninio gyvenimo ypatumai. Meninis konservatizmas. Istorinė situacija: reakcijos 
laikotarpis. Dailės ugdymas. Parodos. Dailės šakos, žanrai, stilistika. Dailininkai.

Istorizmo reiškinys architektūroje. Architektūros vertinimo problemos. Istorizmo 
pradžia Europos architektūroje (XIX a. viduryje jau imama atkartoti ir istorinių stilių 
pastatų plano kompoziciją, erdvinę struktūrą. Gotika nustoja vyravusi, kai archeologija 
ir istorija susidomėjusi visuomenė iš naujo atranda romaniką, renesansą, baroką, kitus 
istorinius ar egzotiškus stilius; nagrinėja ir studijuoja tų stilių architektūros detales ir 
struktūrą, kruopščiai ją kopijuoja, leidžia brėžinių ir piešinių pavyzdžių albumus. Goti-
ka ir kiti istoriniai stiliai analizuojami ir „sumokslinami“, jie tampa „žinių“ apie preities 
stilius rinkiniais. Istorizmo epochoje išsiskiria dvi kūrybinės tendencijos – vieni kuria 
griežtai laikydamiesi vieno kurio istorinio stiliaus; kiti – drąsiai ir laisvai juos maišo, de-
rina tarpusavyje ir interpretuoja. Ši architektūrinė eklektika amžiaus pabaigoje įgauna 
racionalių bruožų. Tikslus pakartojimas nebuvo įmanomas, nes nauja pastatų funkcija, 
statybos technologijos lėmė naujus plano, tūrio, konstrukcijų raiškos būdus). Pastatų ti-
pai. Žymiausi Europos architektai. Naujų konstrukcijų statiniai. 

Sakralinė architektūra: katalikiškos bažnyčios, stačiatikių cerkvės, neogotikos stilius, 
medinių bažnyčių arhitektūra.

Visuomeniniai pastatai: nauji pastatų tipai. Stilistika. Administraciniai pastatai. Vi-
suomeniniai kultūros ir laisvalaikio pastatai. Komerciniai pastatai. Nauja gyvenamųjų 
namų tipologija. Stilistika. Interjerai.

Architektai Lietuvoje. Istorizmo laikotarpiu Lietuvoje dirbusius architektus galima 
skirti į dvi pagrindines grupes. Pirmoji – tai kviestiniai meistrai autoriai (iš Lenkijos, Vo-
kietijos, Latvijos), projektavę dvarų ansamblius ir sakralinius pastatus. Per juos Lietuvą 
pasiekdavo tiesioginės Vakarų Europos architektūros idėjos. Antroji – iš Rusijos atsiųsti 
architektai ir inžinieriai ir Rusijoje mokslus baigę vietinės kilmės asmenys. Jiems įtaką 
darė Peterburgo architektūros ir inžinerijos mokykla. 
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Ankstyvasis istorizmas (1850/60–1875) sutapo su romantizmu. Brandusis istorizmas 
(1875–1900). 

Pagrindinė literatūra: 1) Lietuvos dailės istorija. Vilnius, 2002, p. 236–259; 2) Lietuvos 
architektūros istorija. Vilnius, 2000, t. 3, p. 89–96.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Istorizmo architektūroje reiškinio apibūdini-
mas, periodizacija ir bruožai. 2) Istorizmo skirtumai lyginant su romantizmu. 3) Naujųjų 
stilių kilmė ir raida.

2.3. Inžinerija, technika, architektūra ir urbanistika XIX a. antroje pusėje.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: struktūrinė inžinerija, racionalizmo teorija architek-

tūroje, Durandas, hausmanizacija, Hausmannas, urbanistika.
Architektūros ir inžinerijos išsiskyrimo pradžia (pirmosios inžinerinės mokyklos Pa-

ryžiuje Ecole des Ponts et Chaussees įkūrimas 1747 m. ir ideologinė programa). Raciona-
lizmo srovė architektūroje (J. N. L. Durandas XIX a. pr. Paryžiaus politechnikos mokykla). 
Racionalizmo teorijos įtaka (nauja civilinio inžinieriaus profesija ir nauja architektūros 
socialinė misija). Techninės transformacijos: struktūrinė inžinerija 1775–1939 m. Este-
tinis struktūros ir fasado (formos) konfl iktas. Reynerio Banhamo teorija: JAV pramonės 
įtaka moderniosios architektūros susiformavimui Europoje. Miestų modernizacija. Tech-
nicistinis požiūris urbanistikoje. E. Hausmanno Paryžiaus pertvarkymas (modernizacija) 
ir jo įtaka XIX a. antros pusės Europos miestų planavimui. L. Benevolo „pramoninio 
miesto“ samprata ir forma. 

Pagrindinė literatūra: Frampton K. Modern Architecture: a Critical History. London, 
1992, p. 29–42.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Struktūrinės inžinerijos įtaka naujoms archi-
tektūros formoms XIX a. 2) Racionaliosios teorijos bruožai. 3) Paaiškinkite hausmani-
zacijos reiškinį.

2.4. XIX a. antros pusės–XX a. pradžios meninės srovės.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: realizmas, neoromantizmas, Prerafaelitų brolija, im-

presionizmas, postimpresionizmas, pleneras, meninis konservatizmas.
XIX a. antros pusės tapybos kryptys. Akademizmo ir naujų meninių ieškojimų san-

kirta. Naujas dailininko profesinio ir socialinio vaidmens formavimasis. „Atmestųjų“ 
menininkų tema. Stliai ir žanrai: Realizmas: Realizmo atsiradimo ir paplitimo priežastys. 
Keliai į Lietuvą. Meninio konservatizmo reiškinys. Buities scenos. Peizažas. Portretas. 
Vilniaus piešimo mokykla. Neoromantizmas: Tematika. Pagoniškoji tematika. Žymiau-
sias tapytojas. Patriotinė žanrinė tematika. Portretas. Neoromantizmo tąsa. Neoroman-
tizmas knygų iliustracijose: Knygų iliustracijų poreikis. Dailininkų kūryba. V. Smakaus-
kas, V. Neveravičius, M. E. Andriolis. Skulptūra: Skulptūros plėtros galimybės. Skulptūros 
rūšys ir reprezentacijos samprata. Autoriai ir autorystės problema. Architektūrinė skulp-
tūra. Antkapinė skulptūra. Taikomoji dekoratyvinė dailė: pramoninė gamyba ir taikomoji 
dailė. Estetiniai idealai. Įtakos. Švietimas. Keramika. Tekstilė. Medžio dirbiniai. Metalo 
dirbiniai. Stiklo dirbiniai. Fotografi ja: atsiradimas ir keliai į Lietuvą. Ankstyvoji XIX a. 
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fotografi ja. XIX a. antros pusės fotografi ja. Mokslinė fotografi ja. Komercinė fotografi ja. 
Meninė fotografi ja. 

Pagrindinė literatūra: Lietuvos dailės istorija. Vilnius, 2002, p. 244–260.
Kontroliniai klausimai. 1) XIX a. antros pusės meninio konservatizmo bruožai Lietu-

voje. 2) Žymiausi XIX a. antros pusės Lietuvos dailininkai ir jų žanrai. 3) Naujosios XIX a. 
dailės srovės ir jų bruožai.

2.5. Secesija (modernas) dailėje ir architektūroje.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: Fin de Siecle, Art Nouveau, Jugendstil, modernas, sece-

sija, menų ir amatų sąjūdis.
Menų ir amatų sąjūdis „Arts and Craft s movement“ (1851–1914). Secesinio judėjimo 

ideologija. Nacionaliniai bruožai. Art Nouveau (1880–1905). Jugendstil. Modern Style. Dvi 
secesijos fazės – ankstyvoji (būdingas formų plastiškumas, augalinis dekoras) ir vėlyvoji 
(būdingas racionalumas, geometrinė stilizacija). Architektai ir mokyklos. Interjerai. 
XX a. pradžios architektūra Lietuvoje. Moderno (secesijos) keliai į Lietuvą. Architektai 
ir skirtingų mokyklų įtakos. Naujos medžiagos. Dailė: stilistika. Meninės priemonės. Pa-
plitimas. Dailininkai ir kūrybinis braižas. Grafi ka. Knygų grafi ka. Žurnalų grafi ka. Sklai-
da. Taikomoji dailė: stiklas, keramika, dailioji tekstilė, juvelyrika. Dizaino gimimas.

Pagrindinė literatūra: 1) Lietuvos dailės istorija. Vilnius, 2002, p. 260–278; 2) Lietuvos 
architektūros istorija. Vilnius, 2000, t. 3, p. 409–415.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Fin de Siecle kultūros bruožai ir meninių 
sąjūdžių siekiai. 2) Paaiškinkite secesinių judėjimų Europoje pavadinimus ir bruožus. 
3) Secesijos raiška architektūroje. 4) Secesijos raiška taikomojoje dailėje.

3. Modernieji XX a. pirmos pusės sąjūdžiai dailėje ir architektūroje. 
3.1. Modernizmas dailėje Vakarų Europoje ir JAV.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: fovizmas, ekspresionizmas, futurizmas, kubizmas, 

konstruktyvizmas, abstrakčioji dailė, dadaizmas, siurrealizmas, naujasis daiktiškumas, 
neoklasicizmas, neoakademizmas, regionalizmas.

Avangardinio meno genezė. Eksperimentinis menas. Modernizmo formavimosi prie-
laidos. Ideologija ir manifestai. Vakarų Europos dailės ir architektūros apžvalga. Mo-
derniosios dailės kryptys, srovės, žymiausi menininkai, žymiausi kūriniai. Tarpstiliniai 
reiškiniai. Modernizmo klausimas Lietuvoje.

Pagrindinė literatūra: Gombrich E. H. Meno istorija. Vilnius, 1997, p. 442–475.
Kontroliniai klausimai. 1) Modernizmo dailėje susiformavimo prielaidos ir ideologi-

ja. 2) Avangardinio ir tradicinio meno santykis XX a. pirmos pusės mene. 3) Avangardi-
nio meno formos XX a. pirmoje pusėje.

3.2. Modernizmo pionieriai architektūroje.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: funkcionalizmas, konstruktyvizmas, racionalizmas, 

tarptautinis stilius, organinė architektūra, CIAM, Siegriedas Giedionas.
Moderniosios architektūros ideologija. Funkcionalizmas, konstruktyvizmas, racio-

nalizmas. Tarptautinis stilius. Modernistinės architektūros principai. CIAM kongresai 
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ir jų įtaka pasaulinei modernizmo architektūrai. Modernizmo architektūros kūrėjai ir 
žymiausi pavyzdžiai. Modernistinė urbanistika. Modernių miestų ir naujų gyvenamųjų 
rajonų planavimo modeliai Vakarų Europoje ir SSRS. Le Corbusier modernioji urbanis-
tika (Šiuolaikinis miestas trims milijonams gyventojų, Voisin planas, Spindulinis miestas, 
Corbusier namo Berlyne koncepcija, Vertikalusis miestas (Unité d’habitation) Marselyje. 
Moderniosios architektūros istoriografi ja ir jos įtaka formuojant moderniosios architek-
tūros reiškinio bruožus. Siegfriedo Giediono knygos ir įtaka formuojant moderniosios 
architektūros mitą. N. Pevsnerio „Moderniosios architektūros pionieriai“, F. Johnsono 
„Tarptautinis stilius“. 

Pagrindinė literatūra: Llera R. R. Trumpa architektūros istorija. Vilnius, 2006, p. 215–247.
Kontroliniai klausimai. 1) XX a. pirmos pusės moderniosios architektūros kryptys, 

terminai ir bruožai. 2) Penki tarptautinio modernizmo architektūros principai (pagal Le 
Corbusier). 3) Moderniosios urbanistikos ideologija ir pagrindiniai bruožai.

3.3. Modernioji architektūra Lietuvoje 1920–1940 m.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: modernizmas, tradicionalizmas, tautinis stilius.
Modernioji Lietuvos architektūra. Periodizacija. 1922–1930 m. atkuriamasis laiko-

tarpis, istorizmas, akademizmas, Art Deco. 1930–1940 m. modernizmas (racionalizmas, 
funkcionalizmas, konstruktyvizmas). Tautinio stiliaus ideologija ir bruožai. Architektū-
rinė spauda ir debatai. Architektai: akademistai ir modernistai – jų santykis, kritika ir 
žymiausi kūriniai. Moderniosios architektūros įtakos, mokyklos ir kūrybos orientyrai. 
Žymiausi pavyzdžiai. Naujasis tradicionalizmas.

Pagrindinė literatūra: Kančienė J. Tarpukario architektūra // Kultūra. Iliustruota Lie-
tuvos enciklopedija. Kaunas, 2006, p. 75–81.

Kontroliniai klausimai. 1) Moderniosios architektūros periodizacija ir bruožai Lietu-
voje. 2) Žymiausi modernizmo architektai ir pastatai Lietuvoje. 3) Tautinio stiliaus paieš-
kų ideologija ir formos Lietuvoje.

3.4. Art deco ir dizaino atsiradimas.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: Art deco, dizainas, pramoninė dailė, taikomoji dailė.
Tarptautinė šiuolaikinės dekoratyvinės ir pramoninės dailės paroda 1925 m. Paryžiuje 

(„Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes“) ir jos įtaka 
dekoratyviesiems menams. Art deco bruožai, periodizacija, paplitimas. Architektūra, 
dailė, ornamentika. Dizaino, kaip atskiros taikomosios dailės disciplinos, susiformavi-
mas ir įsitvirtinimas: žymiausi atstovai ir kertiniai darbai. Populiarioji kultūra, interjeras, 
taikomasis menas. JAV dizaino įtaka Europos taikomajai dailei: Streamline moderne. Art 
Deco Lietuvoje. Tautinio art deco bruožai. Architektūra. Interjeras. Tapyba. Grafi ka. Tai-
komoji dailė: tekstilė, baldai. Keramika. Baldai ir taikomoji dailė: baldų gamyba ir stilis-
tika. Odos dirbiniai. Metalo dirbiniai. Dailioji tekstilė.

Pagrindinė literatūra: Art deco Lietuvoje: parodos katalogas / Sud. G. Jankevičiūtė. 
Kaunas, 1998, p. 13–42.
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Kontroliniai klausimai. 1) Art deco termino kilmė ir stiliaus bruožai. 2) Taikomosios 
dailės Lietuvoje kryptys ir bruožai.

3.5. Naujosios dailės formos: fotografi ja ir kinas.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: modernioji fotografi ja, modernusis kinas, avangardi-

nis kinas ir fotografi ja.
Kino ir fotografi jos tapimas meno forma. Avangardizmo reiškinys kine ir fotografi -

joje. Žymiausi atstovai ir kertiniai kūriniai. Technikos ir meno santykio klausimas. Me-
ninė fotografi ja. Avangardinė fotografi ja. Komercinė fotografi ja. Fotoalbumai. Atvirukų 
kultūra. Avangardinis kinas. Propagandinis kinas. Kino kronikos. Fotografi ja Lietuvoje: 
Vilniaus fotografi ja. Kauno fotografi ja. Fotomėgėjai.

Pagrindinė literatūra: Lietuvos dailės istorija. Vilnius, 2002, p. 306–308.
Kontroliniai klausimai. 1) Avangardinės fotografi jos apibrėžimas ir bruožai. 2) Avan-

gardinio kino apibrėžimas ir bruožai.
4. Modernizmas ir jo kritika XX a. antroje pusėje.
4.1. XX a. antros pusės dailės srovės.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: socrealizmas, modernizmas, socialistinis moderniz-

mas, pokario dailė, atšilimo laikotarpio dailė, tylusis modernizmas.
Modernizmo dailė Vakarų pasaulyje, XX a. antra pusė. Apžvalga. Lietuvos dailė 1945–

2000 m. Apžvalga. Karo ir pokario tapyba: Istorinės sąlygos. Dailininkai. Parodos. Žanrai ir 
stilistinės kryptys. Socialistinis realizmas. Karo ir pokario metų skulptūra: žymiausi skulpto-
riai. Žanrai ir temos. Dekoratyvinė skulptūra. Juozo Mikėno kūryba. Pokario grafi ka. Knygų 
grafi ka. Tradicinio stiliaus tąsa. Socialistinis realizmas. Pokario sienų tapyba ir vitražas. Mo-
kykla ir mokytojai. Stilistika. Tematika. Freska ir mozaika. Vitražas. Pokario keramika ir dai-
lioji tekstilė: taikomosios dailės ugdymas. Šiuolaikinė sienų tapyba ir vitražas: raidos bruožai. 
Sienų tapyba. Vitražas. Serijinės gamybos dirbiniai. Stilistika. Keramika. Dailioji tekstilė. At-
šilimas ir lietuvių dailė: nacionalinių tradicijų atgaivinimas. Užsienio įtakos. Kūrybos bruo-
žai. Raida. VII–X deš. tapyba: modernizmo traukos zonos. Estetinės nuostatos ir raida.

Pagrindinė literatūra: 1) Lietuvos dailės istorija. Vilnius, 2002, p. 314–389; 2) Read H. 
Trumpa moderniosios tapybos istorija. Vilnius, 1994, p. 102–122.

Kontroliniai klausimai. 1) Pokario dailės specifi ka. 2) Socrealizmo ideologija ir bruo-
žai. 3) Atšilimo dailė: stiliaus raiškos klausimai.

4.2. XX a. antros pusės architektūros srovės.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: brutalizmas, korporacinė architektūra, Archigram, 

High-tech, metabolizmas, postmodernizmas, dekonstruktyvizmas.
Miestų atstatymo po Antrojo pasaulinio karo klausimas ir problemos sprendimas: 

nauja architektūra ar atstatymas? Senos ir naujos architektūros santykis istoriniame mies-
te. Naujumo tradicija: modernizmo tąsa, grynasis formalizmas ir korporacinė architektū-
ra JAV; brutalizmo atsiradimas ir estetinė nuostata bei medžiagiškumas; naujojo futuriz-
mo judėjimas ir Archigram; High-Tech estetika ir medžiagiškumas; japonų metabolizmas; 
naujasis monumentalumas JAV. Postmodernizmas ir dekonstruktyvizmas architektūroje: 
ideologija ir formos. Maištas ir sukilimas prieš modernizmą.
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Pagrindinė literatūra: 1) Llera R. R. Trumpa architektūros istorija. Vilnius, 2006, 
p. 247–251.

Kontroliniai klausimai. 1) XX a. antros pusės architektūros stilių įvairovė ir termini-
ja. 2) Postmodernizmo ideologija ir meninė raiška. 3) Dekonstruktyvizmo ideologija ir 
meninė raiška.

4.3. XX a. antros pusės taikomoji dailė, dizainas, fotografi ja ir kinas.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: dizainas, fotografi ja, kinas, taikomoji dailė.
Dizaino triumfas pokario taikomojoje dailėje ir komercijoje. JAV įtaka Europos di-

zainui. Skandinaviško dizaino specifi ka. Dizaino sociologija, žymiausi kūrėjai, fi rmos, 
kertiniai gaminiai. Dizaino kritika. Pokario fotografi ja: institucijos. Meninės išraiškos 
priemonės. Fotografai ir jų kūryba. Komercinė fotografi ja. Šiuolaikinė fotografi ja: ins-
titucijos. Meninės išraiškos priemonės. Fotografai ir jų kūryba. Reportažinė fotografi ja. 
Nuobodulio estetika sovietinėje fotografi joje. Modernūs sąjūdžiai kine ir jų įtaka vizuali-
nei kultūrai. Pop meno ir kino bei fotografi jos savitarpio įtaka.

Pagrindinė literatūra: Cieškaitė-Brėdikienė L. Dizaino raida: nuo Morriso iki Morri-
sono. Vilnius, 2008.

Kontroliniai klausimai. 1) Dizaino socialinis ir kultūrinis vaidmuo XX a. antros pusės 
vizualinėje aplinkoje. 2) XX a. antros pusės taikomoji dailė Lietuvoje: žanrai, bruožai, 
serijinė gamyba. 3) Lietuvos moderniosios meninės fotografi jos bruožai.

4.4. Architektūra ir miestų statyba sovietinėje Lietuvoje.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: Stalininė architektūra, socrealizmas, socialistinis mo-

dernizmas, postmodernizmas, struktūralizmas, totalitarinė architektūra, socialistinė mo-
dernizacija, šiuolaikinis stilius, socialistinė urbanistika.

Pokario architektūra Lietuvoje (1945–1956): bruožai. Stilistika. Pastatų tipologija. In-
terjerai. Urbanistikos principai. Totalitarinio meno kontekstas. Pasaulinis moderniosios 
architektūros kontekstas.

Modernioji architektūra (1959–1990). Socialistinis modernizmas. Interjerai. Visuo-
meninių pastatų architektūra. Tarptautinis stilius. Vaduojantis iš funkcionalizmo. Mo-
dernioji urbanistika Vakarų Europoje ir jos atspindžiai SSRS. Naujieji Anglijos miestai. 
Skandinavijos naujoji urbanistika – miestai-palydovai. Mikrorajono koncepcija SSRS. 
Gyvenamosios architektūros tendencijos ir koncepcijos. Vakarų miestų kultūros įtaka 
pokario socialistinių miestų ir gyvenamųjų erdvių ideologijai ir formai. 

Pagrindinė literatūra: Drėmaitė M., Petrulis V., Tutlytė J. Architektūra sovietinėje Lie-
tuvoje. Vilnius, 2011.

Kontroliniai klausimai. 1) Totalitarinės architektūros bruožai ir socrealizmo specifi ka. 
2) Socialistinio modernizmo architektūros periodizacija ir bruožai. 3) Socialistinės urba-
nistikos bruožai. 4) Mikrorajono koncepcija ir bruožai.

4.5. Modernizmo kritika ir postmodernizmas.
Reikšminiai žodžiai: modernizmo kritika, postmodernizmas, konceptualusis menas, 

popartas, opartas, Fluxus.
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Sąvokos: Vakarų postmodernizmas. Socialistinis postmodernizmas, išeivijos dailė.
Vakarų dailės kontekstas XX a. pabaigoje. Stilistinės tapybos kryptys: neoekspresio-

nizmas. Transavangardinė tapyba. Neoekspresionizmo kaita. Siurrealizmo apraiškos. Pa-
grindiniai postmodernizmo principai ir jų raiška. Samprata. Principai. Postmodernizmas 
architektūroje (teorija ir manifestai). Vakarų postmodernizmas. Socialistinis postmoder-
nizmas. Konkreti postmodernizmo principų raiška dailėje. Postmodernizmo specifi ka 
Lietuvoje. Netradicinė meno kalba: objektų menas ir konceptualusis menas. Socialiai 
angažuotas konceptualizmas. Objektai ir instaliacijos. Performansai ir akcijos. Šiuolaiki-
nė keramika. Šiuolaikinė dailioji testilė. Išeivijos dailė: lokalizacija. Dilema. Abstraktusis 
ekspresionizmas. Fluxus. Popartas, minimalizmas, opartas. Išeivijos grafi ka. 

Pagrindinė literatūra: 1) Lietuvos dailės istorija. Vilnius, 2002, p. 366–389; 2) Gom-
brich E. H. Meno istorija. Vilnius, 1997, p. 490–497.

Kontroliniai klausimai. 1) Žymiausios XX a. antros pusės dailės srovės ir jų kritika. 
2) Žymiausios XX a. antros pusės architektūros srovės ir jų kritika. 3) Postmodernizmo 
ideologija ir bruožai.

Seminarų temos
1. Grožio kultas (2.5 teminis blokas).
Literatūra: Th e Cult of Beauty: Th e Aesthetic Movement 1860–1900. London, 2011 

(studentai skaito ir referuoja apie 12–15 p. tekstą anglų kalba).
2. XX a. pradžios dailė Lietuvoje (2.7 teminis blokas).
Literatūra: 1) Laučkaitė L. Vilniaus dailė XX amžiaus pradžioje. Vilnius, 2002; 

2) Laučkaitė L. Art in Vilnius 1900–1915. Vilnius, 2008 (studentai skaito ir referuoja apie 
12–15 p. tekstą lietuvių kalba).

3. Dailės gyvenimas Lietuvoje I (3.4 teminis blokas).
Literatūra: Mulevičiūtė J. Modernizmo link: dailės gyvenimas Lietuvoje 1918–1940 m. 

Kaunas, 2001 (studentai skaito ir referuoja apie 12–15 p. tekstą lietuvių kalba).
4. Dailės gyvenimas Lietuvoje II (3.5 teminis blokas).
Literatūra: Jankevičiūtė G. Dailė ir valstybė: dailės gyvenimas Lietuvoje 1918–1940 m. 

Kaunas, 2003 (studentai skaito ir referuoja apie 12–15 p. tekstą lietuvių kalba).
5. Šaltojo karo laikų modernizmas (4.4 teminis blokas).
Literatūra: Cold War Modern: Design 1945–1970 / Ed. D. Crowley, J. Pavitt. London, 

2008 (studentai skaito ir referuoja apie 12–15 p. tekstą anglų kalba).

Mokomosios ekskursijos
1. XIX a. dailė Lietuvoje (2.8 teminis blokas).
2. XIX a. architektūra Lietuvoje (2.8 teminis blokas).
3. Modernioji dailė ir architektūra Lietuvoje (išvyka į Kauną) (3.6 teminis blokas).
4. Dailė sovietinėje Lietuvoje (4.5 teminis blokas).
5. Architektūra sovietinėje Lietuvoje (4.5 teminis blokas).
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Rekomenduojama literatūra: 
1) Lietuva 1009–2009 / Sud. A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė. Vilnius, 2009; 

2) Lukšionytė-Tolvaišienė N. Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje (Vilniaus 
dailės akademijos darbai, t. 18). Vilnius, 2000; 3) Lukšionytė-Tolvaišienė N. Guberni-
jos laikotarpis Kauno architektūroje. Kaunas, 2001; 4) Read H. Trumpa moderniosios 
tapybos istorija. Vilnius, 1994; 5) Heynen H. Architecture and Modernity: A Critique. 
MIT, 1999; 6) Frampton K. Modern Architecture: a Critical History. London, 1992; 
7) Forty A. Objects of Desire: Design and Society since 1750. Th ames and Hudson, 1992; 
8) Woodham J. M. Twentieth Century Design (Oxford History of Art). Oxford Univer-
sity Press, 1997; 9) Grigoravičienė E. Sovietmečio dailė: tyrimų prasmės ir metodolo-
gijos klausimai // Lietuvos dailės istorikų draugijos biuletenis. Vilnius, 2006, p. 21–25; 
10) Tylusis modernizmas Lietuvoje 1962–1982 / Sud. E. Lubytė. Vilnius, 1997; 11) Cieš-
kaitė-Brėdikienė L. Dizaino raida: nuo Morriso iki Morrisono. Vilnius, 2008; 12) Vilniaus 
fotografai / Sud. V. Jočytė. Vilnius, 2005; 13) Matulytė M. Vilniaus fotografi ja 1858–1915. 
Vilnius, 2001; 14) Juodakis V. Lietuvos fotografi jos istorija, 1854–1940. Vilnius, 1995; 
15) Vilniaus vaizdų atvirukai, 1897–1915 / Par. D. Keršytė. Vilnius, 2005; 16) Art in Th eo-
ry. 1815–1900. An Anthology of Changing Ideas. Blackwell Publ., 1998; 17) Art in Th eo-
ry. 1900–2000. An Anthology of Changing Ideas. Blackwell Publ., 1998; 18) Lucie-Smith E. 
Visual Arts in the 20th century. London, 1996, p. 3–25.

Vizualinės kultūros studijų įvadas
Doc. dr. Irena Vaišvilaitė

Temos anotacija. Pamatines meno istorijos žinias, įgytas nagrinėjant pirmąsias dvi 
modulio temas, studentai gilina studijuodami Vizualinės kultūros įvado temą: išmoksta 
taikyti dailės istorijos žinias, nagrinėdami atvaizdus kaip istorijos mokslo šaltinį, atlie-
ka individualų tyrimą, kurio metu analizuoja atvaizdus istoriniame ir sociokultūriniame 
kontekste.

Temos programa
Temą sudaro du blokai: pirmasis skirtas atvaizdų naudojimo istorijos mokslo raidoje 

apžvalgai, antrasis – galimiems atvaizdų aiškinimo būdams ir metodams.
1. Atvaizdų naudojimas istorijos mokslo raidoje.
Reikšminiai žodžiai: ikonografi ja, ikonologija, antikvariatas, muziejus, iliustracija.
Sąvokos: socialinė dailės istorija, specializuotos kolekcijos, muziejininkystė, istorinė 

dailė.
Atvaizdas gali būti tiesioginis, su įvykiu susijęs istorijos šaltinis.
Atvaizdas gali būti tapatinamas su istoriografi ja, t. y. gali liudyti kurios nors epochos 

požiūrį į vieną ar kitą istorinį įvykį, reiškinį.
Atvaizdas gali būti medžiaginės ir dvasinės istorijos liudytojas.
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Atvaizdas gali būti ir pagalbinis istorijos šaltinis – ikonografi ja galima remtis panašiai 
kaip paleografi ja, diplomatika, epigrafi ka, chronologija ir pan. Istorikų požiūrių į atvaiz-
dus apžvalga šiame kurse nebus išsami, bet ji reikalinga.

1.1. Domėjimosi senovės atvaizdais pradžia. XV–XVII a. 
Ši kurso dalis skirta istorinės iliustracijos apžvalgai. Aptariama, kaip iš dailės studijų 

kilo kultūros istorijos tyrinėjimai. Bet prieš tai apžvelgiami ankstesni laikai – istorikų 
susidomėjimo atvaizdu pradžia.

1.1.1. Istorikų susidomėjimo atvaizdu pradžia – istorinis portetas.
Ankstesnių laikų palikti atvaizdai yra žmogaus istorijos dalis. Kai kurie istorikai labai 

seniai atvaizdais bandė faktus patvirtinti arba kai kurias legendas atmesti. Tačiau besivys-
tant istorijos mokslui pasitikėjimas dailės šaltiniais menko ir netruko įsigalėti tik raštiškų 
šaltinių pripažinimas. Dailė į istorijos šaltinių gretą sugrįžo per šonines duris – per senie-
nų rinkimą, vadintą antikvariatu. Pirmiausia dėmesio pelnė senovės personažų atvaizdai, 
kurių buvo galima rasti monetose ir medaliuose. 

Iliustruotų Antikos valdovų gyvenimų publikacijos paskatino plėtoti kitą žanrą – žy-
miųjų žmonių atvaizdų serijas, pradėtas sudarinėti XVI amžiuje. Andrea Fulvio knygoje 
surinkta per du šimtus portretų nuo Aleksandro Didžiojo iki Šventosios Romos impe-
ratoriaus Konrado, valdžiusio X amžiuje. Fulvio sudėjo ir moterų atvaizdus. Įdomu tai, 
kad pirmą kartą šioje knygoje atvaizdai pateikiami be teksto – iki šiol atvaizdai iliustravo 
tekstą. Fulvio keletu atveju įdėjo atvaizdus asmenų, apie kurių buvimą žinoma, bet jų 
gyvenimas neaprašytas. 

Dar vienas žingsnis – įsivaizduojamų medalių kūrimas. Tiksliau, pradėtos leisti kny-
gos, kuriose istoriniai įvykiai buvo iliustruojami įsivaizdojamais medaliais. Žymiausia – 
Jaques de Bie „La France métalique“, 1636.

Nuo šių leidinių tik žingsnis buvo likęs iki portretų antologijų arba rinkinių. Abu 
žanrai labai glaudžiai susiję ir vienas kitą veikia. Žymiausia antologija, sudaryta Bava-
rijos kunigaikščio Albrechto (Wittelsbacho) V užsakymu jo rezidencijoje, Miunchene. 
Antologijos arba kolekcijos pradžia – 1566 metai. Pastatas, kurio antrame aukšte buvo 
biblioteka, o pirmame – portretų rinkinys – nuoroda į vaizdinę ir rašytinę istoriją.

1.2. Atvaizdas ir pasakojimas. Atvaizdo skaitymas ir aiškinimas.
Istoriniai arba pasakojantys atvaizdai viduramžiais buvo laikomi įvykio paliudijimu. 

Tas pats įvykis ideologiniais sumetimais galėjo būti ne tik aprašomas bet ir vaizduojamas 
skirtingai. 

XVI a. paženklintas skeptišku rašytinių šaltinių vertinimu. Humanistai atskleidė ne-
mažai padirbinių, religiniai ginčai susiję su dažnais kaltinimais padirbinėjant įvairius do-
kumentus ir tokių padirbinėjimų tikrai būta daug. Nors tokių nesutarimų būta, gyvavo 
tvirtas įsitikinimas, kad svarbūs įvykiai turi būti vaizduojami, kad jie vaizduojami teisin-
gai ir kad be tokio atvaizdo tarsi pats įvykis sumenksta. 

Tik XVII a. pabaigoje pamažu klostosi nuojauta, kad negalima ieškoti vaizdiniuose 
laikmečio šaltiniuose neofi cialių dalykų, apie kuriuos kalba daug vėlesni rašytiniai šalti-
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niai. Nors Plinijus ir pasakojo, kad karalienei Stratonikei labai patikęs paveikslas, vaizda-
vęs ją žvejo, kurį karalienė buvo įsimylėjusi, glėbyje, nežinia kodėl taip ilgai buvo mano-
ma, jog graikai ar romėnai kitaip vertintų valdovų bei pareigūnų meilės nuotykių ar ydų 
vaizdavimą nei, sakysime, jų laikais būtų įmanomas paveikslas, vaizduojantis karalių su 
prostitute. 

Atvaizdo skaitymo ir interpretacijos arba aiškinimo problema pradeda būti suvokia-
ma XVIII a. 1719 m. buvo išspausdintas dešimties tomų leidinys „L’Antiquité expliquée 
et representée en fi gures“. Aprašomą senovę iliustruoja trisdešimt tūkstančių iliustracijų. 
„Antiquité“ buvo nebe Roma, o vidurinieji amžiai, Prancūzijos istorija. Leidinį parengė 
Bernardas de Monfauconas, šventojo Mauro kongregacijos Saint Germaint de Pres vie-
nuolis. Stengėsi surinkti atvaizdus visko, kas kaip nors galėtų paaiškinti praeitį. Susikirstė 
medžiagą pagal temas – religija, karas, susisiekimas, apranga ir t. t. Pateikiama aprašomų 
epochų artefaktų. 

Tikėjimas, kad egzistuoja universali ženklų ir išraiškų kalba, kurią galima iššifruoti, 
dailę paveikė galbūt labiau nei antikvariniai tyrimaai. Atsiranda fi gūrų, vaizduojančių 
įvairias asmens būsenas – nuolankumą, skausmą, liūdesį, neviltį – rinkiniai. Du iliustra-
cijų tipai – sisteminis ir pasakojamasis.

1.3. Istorijos procesai ir menas.
1.3.1. Kolekcijų ir paminklų tvarkymas.
XVIII a. Italijoje įvairūs antikvarai – senienų žinovai išplėtojo ir patikslino Miunche-

no antikvariume panaudotą chronologinį Romos veikėjų atvaizdų pateikimo principą. 
Skulptūriniai imperatorių portretai buvo papildyti dievų atvaizdais. Be to, pradėta rinkti 
ir eksponuoti kitus atvaizdus, juos grupuoti pagal temas – barbarai, moterys, mitologi-
nės scenos. Kaip pavyzdį galima pateikti Florencijos Medičių kolekciją. Ji buvo surinkta 
Uffi  zi – „kontorų pastate“, dabar žinomame muziejuje. Šiuo metu ten garsesnė tapybos, o 
ne skulptūros kolekcija, bet XVIII a. būtent skulptūros ekspozicija traukė besidominčiųjų 
senove dėmesį. 

Kilmingas antikvaras, markizas Scipione Maff ei rašė ir istorijos studijas. Veronoje ir 
Turine jis įrengė skulptūros ekspozicijas, toli pranokstančias Senovės Romos imperijos 
ribas. Čia buvo etruskų kapų, arabų įrašų, Bizantijos ir viduramžių skulptūros pavyzdžių. 
Jis suskirstė ekspoziciją į etruskų, graikų, lotynų, krikščionių dalis. Maff ei teigė: „Istori-
kui labai svarbu susipažinti su regimais senovės likučiais.“ Jis pats tai darė savo studijose, 
pabrėždamas, kad krikščionių skulptoriai skolinosi motyvus iš pagonių skulptūrų. Maff ei 
buvo linkęs vertinti menų pakilimą ir nuosmukį. Senovės Romos vėlyvos dailės puošnu-
mą ir eklektizmą jis lygino su savo laiko vėlyvojo baroko daile, tačiau nekėlė klausimo, ar 
panaši menų maniera gali būti susijusi su panašiomis istorinėmis aplinkybėmis.

1.3.2. Menas ir visuomenė. Pirmos studijos apie civilizacijos procesą.
Ar menas atspindi visuomenės būseną? Ar visuomenės būsena atsiliepia menui? Vie-

naip ir kitaip keliamas klausimas tvyrojo ore, bet jo formuluotė užtruko. XVIII a. pabai-
goje pasirodė pora svarbių studijų apie Romos imperijos nuosmukį.
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Abu autoriai buvo susipažinę su Uffi  zi antikos skulptūros, pirmiausia biustų kolekcija. 
Montesquieu teigė, kad didžiausias šios kolekcijos apžiūrėjimo malonumas yra stebėti 
laipsnišką meno nuosmukį. 

Montesquieu. „Considérations sur les causes de la grandeur des romains e de leur dé-
cadence“, Paris, 1743. Montesquieu manė, kad Roma žlugo ne tiek dėl barbarų spaudimo, 
kiek dėl vidaus priežasčių, kuriomis jis laikė sumažėjusią karinę dvasią, praradimą tokių 
romėniškų dorybių kaip išmintis, apdairumas ir nuoseklumas bei beprasmio žiaurumo 
įsitvirtinimą. Jis tikėjo, kad nuo III a. pradžios, kai pradėjo smukti visa Romos visuome-
nė, smuko ir menas – taigi jau Trajano ir Adriano laikais menas turėjo rodyti nuosmukio 
ženklus. Tuo Montesquieu buvo taip tvirtai įsitikinęs, kad buvo linkęs manyti, jog gera 
vieno ar kito biusto kokybė nesuderinama su jo datavimu III a. viduryje. 

Kitas kilmingas antikvaras – grafas Caylus yra nusipelnęs kultūros istorijai teginiu, 
kad menuose atsispindi tautos ir laiko dvasia bei moralė. Tiesa, jis manė, kad meno 
kokybė priklauso nuo moralinio visuomenės būklės, ir buvo linkęs graikų amatininkų 
darbuose įžiūrėti būtent tokio moralumo liudijimą. Antra vertus, Caylus buvo pažangos 
šalininkas ir tvirtai tikėjo, kad visuomenė, vadinasi, ir menas ilgainiui gerėja. Taigi, kuo 
senesni laikai ir menai, tuo jie blogesni visomis prasmėmis. Tačiau jis pernelyg nesigilino 
į šį klausimą ir nesprendė problemos, ar iki Romos nuosmukio ir po jo būta kitų meno 
nuosmukių bei pakilimų. Caylus buvo vienas pirmųjų autorių, nebandžiusių menų aiš-
kinti pagal rašytinius šaltinius. Priešingai, remdamasis kasdienio Romos laikų gyvenimo 
scenomis jis, pavyzdžiui, teigė, kad romėnai rengėsi daug paprasčiau, nei pavaizduota jų 
paradiniuose portretuose. 

1.3.3. Kultūros istorijos gimimas.
Voltero vaidmuo. Volteras buvo įsitikinęs, kad istorijos studijos gali būti naudingos tik 

tada, kai jos skirtos žmonijos laimėjimams – teisei, menui ir mokslui. Tačiau savo studi-
jose jis tik fi ksavo menų buvimą vienu ar kitu laikotarpiu ir neaptarinėjo jų pobūdžio. Ką 
Volteras garsiai deklaravo, kuklesni asmenys darė jau anksčiau už jį. 

Charles Rollin. „Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des 
Babyloniens, des Medes et des Perses, des Macédoniens, des Grecs“, Paris, 1730–1740. Kie-
kvienoje studijoje buvo žemės ūkiui, prekybai, archirtektūrai, skulptūrai, tapybai, mu-
zikai, poezijai ir fi losofi jai skirtos dalys. Jos buvo išverstos į anglų kalbą ir paskelbtos 
atskirai 1901 m. – puikus aktualumo įrodymas! Šiaip jau Rollinas tik apibendrino jam 
prieinamus raštytinius šaltinius vienu ar kitu klausimu. 

Volteras, panašiai kaip Rollinas, savo istorijos studijose, pavyzdžiui, „Le siècle de Louis 
XIV“ ar „Essais sur les moeurs“, rašo apie menus, bet jų nesieja su pagrindine studijos 
dalimi. Tačiau būtent Volteras, o ne Rollinas sukūrė plejadas istorijos knygų, kurių pasku-
tinės dalys vadinasi „Menas, literatūra ir mokslas“.

1.3.4. Menas kaip visuomenės rodiklis.
XVIII a. pabaigoje istorikai, teoretikai ir fi losofai pradeda sutikti, kad menų raida yra 

priklausoma nuo politinių ir socialinių visuomenės aplinkybių. XIX a. viduryje tokia 
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nuomonė tapo vyraujanti. Taigi, menas gali teikti informacijos ne tik apie atskirus įvy-
kius, bet ir apie daug bendresnę visuomenės padėtį. 

Johann Winckelmann. „Geschichte der Kunst des Alterthums“, 2t., Dresden, 1764. 
1764 m. paskelbtoje „Senovės meno istorijoje“ Winckelmannas nesuformavo kokios 
nors išskirtinės teorijos, tačiau jį domino, kas lėmė ypatingą graikų menų suklestėjimą 
ir smukimą. Winckelmanas manė, kad menams itin palankus buvo šiltas, bet nuosaikus 
Graikijos klimatas, o svarstydamas apie menų nuosmukį jis priėjo išvadą, kad jį sukėlė 
laisvės apribojimas. Ši idėja jau buvo išsakyta, bet daug abstrakčiau. Winckelmannas labai 
atidžiai išnagrinėjo Graikijos meno nuo seniausių laikų iki Aleksandro Didžiojo raidą. 

Kitas didis vokietis – 1820 m. savo studentams pareiškė, kad be graikų skulptūros ne-
galima suprasti jų literatūros ir fi losofi jos, nes būtent skulptūra geriausiai atspindi graikų 
idealus. Hegelis įpynė menus į beveik sudievintą visuotinės istorijos raidos panoramą. Jo 
pasaulio dvasia, kurios raida ir yra žmonijos istorija, apima visas civilizacijas – kiekviena 
jų pereina vaikystės, paauglystės, brandos ir nuosmukio stadijas. Tas stadijas išgyvena ir 
menai. Hegelio įtaką galima atpažinti daugybės didžiausių dailės istorikų darbuose, ypač 
ankstyvųjų kartų – XIX ir XX a. pradžios. Didžiausią įtaką padarė ne pusiau teologinė 
Hegelio sistema, o Hegelio įsitikinimas, kad menų raidos etapai neišvengiamai sutaps su 
kitų žmogaus gyvenimo ir veiklos arba civilizacijos raida. Iš čia – ankstyvieji, brandieji, 
vėlyvieji viduramžiai, kuriuose galime įžiūrėti įvairiausių politikos, ūkio ir kultūros gy-
venimo aspektų lyginimą. Tad tapo aksioma, kad „naivus“ ankstyvojo italų renesanso 
stilius turėtų atspindėti ir „naivią visuomenę“, kad tarp baroko dailės, absoliutizmo ir 
kontrreformacijos turi būti glaudus ryšys. 

1.3.5. Prancūzijos paminklų muziejus.
Per Didžiąją prancūzų revoluciją imtasi sistemingai naikinti tikrai ar menamai su 

monarchija susijusius paminklus. Paryžiuje buvo įkurtos saugyklos, į kurias buvo suve-
žami daiktai iš uždaromų ir naikinamų vietų bei rinkinių. Bene didžiausia tokių saugyk-
lų – Augustinijonų vienuolynas kairiame Senos krante. Ši saugykla patikėta Alexandrui 
Lenoire’ui, kuris apgynė ją nuo itin uolių antimonrachistų. Alexandre Lenoir. Prancū-
zijos paminklų muziejus (Le Musèe des Monuments Français). Lenoire’as pasirūpino pa-
minklų išdėstymu vienuolyno patalpose, kiemuose ir parke. Jis buvo linkęs visiškai atsieti 
meno kūrinius nuo to, kam jie buvo sukurti. Lenoire’o poziciją geriausiai atskleidžia tai, 
kad iš įvairių muziejuje buvusių fragmentų jis ėmėsi kurti paminklus kai kuriems istori-
niams personažams, pavyzdžiui, Abeliarui ir Eloizai. Muziejus išgarsėjo, nors netrūko ir 
jo kritikų. Savotišku jo pasekėju galima laikyti dabartinį viduramžių dailės Kliuni muziejų 
Paryžiuje (Musèe de Cluny). Muziejų gausiai lankę menininkai ir literatai, ypač rojalisti-
nių pažiūrų, jame rado vadinamuosius „trubadūrų“ atvaizdus, t. y. scenas, vaizduojančias 
ir neofi cialią istoriją. Tai savo ruožtu skatino poreikį atkurti didingus istorinius įvykius, 
kurie XIX a. vyraus visos Europos istorinėje tapyboje. Istorinių scenų tapytojai įkvėpimo 
sėmėsi iš vadinamųjų trubadūrų scenų, kuriose rasdavo aprangos, interjero pavyzdžių. Ta-
čiau dar svarbesnį vaidmenį muziejus suvaidino ugdant istorikus. Pasak to laiko rašytojo, 
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be tapytojų, skulptorių, architektų ir dekoratorių, ateinančių į muziejų studijuoti dailės bei 
karinių ir civilinių papročių, galima čia sutikti ir santūrų istoriką, pastabia akimi tyrinė-
jantį senąją Prancūzijos istoriją ir lyginančią ją su paminklais. Uždarius muziejų daugybė 
skirtingiausių istorikų pripažino jo svarbą, nes jame buvo sukurta laikų atmosfera. 

Istorikas Jules Michelet teigė, kad būtent Prancūzijos paminklų muziejus suteikė jam 
gyvą istorijos pajautą. 1826 m. Michelet, tada dar jaunas istorikas, savo užrašų knygutėje 
pasižymėjo pastabas, kaip reikėtų rašyti Prancūzijos XVI a. istoriją. J. Michelet kreipė 
dėmesį ir į aukštas, ir į labai paprastas, kasdienes kultūros apraiškas. Štai kaip jis ilius-
travo Italijos viduriniųjų amžių kultūros individualizmą 1831 m. parašytame „Visuoti-
nės istorijos įvade“: Jules Michelet. „Introduction á l‘Histoire Universelle“, Paris, 1831. 
J. Michelet rašiniuose istoriko ir rašytojo skirtumas beveik išnyksta, kita vertus, niekas 
iki jo taip nenaudojo dailės savo tikslams, savo teiginiams, savo naratyvui paremti. Dai-
lės ir architektūros kūrinių įspūdžiai pačia tikriausia šio žodžio prasme papildo geog-
rafi nes, istorines, teisės ir papročių studijas. J. Michelet į problemą žvelgė iš priešingos 
pusės – jam menas buvo šaltinis, skatinantis gilintis į gyventojų temperamentą, o per 
jį – į šalių istorijų savitumus. Būtent J. Michelet iš daugybės didžių laikotarpio poky-
čių pabandė sukurti apibendrinimą, sintezę, kurią jis pavadino Renesansu. Šį terminą jis 
įtvirtino monumentalioje „Prancūzijos istorijoje“. Jules Michelet. „Histoire de France“, 
t. 17, Paris, 1833–1867. J. Michelet buvo įsitikinęs, kad būtent menas pralaužė viduriniųjų 
amžių mentalitetą, atverdamas duris kitiems pokyčiams. Jis vadino viduramžius „baisiu 
ligoniu, kuris negalėjo nei mirti, nei gyventi“. Menas turėjo didesnę laisvę už fi losofi ją, 
mokslą ir technologiją. 

1.4. Istorijos muziejai, istorinių studijų iliustracijos.
Prancūzijos paminklų muziejus buvo kuriamas dailės studijoms, o tapo tautos ir vals-

tybės istorijos apmąstymų vieta. Beveik tuo pačiu metu kitur Europoje buvo sąmoningai 
kuriami muziejai, turėję žadinti patriotines mintis ir jausmus. XIX a. tautos statys istori-
jos ar tautinius muziejus, turėjusius paliudyti daugiau nei tik jų praeitį. Tai buvo praeitis, 
bylojanti ateičiai. 

Panašus principas buvo pritaikytas muziejuje, skirtame valstybės neturinčiai tautai. 
Niurnberge 1853 m. su didžiuliu entuziazmu buvo atidarytas Vokiečių tautos muziejus 
(Germanische Nationalmuseum). Čia sąmoningai buvo surinktos svarbių istorijos pamink-
lų kopijos iš įvairių Vokietijos vietų, o ekspoziciją pildė istoriniai paveikslai. Šis muziejus 
iš tikro tapo patriotizmo šaltiniu. Muziejaus ekspozicijoje sąmoningai buvo siekiama su-
kurti įsivaizduojamą bendrą, o ne regioninę Vokietijos istoriją. Tam buvo pasitelkiami 
autentiški daiktai. Tačiau muziejaus sienas puošusi tapyba tokiu autentiškumu nepasi-
žymėjo. Užsakovas, muziejaus direktorius Hansas von und zu Aufsessas, buvo labai pa-
tenkintas šiuo darbu, tačiau istorikų aplinkoje jau kuris laikas virė ginčas dėl vadinamojo 
istorijos vaizdavimo. Pirmiausia buvo ginčijamasi dėl istorijos studijų, o aptariamuuoju 
metu – ir dėl muziejinių rinkinių iliustravimo. Kaip tik XIX a. viduryje plito vadinamo-
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sios romantinės iliustracijos. Gana anksti – jau XVIII a. surastas savotiškas kompromi-
sas – stilizuotos, t. y. laikmečio meno formas primenančios, iliustracijos. 

1.5. Socialinės meno studijos.
XX a. pirmoje pusėje nusistovėjo paprotys akademinių studijų neiliustruoti. Tačiau į 

Vakarų kultūrą grįžtant vaizdui, tobulėjant televizijai ir informacinei technikai vėl kyla 
problemų, panašių į tas, kurias sprendė XIX a. istorikai – kokios kilmės ir kaip atrenka-
ma turi būti vaizdų seka, nušviečianti vieną ar kita įvykį, fenomeną, laikotarpį? Linksta-
ma prie autentiškų daiktų ir atvaizdų – jei pavartysime Vakaruose išleistus iliustruotus 
leidinius, pastebėsime, kad dažniausiai apsiribojama to laiko artefaktais, kuriuos kartais 
papildo aptariamų įvykių vietų – mūšio lauko, rūmų ir pan. – nuotraukos. Bet net šios 
dvi skirtingos media yra naudojamos atsargiai. Jei kreipiamasi į jaunesnį vartotoją arba 
rengiama mokymo priemonė, pasitelkiama rekonstrukcija, nes iš fragmentų atkurti visu-
mą be vaizdinės pagalbos pajėgia tik jau labiau išsilavinę asmenys. 

Vienas pirmųjų istorikui dailės keliamus sunkumus atpažino artimas J. Michelet drau-
gas Edgaras Quinet. E. Quinet pateikė Italijos Renesanso dailės santykio su istorinėmis 
aplinkybėmis paaiškinimą. Pasak jo, menas galėjo būti prieglobsčiu, priebėga, o ne tik tie-
siogine aplinkybių išraiška. E. Quinet nuomone, Renesanso revoliucija, apie kurią kalbėjo 
J. Michelet, didele dalimi įvyko tik menuose, todėl menai negali būti tiesioginis istorijos 
liudijimas. Be to, Quinet nurodė kitą labai svarbią psichologinę supratimo kliūtį – susižavė-
jimą stiliumi. Jo laikais labiausiai buvo žavimasi Renesanso daile, bet kilo susižavėjimas ir 
gotika. Netrukus iš naujo įvertintas barokas. Kai tik būdavo pripažįstama kokio nors stiliaus 
estetinė vertė, jo kaip šaltinio vertė sumenkdavo. Todėl suprantamas istorikų susidomėji-
mas vadinamaisiais „mažesniais menais“, kuriuos aprašyti ir tirti pradėta XIX a. Apie šio 
šimtmečio vidurį antikvarai susidomėjo vadinamaisiais liaudies menais. 

Champfl eury. „L’Histoire de la caricature antique“. „L’Histoire de la caricature moder-
ne“. Champfl eury manė, kad daugelis senųjų karikatūrų yra paprasčiausiai vulgarios ir 
atviros, išreiškiančios žmonėms būdingą – taigi nekintatį sveiką, biologinį pradą ir nėra 
jokio reikalo jų papildomai aiškinti. Tačiau, jei šis dydis yra pastovus, liaudies menai gali 
būti naudingi tik vertinti, kiek rafi nuota yra viena ar kita visuomenė. Champfl eury taip 
pat domėjosi liaudiška Prancūzų revoliucijos keramika. Iki jo ši keramika buvo laikoma 
Prancūzijos revoliucijos paskleisto stiliaus smukimo ženklu. Jis pamažu priėjo prie išva-
dos, kad šios keramikos gamintojai ir vartotojai priklausė tai pačiai socialinei klasei, tad 
dekoracijoje atsispindėjo reakcijos į Prancūzų revoliucijos eigą.

Naujas primityvaus meno tyrinėjimo etapas susijęs su amžių sandūroje gyvenusiu 
Aby Warburgu. Jis išskyrė aukštąją, artikuliuotą, regimą kultūrą ir žemąją, kurioje glūdi 
praėjusių epochų mentaliteto nuoskalos. Taip, Renesanso dailėje jis matė giluminį vi-
duramžišką ir net dar ankstesnį magišką Antikos klodą. A.Warburgas mirė jaunas, bet 
jo pradėtos astrologijos, magijos, lyginamosios atvaizdų studijos leido per įvairiausius 
marginalius dailės klodus daug giliau žvelgti į praėjusių laikų kultūrą. 
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Johanas Huizinga laikomas modernios kultūros istorijos pradininku. Kartu jis yra 
tarsi tiltas tarp XIX a. istorijos, kurioje vyravo didieji istorikai, ir XX a. istorijos, kurioje 
vyravo mokyklos ir metodai. Pats J. Huizinga jaunystėje domėjosi pačiais įvairiausiais 
dalykais, studijavo kalbas, taip pat ir lietuvių. Jis labai domėjosi muzika ir savo laikmečio 
daile. J. Huizinga gimė 1872 metais. Jo senelis buvo pastorius, o tėvas – gydytojas. Jo 
daktaro disertacija buvo apie rūmų juokdarį Sanskrito dramose. Nuo 1905 m. J. Hiuzin-
ga jos pradėjo eiti profesoriaus pareigas Groningeno universitete. Tada jis ir perskaitė 
programinę paskaitą – Estetinis pradas ir istorijos mokslas. Pasak J. Huizingos, isto-
rija nėra menas, istorija ir menas neturi nieko bendro. Tačiau istorijos studijas ir meno 
kūrimą jungia tai, kad abiejose srityse tenka kurti vaizdinius arba paveikslus. Be to, 
J. Huizinga manė, kad subjektyvumas nėra istoriko yda, nes tik subjektyvus jausmas lei-
džia istorikui atlikti faktų ir šaltinių atranką asmeniui „prikelti“. Pasak J. Huizingos, es-
tetinė intuicija labai svarbi bendram istoriniam vaizdiniui susikurti. 1919 m. paskelbtoje 
studijoje „Viduramžių ruduo“ dailė yra studijos pagrindas. Nors J. Huizingos knygoje, 
išskyrus dalį „Mirties vizija“, beveik neaptariami jokie konkretūs dailės kūriniai, jų įspū-
dis persunkia visą studiją. Dailės kūriniuose J. Huizinga neieškojo vadinamosios pirmi-
nės informacijos. Jam daug svarbesnis buvo stilius. Būtent stiliaus netolygumai paskatino 
jį rašyti ne apie naujos kultūrinės epochos aušrą, o apie senosios saulėlydį. Šiaip ar taip 
jau „Viduramžių rudenyje“ J. Huizinga pats abejojo dailės kaip šaltinio verte. Vis dėlto 
daug vėlesnėje 1941 m. studijoje „Olandų civilizacija XVII a.“ jis vėl rėmėsi daile, nors šį 
kartą gal labiau konvenciškai, t. y. pastebėjęs, kad XX a. supratimas apie XVII a. gyvenimą 
Olandijoje paremtas visų pirma daile, jis dailę panaudoja dažniau kaip aprašomą šaltinį 
ar kaip iliustraciją arba iš dailės kūrinių kildina kai kuriuos klausimus. 

Jungtinėse Valstijose dirbantis britų istorikas Simonas Schama, gimęs 1945 m., studi-
javo Kembridže, vėliau dėstė Harvarde, Jelyje ir Kolumbijoje.

„Kraštovaizdis ir atmintis“ („Landscape and Memory“, 1996) – žmogaus ir gamtos san-
tykis šiuolaikiniame pasaulyje. Klausimas – ar peizažas yra natūra ar kultūra? S. Schama 
mano, kad kiekvienas peizažas – nesvarbu, upė, kalnas ar giria – yra proto kūrinys, kuria-
me rasime į jį žiūrinčių žmonių atmintį ir idėjas. Knygoje apžvelgiami įvairių kultūrų 
požiūriai į gamtą – nuo krikščionybės iki nacizmo. Šiam istorikui dailė yra istorijos dalis, 
kaip istorijos dalis yra literatūra, muzika, idėjos. Jį galima vadinti kultūros istoriku, nors 
jis pats save tokiu vargu ar laiko. Jis atstovauja naujos sintezės poreikiui šiuolaikinėje 
istorijoje, kurioje iš lyčių, socialinės, idėjų ir visų kitų galimų istorijų gimsta noras vėl 
grįžti prie naratyvo, prie to, ką J. Hiuizinga vadina istorijos vaizdiniu, arba – prie is-
torijos darbų, kurios malonu rašyti ir skaityti. Žinoma, S. Schama ateina iš vadinamo-
sios anglosaksiškos istorijos mokyklos, kuriai literatūrinė forma visada buvo svarbiau už 
mokslišką įspūdį. Ši mokykla mažai domisi istorinėmis teorijomis. Bet ji labai domisi 
istorija ir padeda ja domėtis kitiems.

Literatūra: Haskell F. History and its Images. New Haven, London: Yale University 
Press, 1993, p. 495.
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Klausimai. 1) Kokie ankstyviausi vazduojamosios dailės kūrinių panaudojimo istorikų 
darbuose pavidalai? 2) Kokiu tikslu buvo kuriamos ansktyviausios atvaizdų kolekcijos? 
3) Nurodykite istorinio žanro dailėje atsiradimo aplinkybes ir jo taikymą. 4) Kaip dailė 
buvo vertinama socialinių istorikų? Koks socialinės istorijos vaidmuo dailės istorijos rai-
dai? 5) Ar dailė gali būti socialinės padėties indikatoriumi? 6) Kaip galėtumėte apibūdinti 
vizualinių studijų vietą kasdienybės istorijos tyrimuose?

2. Pratybos.
Ši, antroji, temos dalis skirta seminarams, kurių metu studentai galės patikrinti savo 

žinias ir įgyti tiesioginių atvaizdo analizės ir interpretavimo įgūdžių. Kiekvienas studen-
tas pratyboms gaus po atvaizdą ir jį turės aprašyti ir išnagrinėti formaliu, ikonografi niu, 
ikonologiniu, socialiniu lygmeniu. Pratybų temų sąrašą žr. toliau.

Klausimai. 1) Kokiam laikotarpiui priklauso aptariamas atvaizdas? 2) Kokie atvaiz-
do kompozicijos bruožai yra svarbūs jo prasmei? Ar atvaizdas yra paradinis, naratyvus, 
reprezentatyvus? Kaip (ar) jūs galite apibūdinti atvazdo kūrėjo intencijas? Kaip būtų gali-
ma apibūdinti atvaizdo paskirtį? 3) Ar žinomas atvaizdo kūrėjas ir ką mes apie jį žinome? 
4) Kokią informaciją atvaizdas gali mums pateikti? 5) Ar atvaizdas yra kaip nors susijęs 
su tekstu / tekstais?

Pratybų temos
1. Portreto interpretacija.
2. Istorinio atvaizdo interpretacija.
3. Buitinio atvaizdo interpretacija.
4. Peizažo interpretacija.
5. Iliustracijos interpretacija.
6. Fotografi jos interpretacija.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Burke P. Eyewitnessing: Th e uses of Images as Historical Evidence. Ithaca, New 

York: Cornell University Press, 2001, p. 204; 2) Meno istorijos įvadas / Sud. H. Belting, 
H. Dilly, W. Kemp, W. Sauerlaender, M. Warmke. Vilnius: Alma littera, 2002, d. 3 [Objekto 
interpretacija], p. 151–357; 3) Elkins J. Th e domain of Images // Historical study of visual 
artefacts. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1999; 4) Schama S. Landscape and 
memory. London: Vintage, 1996; 5) Reading photograps. Prieiga internetu: http://www.
learnnc.org/lp/pages/677.
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Modulio tikslas – supažindinti su pagrindiniais istorijos rašymo ir (jos kaip tikrovės, 
pažinimo ir literatūros rūšies) apmąstymo tipais (tradicijomis, kryptimis, mokyklomis) 
bei tekstais Vakarų kultūros istorijoje, suteikiant galimybę savarankiškai gilintis į istorijos 
tyrimo, rašymo, aiškinimo ir suvokimo teorines bei praktines problemas klasikiniuose ir 
šiuolaikiniuose istorijos (teorijos) veikaluose.

Modulio temos:
• Istorijos rašymas: pavidalai ir sampratos nuo Antikos iki modernybės;
•  Šiuolaikinė istoriografi ja: iškiliausios mokyklos, tyrimų kryptys, interpretacijų konfl ik-

tai, žanrų iššūkiai;
• Istorijos fi losofi ja ir istorika.

Istorijos rašymas: pavidalai ir sampratos nuo 
Antikos iki modernybės

Doc. dr. Nerijus Šepetys

Temos anotacija. Siekiama aptarti pagrindinius (visuotinės) istoriografi jos, taigi „isto-
rijos rašymo“ būdus (tipus, tradicijas, mokyklas, „paradigmas“) Vakarų kultūros istorijoje 
ir pateikti konkrečius pavyzdinius („paradigminius“ siaurąja prasme) istorinius veikalus 
pradedant Antika ir baigiant XIX a. viduriu. Pradedama nuo istorijos suvokimo ir rašymo 
pavyzdžių ir sampratų graikiškojoje (Herodotas, Tukididas, Polibijus), romėniškojoje (Ta-
citas, Livijus, Lukianas) ir krikščioniškojoje (Lukas, Eusebijus, Augustinas) Antikoje, atsi-
žvelgiama į Viduramžių, ankstyviosios modernybės ir Apšvietos istorijos rašymo įpročius 
bei moderniosios mokslinės istoriografi jos gimimo prielaidas ir aplinkybes.

Pirminis siekinys yra susipažindinti studentus su istoriografi jos klasikų veikalais, 
svarbiausiais jų siekiais ir įžvalgomis. Juos skaitant svarbu ne tiek įsisavinti turinį, kiek 
išmokti suvokti kiekvieną nagrinėjamą istorinį veikalą kaip prasmingą ir užbaigtą formą 
turintį tekstą. Toks tekstas visada: 1) turi savo objektą ir disponuoja būdais jį pasiekti 
(metodu); 2) turi autorių, siekiantį ir sumaniusį rašyti tam tikrą istoriją ir daugiau ar 
mažiau apibrėžtą adresatą, taip pat turintį atitinkamų poreikių; 3) pasižymi tam tikra 
literatūrine medžiagos dėstymo forma ir yra atsiradęs tam tikro laikotarpio, vietos ir kul-
tūros kontekste, su savo rūpesčiais, problemomis, idėjomis, vaizdiniais ir pan. Visus šiuos 
elementus išmokti užčiuopti skaitant konkretų istorinį tekstą, juos įvardyti ir per tai šiek 
tiek geriau suprasti patį tekstą bei jo ryšį su epocha, žanru, tradicija, mokykla, paradigma 
ir yra svarbiausias šios temos uždavinys. Kitaip tariant, šią temą įsisavinęs studentas tie-
siog ima geriau suprasti skirtingų laikotarpių ir žanrų istoriografi jos specifi ką.
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Temos programa
1. Istoriografi ja, istorinė raštija, istorijos mokslas. Teorinis ir istorinis įvadas.
Reikšminiai žodžiai: mokslas, raštija, epochos, stiliai.
Sąvokos: istorija, istoriografi ja, klasikinis, paradigminis, supratimas.
Įžanginėse paskaitose (2 val.) ir konsultacijoje (2 val.) aiškinantis pagrindines temos 

sąvokas atskleidžiami svarbiausi jų turinio skirtumai ir nusistatomi darbo apibrėžimai. Ap-
žvelgti, „kaip buvo rašoma istorija“ iki sutartinės ribos – XIX a. vidurio – galima įvairiai 
(pagrindiniai būdai ir nurodomi), tačiau visuomet atskaitos tašku tampa įsivaizdavimas, 
kaip ji „turi būti rašoma“. Galima tą standartą skolintis iš dabartinio mokslo savimonės, 
galima imti iš pradžios (nuo Herodoto iki Aristotelio) ar lūžio taško (Lepold von Ranke), 
tačiau galima tiesiog pasekti, kaip kito supratimas apie istorijos rašymo normą, o ir pats 
istorijos rašymas – istoriografi ja, kurią gebėti suprasti ir yra svarbiausias šios temos dėsty-
mo ir mokymosi siekinys. Suprasti klasikinį, pavyzdinį istoriografi jos tekstą reiškia suprasti 
ne tik jo turinį, bet ir „gyvenamąją aplinką“, taip pat paties istorijos rašymo „virtuvę“ – jos 
branduolį ir istorinius kintamuosius. (Pastaba: lygiagrečiai dėstomas ir Istorijos fi losofi jos 
temos istorinis įvadas, turintis analogišką pirmos paskaitos struktūrą.)

Literatūra: 1) Norkus Z. Istorika: istorinis įvadas. Vilnius: Taura, 1996, p. 29–32; 
2) Arendt H. Istorijos samprata: antikinė ir modernioji // Tarp praeities ir ateities: aštuoni 
politinės fi losofi jos etiudai. Vilnius: Aidai, 1995, p. 57–62; 3) Breisach E. Historiograp-
hy: ancient, medieval and modern. Chicago, London: Th e Univ. of Chicago Press, 1997, 
p. 1–4; 4) Rüsen J. Istorika: istorikos darbų rinktinė. Vilnius: Margi raštai, 2007.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kaip galima suprasti žodį „istoriografi ja“ – lo-
giškai, etimologiškai, istoriškai? 2) Istoriografi jos kaip: a) istorinės raštijos chronologinių 
tipų, b) sumokslėjimo, c) literatūros žanro nuosmukio istorija. 3) Kaip, pagal kokius prin-
cipus ir kokiais lygmenimis galima suprasti istoriografi nį tekstą?

2. Antikinė istoriografi ja.
2.1. Istorijos rašymo pradžia Graikijoje: pavyzdžiai ir sekimai (Herodotas, Tukidi-

das, Polibijus / Aristotelis).
2.2. Romėniškoji istoriografi ja: kaip yra ir kaip turi būti rašoma istorija (Titas Livi-

jus, Salustijus, Tacitas / Lukianas).
2. 3. Krikščioniškoji Antikos istoriografi ja (apaštalų darbai, Eusebijus Cezarietis).
Reikšminiai žodžiai: Antika, Atėnai, Roma, istorinė raštija, veikalo pratarmė.
Sąvokos: istorikas, (kriminalinis, teis(m)inis, istorinis, žurnalistinis) tyrimas, liudyto-

jai, epas, fi losofi ja, retorika, krikščioniškoji literatūra.
Istorijos rašymą suvokiant istoriškai, ypač svarbu mokėti užčiuopti, suvokti ir adek-

vačiai įvardyti skirtumą tarp mūsų laikų ir klasikinių Atėnų, tarp I a. prieš Kr.–I a. po Kr. 
Romos ar ankstyvosios krikščionybės (bei jų amžininkų helenistinių žydų) autorių ra-
šytos istoriografi jos „gyvenamosios aplinkos“ ir kultūrinio bei visuomeninio konteksto. 
Todėl su klasikinės istoriografi jos specifi ka bus susipažįstama ne tik paskaitoje (4 val.), 
seminaruose (2 val.), aptariant paradigminius autorius ir tekstus, ar pratybose (6 val.), 
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nagrinėjant pagrindinių veikalų pratarmes, bet ir nuolat lyginant, priešpriešinant ir tik-
rinant tai, ką apie vienus ar kitus antikinės istoriografi jos elementus sako šiuolaikiniai 
istoriografi jos istorijos autoritetai (ar ką juos skaitydami suprantame), su tuo, kas paaiš-
kėja gilinantis į pačius istoriografi nius šaltinius. Ir vis dėlto šį nepamainomą teorinį ir 
savaime suprantamą istorinį – žinių apie istoriografi jos istorijos gausinimo – siekinį šioje 
temos dalyje nustelbia noras mokyti(s) skaitant konkrečius pavyzdžius suprasti, apie ką, 
kaip, kokiu tikslu ir kuo remiantis rašoma istorija, – kaip sykį susiklostę tokio rašymo 
įgūdžiai ir principai persiduoda, išnyksta ir kinta istoriniame laike ir kultūrinėje erdvėje. 
(Pastaba: lygiagrečiai nagrinėjama Istorijos fi losofi jos tema – klasikinės ir krikščioniško-
sios antikos fi losofi jos ir teologijos santykis su ano meto istoriografi ja ir tuo, ką galėtume 
pavadinti „antikine“, „žydiška“ ar „krikščioniška istorijos samprata“.)

Literatūra: 1) Norkus Z. Istorika: istorinis įvadas. Vilnius: Taura, 1996, p. 11–18; 
2) Breisach E. Historiography: ancient, medieval and modern. Chicago, London: Th e 
Univ. of Chicago Press, 1997, p. 5–87; 3) Juchnevičienė N. Prooimion ir praefatio: įžangos 
funkcija Graikijos ir Romos istoriografi joje // Literatūra. 1998, Nr. 40 (3), p. 47–60.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Herodoto „Istorijos“ pratarmė (I, 1–5): pasa-
kotojo sumanymas, rašymo motyvai, tikslai ir veikalo „programa“. 2) Tacito „Istorijos“ 
pratarmė: istoriko situacija, medžiaga, tikslai ir aprašomojo meto „portretas“. 3) Eusebi-
jaus Cezariečio „Bažnyčios istorijos“ pratarmė: sumanyto veikalo pagrindai, motyvai ir 
tikslai. 4) Antikinė istoriografi ja: tipai, pavidalai, stiliai, paradigmos.

3. Istoriografi ja anapus ir šiapus modernybės slenksčio: tarp senienų ir gyvenimo.
3.1. Viduramžių istoriografi ja: analai, kronikos, „visuotinės istorijos“ (Petras Dus-

burgietis, Vygandas Marburgietis).
3.2. Renesanso pragmatinė istoriografi ja: proveržiai ir nuosmukiai ant modernybės 

slenksčio (Machiavelli, Bodin).
3.3. Antikvarinė nuostata ir erudicinė istoriografi ja: istorinės kritikos ištakos.
Reikšminiai žodžiai: Viduramžių istoriografi ja, Renesansas, humanizmas, politinė-

karinė istorija, Bažnyčios istorija.
Sąvokos: analai, kronikos, istorijos, antikvarai, eruditai, literatūros / istorinė kritika, 

pragmatinė istoriografi ja.
Rašyti istoriją nuo vėlyvosios Antikos iki XVIII a. pradžios nebuvo nei kultūriškai 

(literatūros žanrų požiūriu), nei akademiškai (atsiradus universitetams) prestižiška. 
Įvairiausio žanro istorijas rašiusiems paskirų kongregacijų vienuoliams, valdovų išlaiko-
miems, mecenatų globojamiems, savo malonumui res gestae užsiėmusiems istorijų rašy-
tojams – kilmingiesiems ar miestiečiams – nepranokstami pavyzdžiai buvo Antikos (Ro-
mos, žydų, krikščionių) autorių kūriniai. Juos liko tik mėgdžioti, dažniausiai užsiimant 
savo gyvenamojo meto Bažnyčios ar politine istorija. Būta ir kitų žanrų, būta platesnių 
istorijos tarpsnių kompiliacijų, tačiau apskritai istorijos rašymas neteko vienos pirmapra-
diškai svarbios atramos – savarankiško autoriaus tyrimo, „ekspertinio“ temos išmanymo: 
istoriografi ja buvo mėgėjų laisvalaikio užsiėmimas. Tai nereiškia, kad nebuvo vienokios 
ar kitokios praeities specialistų – senienų (antiquitates) išmanytojų, eruditų. Tiesiog jie 
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ne rašė, o skaitė, rinko, klasifi kavo, geriausiu atveju – vertė ir kritiškai komentavo. Su 
šiomis – humanistinės literatūros kritikos (Valla), antikvarinės istoriografi jos (Biondo), 
istorinių dokumentų erudicinės kritikos ir leidybos (bolandistai) etc. tradicijomis bus 
supažindinama paskaitose (4 val.; istorinės minties, fi losofi nės tradicijos lūžio, mokslinio 
pasaulėvaizdžio radimosi kontekstai plačiau apžvelgiami lygiagrečiai dėstant Istorijos fi -
losofi jos temą), o seminaruose (4 val.) ir pratybose (4 val.) daugiau dėmesio bus skiriama 
dviems istoriografi jos žanrams – Kryžiaus karų kronikoms (susijusioms su Lietuvos isto-
rija) ir renesansiniams istorinės literatūros vadovams (pirmiausia Machiavelli).

Literatūra: 1) Norkus Z. Istorika: istorinis įvadas. Vilnius: Taura, 1996, p. 19–28, 43–
46; 2) Breisach E. Historiography: ancient, medieval and modern. Chicago, London: Th e 
Univ. of Chicago Press, 1997, p. 107–194.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Petro Dusburgiečio Prūsijos „Žemės kronikos“ 
pratarmė (I, 1–5): sumanymas, autoriaus motyvai, veikalo tikslai ir struktūros pagrindi-
mas. 2) Nicollo Machiavelli „Samprotavimų apie pirmąją Tito Livijaus dekadą“ pratarmė: 
veikalo kilmė ir tikslai, istorijos mokymosi nauda, mokytojo pozicijos pagrindai. 3) Isto-
riografi ja ir istorinė kritika XVI–XVII a.: tipai, mokyklos, idėjinės kryptys.

4. Mokslinės istoriografi jos gimimas: laimėjimai ir praradimai.
4.1. Istoriografi ja tarp Apšvietos ir romantizmo: pažangos savimonė ir klasikai 

(Voltaire, Gibbon, Tocqueville, Carlyle).
4.2. Mokslinės istoriografi jos radimasis: naujieji universitetai.
4.3. Mokslinės istoriografi jos pradžia: Leopoldas von Ranke ir jos mokykla.
4.4. Istoriografi jos klasifi kacijos (Hegel, Droysen, Nietzsche).
Reikšminiai žodžiai: Apšvieta, romantizmas, universitetas, mokslas, šaltinių kritika, 

istorizmas.
Sąvokos: racionalizmas, Apšvietos fi losofai ir istorikai, realizmas, romantizmas, mo-

dernusis mokslas, naujasis universitetas, mokslinė istoriografi ja, istorizmas.
Norint suvokti istoriografi jos tapimo mokslu fenomeną, neužtenka fi ksuoti istorinės 

raštijos žanrų ir formų įvairovę ar atkreipti dėmesį į svarbiausius idėjų istorijos lūžinius 
momentus (apie pažangos savimonę, švietėjišką proto kultą, mito ir tradicijos atmetimą 
plačiau – paraleliniame istorijos fi losofi jos paskaitų bloke). Istoriografi jos sumokslėji-
mas, kad ir koks logiškas atrodytų žvelgiant akademiškai retrospektyviai, tikrai nebuvo 
nei natūralus, nei neišvengiamas. Todėl prieš gilinantis į konkrečias šiuolaikinio istoriko 
(sujungiant ligi tol atskiras senienų tyrinėtojo + istorijų rašytojo + universiteto profeso-
riaus funkcijas) atsiradimo aplinkybes svarbu pasidairyti ir po alternatyvius istoriografi -
jos pavidalus, apsiribojant žymesniais panašaus kalibro veikalais (nuo 1756 m. Voltaire’o 
„Apmąstymų apie tautų papročius ir dvasią“ iki 1837 m. Carlyle’io „Prancūzijos revoliu-
cijos“). Aptariant juos paskaitose (2 val.) ir seminaruose (2 val.) daugiausia dėmesio krei-
piama nebe vien į veikalų pratarmėse atsiskleidžiančias autorių „programines nuostatas“, 
bet ir į struktūroje bei turinyje matomus moderniosios istorijos sampratos (švietėjiško, 
romantinio ar pan. sukirpimo) kontūrus (apie juos plačiau – istorijos fi losofi jos pradžiai 
skirtuose istorijos fi losofi jos užsiėmimuose). O apie mokslinės istoriografi jos atsiradimą 
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geriausia pradėti kalbėti nuo naujo tipo universitetų kūrimo(si) Prūsijoje ir Prancūzijoje 
XIX a. pradžioje (2 val. paskaitų). Moderniųjų (pirmiausia į eksperimentinės gamtoty-
ros pavyzdį orientuotų) mokslų įsiliejimas į universitetų struktūras radikaliai pastūmėjo 
universitines studijas ir dėstymą profesionalizacijos ir funkcionalizmo linkme. Istorijos 
specialistai pirmiausia buvo pradėti rengti Berlyno universitete, kurio istorijos profeso-
rius Leopoldas von Ranke (pirmojo šaltinių kritika sistemingai pagrįsto istorijos veika-
lo šiuolaikine prasme autorius, pirmojo istorinio seminaro, mokslinio istorijos žurnalo 
įsteigėjas ir vadovas) pagrįstai ir pelnytai laikomas šiuolaikinės mokslinės istoriografi jos 
„tėvu“. Pirmojo jo veikalo „Lotynų ir germanų tautų istorijos 1494–1535“ aptarimas pra-
tybose (2 val.), mokslinės istoriografi jos specifi kos užfi ksavimas ir atskleidimas paskaito-
se (4 val.) taps gera pradžia (2 val. konsultacijų) susipažinti su šiuolaikinės istoriografi jos 
pavyzdžiais, kryptimis ir mokyklomis nagrinėjant kitą šio modulio temą. O ši tema bai-
giama paskaitomis ir pratybomis (2 + 4 val.), kuriose susipažįstama su pavaizdžiausiomis 
XIX a. istorijos rašymo klasifi kacijomis – idealistinės fi losofi jos (Hegel), istoristinės isto-
rikos (Droysen) ir gyvenimo fi losofi jos (Nietzsche).

Literatūra: 1) Norkus Z. Istorika: istorinis įvadas. Vilnius: Taura, 1996, p. 38–55; 
2) Breisach E. Historiography: ancient, medieval and modern. Chicago, London: Th e 
Univ. of Chicago Press, 1997, p. 199–267; 3) Rüsen J. Istorika: istorikos raštų rinktinė. 
Vilnius: Margi raštai, 2007.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Racionalistinė istorijos interpretacija ir kritika: 
pavyzdžiai, teiginiai, pagrindai, ribos. 2) Romantinė istorijos „reabilitacija“ ir interpre-
tacija: tarp senojo pasaulio rekonstrukcijos ir revoliucijos kritikos. 3) Istorijos mokslo 
atsiradimas: elementai, jų sintezė ir pagrindiniai pavyzdžiai. 4) Leopoldo von Ranke’s 
istoriografi nė „programa“: pagrindai, forma, tikslai. 5) Idealistinė, istoristinė ir neoprag-
matinė istoriografi jos klasifi kacijos: pagrindai ir ribos.

Seminarų ir pratybų temos
Kaip rašoma istorija: iki teksto, tekstas, po teksto.
1. Antikinė Graikijos istoriografi ja: Herodoto Halikarnasiečio „Istorija“.
2. Antikinė Romos istoriografi ja: Publijaus Kornelijaus Tacito „Istorija“.
3. Antikinė krikščioniškoji istoriografi ja: Eusebijaus Cezariečio „Bažnyčios istorija“.
4. Viduramžių istoriografi ja: Petro Dusburgiečio „Prūsijos žemės kronika“.
5. Švietėjiškoji istoriografi ja (Montesqueiu / Voltaire, Hume / Gibbon ar kt.).
6. Romantinė istoriografi ja (Michelet, Tocqueville, Carlyle, Burckhardt).
7. Mokslinė istoriografi ja: Leopoldo von Ranke’s „Romanų ir germanų tautų istorijos“.
Kaip turi būti rašoma istorija?
1. Lukianas iš Samostatos: Kaip reikia ir kaip nereikia rašyti istoriją.
2. Nicollo Machiavelli: Istorijos rašymo tikslas ir nauda.
3. Georgas Hegelis: Istorijos rašymo formos ir fi losofi nė istorija.
4. Friedrichas Nietzsche: Trys teisingos istorijos rūšys ir mokslinė istorija.
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Rekomenduojama literatūra: 
1) Arendt H. Istorijos samprata: antikinė ir modernioji // Tarp praeities ir ateities: 

aštuoni politinės fi losofi jos etiudai. Vilnius: Aidai, 1995, p. 49–86; 2) Breisach E. Histo-
riography: ancient, medieval and modern. Chicago, London: Th e Univ. of Chicago Press, 
1997, p. 1–267; 3) Collingwood R. G. Th e idea of history. London: Oxford Univ. Press, 
1967, part. I–IV; 4) Juchnevičienė N. Senovės Graikijos istoriografi ja. Vilnius: Universi-
teto leidykla, 1998; 5) Lukianas. Kaip rašyti istoriją // Lukianas. Dievai, heteros, prana-
šai. Vilnius: Vaga, 1975, p. 120–153; 6) Nietzsche F. Apie istorijos žalą ir naudingumą // 
Kultūra ir istorija. Vilnius: Gervelė, 1996, p. 50–68; 7) Norkus Z. Istorika: istorinis įvadas. 
Vilnius: Taura, 1996, p. 7–68; 8) Rüsen J. Istorika: istorikos raštų rinktinė. Vilnius: Margi 
raštai, 2007; 9) White H. Metaistorija: istorinė vaizduotė XIX a. Europoje. Vilnius: Baltos 
lankos, 2003, p. 46–94, 155–310; 10) White H. Naratyvumo vertė vaizduojant tikrovę // 
Baltos lankos. 1995, Nr. 5, p. 33–64.

Šiuolaikinė istoriografi ja: iškiliausios mokyklos, 
tyrimų kryptys, interpretacijų konfl iktai, žanrų iššūkiai

Doc. dr. Aurimas Švedas, doc. dr. Nerijus Šepetys

Temos anotacija. Šiuolaikinės istoriografi jos (išliekantys) pagrindai ir aktualūs pavi-
dalai nagrinėjami keliais aspektais: istoriniu (akademinės istoriografi jos raidos tendenci-
jos ir mokyklos nuo XX a. pirmos pusės); tipologiniu (sociokultūrinės istorijos pavyzdinė 
istoriografi ja); probleminiu (būdingos pagrindinės interpretacinės sankirtos, remiantis 
lietuviškai prieinamais šaltiniais); kultūriniu (istoriografi ja tarp meno ir mokslo). Pažy-
mėtina, kad nagrinėjant antrą temos dalį (dažniausiai per seminarus ir pratybas) apta-
riamų istoriografi nių šaltinių ratas bus keičiamas kasmet, atsižvelgiant į studentų pre-
ferencijas ir istoriografi nes aktualijas. O paskutiniąja, didžiausia (3–6 potemės), temos 
dalimi mėginama atkreipti dėmesį ir pabrėžti, kad šiandieniame pasaulyje akademinė 
bendruomenė ir jos kuriama mokslinė istoriografi ja – nevienintelė konkrečios visuo-
menės istorinės sąmonės formuotoja ir nebūtinai įtakingiausia istorijos lauko („istori-
nės kultūros) „žaidėja“, todėl būtina (atsižvelgiant į tendencijas, aptariamas lygiagrečiai 
studijuojant Istorijos fi losofi jos temos baigiamąją dalį) įdėmiau patyrinėti kitas istorinio 
naratyvo rūšis – grožinę literatūrą, kinematografą etc. Šioje temos dalyje, be kita ko, bus 
aptariamos istoriko (istoriografi jos) bendravimo ir bendradarbiavimo su meninėje plot-
mėje praeities vaizdinius (re)konstruojančiais arba (de)konstruojančiais kūrėjais (meno 
kūriniais) galimybės. Vienas pamatinių šios temos tikslų – vaizdžiai parodyti, kad isto-
rija yra ne savaime egzistuojanti pasibaigusi tikrovė, kurią galima atrasti archyvų bylose, 
vadovėliuose ar mokslinėse monografi jose, o išmoktas įgūdis, kaip esamomis sąlygomis 
praėjusias tikrenybes paversti istorija, remiantis jau perskaitytomis ir perprastomis istori-
jomis. Susipažinę su istorijos ir kino bei grožinės literatūros abipusės sąveikos formomis 
bei įsigilinę į svarbius istorikų mėginimus kūrybiškai sujungti mokslo ir meno potencia-
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lą, studentai, pasidaliję į temines grupes, baigiamiesiems seminarams turės parengti ir 
pateikti pasirinktos krypties tiriamuosius interpretacinius projektus.

Temos programa
1. Istoriografi ja XX amžiuje: kultūros ir socialinės istorijos proveržis.
Reikšminiai žodžiai: Annales, kultūros istorija, socialinė istorija, istoriografi nė mokyk-

la, srovė, kryptis.
Sąvokos: istorizmo krizė, sociologinis, antropologinis posūkiai, mentalitetai, mikrois-

torija, sakytinė istorija.
Įvadinės dalies paskaitose, pateikiant bendrą šiuolaikinės istoriografi jos raidos ir raiš-

kos paveikslą, daugiausia dėmesio skiriama ne toms istorijos tyrimo ir rašymo formoms, 
kurios pratęsia XIX a. akademinės Europos istoriografi jos tradicijas (politinė, tarptauti-
nių santykių ir konfl iktų istorija) ir juolab ne taip XX a. būdingam istoriografi jos pajun-
gimui politikai bei -izmams (tai plačiai aptariama Atminties kultūros ir istorijos politikos 
modulio paskaitose), o pirmiausia vidiniams istorijos tyrimo ir rašymo procesams, ypač 
pasibaigus vadinamajai pagrindų“ (kitaip – istorizmo) krizei XX a. trečiame dešimtmety-
je. Tarpdalykiškumas ir istorinių tyrimų akiračio praplėtimas, metodų „eksperimentai“ ir 
naujų šaltinių tipų įsisavinimas – savaime suprantama, kad specialus dėmesys čia skiria-
mas Annales mokyklai ir jos inovacijų paplitimui daugelyje nacionalinių istoriografi jų. 

Susipažinus su pagrindinėmis šiuolaikinės kultūros ir socialinės istoriografi jos kryp-
timis – mentalitetų istorija, kasdienybės istorija, mikroistorija, sakytine istorija, atminties 
kultūrų studijomis – seminaruose gilinamasi į konkrečius pavyzdinius XX a. istorinius 
veikalus (remiantis Istorijos rašymo temos užsiėmimuose susiformavusiais istoriografi -
jos analizės ir interpretacijos įgūdžiais) – pavyzdžiui, Johano Huizinga’os, Arono Gurevi-
čiaus, Emmanuelio Le Roy Ladurie, Roberto Darntono, Carlo Schorske’s.

Pagrindinė literatūra: 1) Iggers G. Historiography in the twentieth century: from 
scientifi c objectivity to the postmodern challenge. Hanover, London, 1997, p. 31–78; 
2) New perspectives on historical writing / Ed. P. Burke. Cambridge, 1992, p. 1–24, 127–
186; 3) Norkus Z. Istorika: istorinis įvadas. Vilnius: Taura, 1996, p. 159–178.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kokias pagrindines istoriografi jos sroves ir mo-
kyklas galima išskirti didžiosiose Vakarų šalyse po Antrojo pasaulinio karo? Kokie pa-
grindiniai tokio istoriografi jos skirstymo kriterijai ir kokių esama alternatyvių tipologijų? 
2) Аnnales mokykla: kūrėjai, chronologija, pagrindai ir siekiai, pavyzdžiai. 3) Užduotis: 
pagal nurodytus kriterijus nustatyti sąraše pateiktų istorinių veikalų „priklausomybę“ sri-
čiai, krypčiai ir / arba mokyklai.

2. „Istorikų ginčai“: tipai, pavyzdžiai ir analizė.
Reikšminiai žodžiai: istorijos samprata, problemos interpretacija, konfl iktas, sankirta, 

tradicija.
Sąvokos: „istorikų ginčas“, istoriografi nės kontraversijos, nacionalinė istoriografi ja, 

didieji pasakojimai.



Istoriografi ja ir istorika

207

Šiuolaikinėje akademinėje istoriografi joje gilios instucionalizacijos ir mokslo biuro-
kratizacijos sąlygomis (ypač Europos šalyse) vyraujančios formos yra siaurų temų mo-
nografi jos ir specializuoti straipsniai. Išskirtinis, originalus, inovatyvus istorinis veikalas 
yra veikiau išimtis. Tačiau tūlam pradedančiam tyrinėtojui vis tebeieškant „naujų temų“, 
o pačioje (ypač politinės istorijos) istoriografi joje tebevyraujant citavimo ir / arba igno-
ravimo, o ne koncepcijų aiškinimosi ar diskusijų dėl teisingos interpretacijos tradicijoms, 
tiesioginių istoriografi nių konfl iktų ar implicitinių priešpriešų netrūksta. Tai gali būti ir 
tradiciniai tarpnacionaliniai konfl iktai, ir kelių žymių panašią tematiką nagrinėjančių 
istorikų nesutarimai, ir įtampos tarp kartų (dėl metodo, stiliaus ar ideologinės orienta-
cijos), ir vieno metodo šalininkų nesusikalbėjimai, ir aiškūs skirtumai aiškinantis „bend-
ros“ istorijos pamatinius siužetus, ir ginčai dėl priežasčių bei ištakų. Įžanginėje paskai-
toje ir konsultacijose su studentais iš pasiūlyto tokių istorikų ginčų sąrašo pasirenkamos 
kelios temos (pavyzdžiui: Europos tapatybės šaknys: Roma ir / ar krikščionybė? (Gibbon, 
Karsavin, Fox, Davies, Brague), Mirties samprata ir vaizdavimasis nuo vėlyvosios Antikos 
iki modernybės (Huizinga, Dinzelbacher, Le Goff , Aries, Brown), Žydų klausimas Europo-
je: šimtmetis iki Aušvico (Arendt, Hilberg, Johnson, Romano, Slezkine) bei jas skirtingai 
interpretuojančių veikalų „puokštės“ ir kiekvienas studentas turi pasirengti pateikti vieną 
konkrečios temos veikalą – tai ir vyksta per tolesnius seminarus.

Pagrindinė literatūra: 1) Breisach E. Historiography: ancient, medieval and modern. 
Chicago, London: Th e Univ. of Chicago Press, 1997, p. 327–410; 2) Burke P. What is cul-
tural history? Oxdord, 2008, p. 6–30, 77–143; 3) Iggers G. Historiography in the twentieth 
century: from scientifi c objectivity to the postmodern challenge. Hanover, London, 1997, 
p. 101–160.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Istoriografi nės kontroversijos šiuolaikinėje is-
toriografi joje: dėl ko nesutariama, kaip ginčijamasi? 2) Užduotis: pasirinktos temos konk-
retaus veikalo kaip istoriografi nės pozicijos analizė ir pristatymas. 3) Kokios yra pagrin-
dinės x temos / problemos istoriografi nės pozicijos ir kokie pagrindiniai jų interpretacijų 
skirtumai?

3. Istorikas ir visuomenė pasakojimų apie praeitį įvairovėje.
Reikšminiai žodžiai: valdžios diskursas; atminties vietos; daiktų istorija; gender studi-

jos; gyvūnų istorija; aplinkos istorija; biovaldžia bei biopolitika; postkolonijinės studijos. 
Sąvokos: postmodernizmas, istorijos (re)konstrukcija, istorijos (de)konstrukcija, ma-

žieji pasakojimai.
Apžvelgus XXI a. susiklosčiusią padėtį Vakarų kultūrinėje bei akademinėse terpėse 

ir nustačius, kad jos nepalankios didiesiems pasakojimams ir požiūriui į pasaulį kaip į 
loginę visumą, pirmoje paskaitoje atskleidžiamas istorikų užmojų ir tradicinių prieigų 
problemiškumas bei kartu atsiveriančios galimybės: sukurti savo asmeninį mažąjį pasa-
kojimą, provokuojantį kitus pasakojimus bei sklaidą, ir taip įsitraukti į intelektualinį po-
lilogą, praturtinantį akademinės bendruomenės bei visuomenės supratimą apie praeitį, 
tačiau dažniausiai nebesuteikiantį aiškios idėjinių ir ideologinių „koordinačių“ sistemos 
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paprastam istorijos „vartotojui“. Šioje dalyje ir pateikiami įvairūs mažieji pasakojimai, 
kuriantys požiūrių į praeitį įvairovę (istorija kaip valdžios diskursas; istorija kaip atmin-
ties vietų raidos bei raiškos erdvė; neantropocentrinė – daiktų istorija; postkolonijinės 
studijos; gender studijos; gyvūnų istorija; aplinkos istorija; biovaldžios bei biopolitikos 
teorija etc.). Aptariant profesionalių istorikų pastangas (re)konstruoti bei (de)konstruoti 
praeitį pabrėžiama, kad analogiškų bandymų – reinterpretuoti žmogų istorijoje ir istoriją 
žmoguje – nuolat imasi ir aukštosios, ir populiariosios kultūros kūrėjai. Tokių bandymų 
rezultatai dažnai būna problemiški patikimumo ar tiesiog istoriškumo prasme, ir tai ver-
čia profesionalius istorikus reaguoti prisiimant arbitrų, ekspertų, sanitarų, moderatorių 
vaidmenis. Kitoje paskaitoje bendrais bruožais apžvelgiama istorinės kultūros būklė Lie-
tuvoje po 1990-ųjų. Konstatuojama, jog pasakojimų apie praeitį įvairovę galima fi ksuoti 
ne akademinėje, o meninėje srityje, aiškinantis, ką tai gali sakyti apie akademinio diskur-
so tendencijas, vyraujantį socialinį užsakymą, istorijos politikos ypatumus etc. 

Pagrindinė literatūra: 1) Lyotard J.-F. Postmodernus būvis. Vilnius: Baltos lankos, 
1993, p. 5–19, 133–147; 2) Munslow A. Deconstructing history. Taylor & Francis Ltd, 2007, 
p. 17–75; 3) Ivaškevičius M. Madagaskaras: trijų veiksmų pjesė. Vilnius: Apostrofa, 2004 
(114 p.) (ir Rimo Tumino režisuoto spektaklio, pagal M. Ivaškevičiaus pjesę vaizdo įrašas).

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Ką įgijo ir ką prarado istorijos mokslas, akademi-
nė bendruomenė ir visuomenė XX a. pabaigoje įsigalėjus mažiesiems pasakojimams apie 
praeitį, dabartį ir ateitį? 2) Ką istorijos mokslas gali / turi pasiūlyti žmogui ir visuomenei ir 
kodėl? 3) Paaiškinkite, kiek, kaip ir kodėl profesionaliam istorikui verta ir prasminga kreipti 
dėmesį į meninėje plotmėje vykstančias praeities (re)konstrukcijas arba (de)konstrukcijas.

4. Kinas kaip būdas užmegzti kokybiškai naują dialogą tarp praeities, visuomenės 
ir istorikų.

Reikšminiai žodžiai: meninis kino fi lmas, meninis istorinis fi lmas, režisierius, prodiu-
seris, istorijos interpretacija ir (re)konstrukcija, scenarijus, montažas, vaidmuo.

Sąvokos: istorinė kultūra, istorijos politika, struktūralizmas, kino pramonė.
XXI a. vienu populiariausių ir paveikiausių istorijos fi ksavimo, vaizdavimo ir apmąs-

tymo būdų išlieka meninis kinematografas. Kino fi lmas naudoja istorinius faktus daug 
laisviau nei akademinė istorija, todėl praeitis ekrane, nepaisant dažno realistizmo, nėra 
„tikroji“, o metaforiška, simbolinė ir todėl – sugestyvi. Tai turbūt yra istorinio meninio 
fi lmo pranašumas, todėl geriausi istoriniai fi lmai susiję su akademiniu istoriniu diskursu, 
papildo jį ir kartu veikia visuomenės istorinį sąmoningumą. Šios dalies užsiėmimuose 
studentai turės galimybę patirti ir suprasti, kaip kinas, būdamas vizualinis visuomenės ir 
praeities tarpinininku, gali paskatinti jos pažinimo procesą ir kartu padėti istorikams ją 
perkurti. Pradinėse paskaitose bus atskleidžiama istorikų požiūrio į meninį kinematogra-
fą raida, supažindinama su svarbiausiais autoriais, jų tekstais ir pagrindinėmis idėjomis, 
keitusiomis praeities tyrinėtojų bendruomenės santykį su kino fi lmais. Daugiausia dėme-
sio bus skiriama Marko Ferro („Cinema and History“) ir Natalie Zemon Davis („Slaves 
on Screen“) koncepcijoms, taip suteikiant studentams reikiamą metodologinį ir teorinį 
bagažą, kurio reikės per pratybas – žiūrint ir analizuojant kino fi lmus. Analizę siūloma 
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baigti klausimu, kokius akcentus ir kodėl keistų istorikas, jeigu jam pasitaikytų galimybė 
atsisėsti į režisieriaus kėdę? Aptartieji M. Ferro ir N. Z. Davies suformuluoti kino fi lmo 
analizės principai bus taikomi ryškiausiems XX a. istorinio kino pavyzdžiams (pvz.: rež. 
Oliverio Stone’o „JFK“, 1991; rež. Steveno Spielbergio „Schindlerio sąrašas“, 1995 etc.). 
Atskiro dėmesio nusipelnys išskirtiniai istorikų ir kino režisierių bendradarbiavimo pa-
vyzdžiai, kaip antai: Natalie Zemon Davis knygos „Th e Return of Martin Guere“ 1982 m. 
(rež. Danielius Vigne) ir 1993 m. (rež. Jonas Amielas) ekranizacija. Aptarus procesus, 
vykstančius Vakarų kino pramonėje, bus atsigręžta į lietuvišką kinemetografą – nagrinė-
jamas Marijono Giedrio fi lmas „Herkus Mantas“ (1972) ir Kristijono Vildžiūno „Kai tave 
apkabinsiu“ (2010). Analizuojant pastarąjį fi lmą bus siekiama atskleisti sociopolitinę so-
vietinės ir posovietinės lietuvių visuomenės padėtį, skirtingas istorinės kultūros formas ir 
istoriografi jos pavidalus kaip veiksnius, padariusius įtakos aptariamiems kinematografo 
kūriniams ir patyrusius bei vis dar patiriančius jų poveikį. 

Pagrindinė literatūra: 1) Ferro M. Cinema and History. Detroit: Wayne State Univer-
sity Press, 1988, p. 23–46, 158–165; 2) Davis N. Z. Slaves on Screen: Film and Historical 
Vission. Harvard University Press, 2000, p. 1–16. 3) Davis N. Z. Th e Return of Martin 
Guere. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983, (176 p).

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Paaiškinkite, ką istorijos pažinimo procesui gali 
duoti praeities (re)konstrukcija meniniuose kino fi lmuose? 2) Kokie Ferro koncepcijos 
teiginiai yra patys svarbiausi „perskaitant“ ir tipologizuojant konkretų kino fi lmą? 3) Ko-
kių tikslų leidžia pasiekti N. Z. Davis pasiūlyta trijų etapų kino fi lmo analizės metodika? 
4) Iš ko ir kaip matyti, kad Marijono Giedrio ir Kristijono Vildžiūno fi lmai skirtingomis 
politinėms epochoms bei perteikia skirtingas istorinės kultūros formas?

5. Literatūra kaip nauja galimybė išvysti žmogų istorijoje.
Reikšminiai žodžiai: rašytojas, istorinis romanas, grožinė literatūra, siužetas, herojus, 

postmodernizmas.
Sąvokos: istorinė kultūra, istorizmas, postmodernizmas.
Ši dalis bus pradedama nuo istoriografi jos ir grožinės literatūros tradicijų bendra-

būvio formų Vakarų kultūros istorijoje apžvalgos, visų pirma primenant sumokslėjimo 
lūžį XIX a. pradžioje Vokietijoje bei atkreipiant dėmesį į institucionalizacijos ir profesio-
nalizacijos procesų nepaveiktus literatūrinius istoriografi jos aspektus. XX a. pabaigoje 
postmodernistai pabandė grąžinti istoriją į literatūros orbitą, pabrėždami, kad istoriniai 
faktai yra žmogiškosios vaizduotės vaisiai, todėl – fragmentiški, subjektyvūs, neišbaigti, 
o jų „perskaitymas“ ir interpretacija nuolat verčia praeities tyrinėtoją į pagalbą pasitelkti 
vaizduotę ir sugrįžti prie romano rašymo darbo principų. Gilinantis į nūdienos istorio-
grafi jos ir grožinės literatūros bendradarbiavimo galimybių lauką, bus susitelkiama į du 
grožinės literatūros skaitymo aspektus: 1) į ją kaip kultūrinį šaltinį įvairioms istorijos 
sritims pažinti; 2) į ją kaip paralelinį akademinei istoriografi jai pasakojimą apie praeitį. 
Pirmuoju aspektu bus gilinamasi į prancūzų Annales mokyklos trečiosios kartos atstovų 
darbus, remiantis šios temos 1 ir 2 dalies įdirbiu, antruoju – aiškinamasi skirtingus tik-
rosios istorijos tyrėjų ir romanų rašytojų tikslus, dėmesio objektus, žmogaus ir aplinkos 
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santykių išankstines sampratas. Paskaitose bus pabrėžiama, kad istoriografi jos bei groži-
nės literatūros bendrabūvis ir bendradarbiavimas yra ne vienakryptis procesas, o nuola-
tinių rašytojo ir mokslininko pastangų reikalaujantis veiksmas. Istorija rašytojui teikia 
faktinę medžiagą – savitus atspirties taškus kūrėjo vaizduotei; o dėl vaizduotės patiria-
ma praeitis ir ateitis yra nepakeičiama mokslininkui, norinčiam peržengti nusistovėjusių 
nuomonių užfi ksuotas pažinimo ribas bei užpildyti tas „tuštumas“, kurias tarp tyrinė-
tojo ir jo objekto atvėrė laikas ir išlikusių šaltinių fragmentiškumas. Tokie svarstymai 
bus „patikrinti“ seminaruose aptariant konkrečius Vakarų ir lietuvių autorių grožinius 
kūrinius (Boriso Pasternako „Daktarą Živago“, Mika‘os Valtari „Sinuhę egiptietį“, Micha-
elio On daatje „Anglą ligonį“, Umberto Eco „Rožės vardą“, Mariaus Ivaškevičiaus „Žalius“, 
Kristinos Sabaliauskaitės „Silva rerum“). Atskirai bus aptartas Grahamo Swift o romanas 
„Vandenų žemė“ kaip kūrinys, atskleidžiantis istoriko bei jo amato supratimo XX a. vi-
suomenės akyse transformacijas bei jų keliamą intelektualinę bei egzistencinę įtampą 
praeities tyrinėtojo gyvenime. 

Pagrindinė literatūra: 1) Gossman L. History and Literature: Reproduction or Signi-
fi cation // Th e Writing of History: Literary Form and Historical Understanding / Eds. 
R. H. Canary, H. Kozicki. Madison: University of Wisconsin Press, 1978, p. 3–39; 2) Is-
torinės prozos byla / Sud. L. Gadeikis. Vilnius: Vaga, 1988, p. 12–40, 138–192, 308–334; 
3) Viliūnas G. Lietuvių istorinis romanas. Vilnius: Mokslas, 1992, (70 p.).

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kokius skirtingus emocinius ir prasminius ak-
centus dažniausiai pasirenka istorikai ir rašytojai (re/de)konstruodami praeitį? 2) Kodėl 
istorikų ir menininkų požiūriai, ką derėtų pabrėžti istorijos vyksme, dažniausiai skiriasi? 
3) Įvardykite, jūsų nuomone, pagrindines istorijos ir grožinės literatūros bendradarbia-
vimo sritis, leidžiančias išplėsti praeities pažinimo lauką. 4) Paaiškinkite, kokias grožinės 
literatūros perskaitymo bei analizės strategijas turi taikyti istorikas, siekdamas konkretų 
kūrinį traktuoti kaip istorijos šaltinį arba kaip paralelinį pasakojimą apie praeitį? 

6. Nekonvencinė istoriografi ja, kaip bandymas sujungti mokslo ir meno potencialą.
Reikšminiai žodžiai: istoriografi niai eksperimentai, alternatyvūs istoriografi niai dis-

kursai, vaizduotė, alternatyvi istorija, ateities istorija, istorijos pabaiga.
Sąvokos: nekonvencinė istoriografi ja, alternatyvi istorija, ateities istorija, scenarijų ra-

šymo metodas.
Aptarus, kokiais būdais gali bendradarbiauti istorikai bei menininkai, (re/

de)konstruodami praeities vaizdinius, nagrinėjant paskutinę temos dalį bus atsigręžia-
ma į istoriografi jos „avangardą“, kuriame vykstančius reiškinius galima suvokti kaip ant 
akademinio legitimumo ribos balansuojančius eksperimentus. Kitaip sakant, čia kalbama 
apie bandymus istorikų darbe kūrybiškai sujungti mokslo ir meno potencialą, kuriant 
alternatyvius diskursus apie istoriją bei jos raidą. Į nekonvencinės istoriografi jos temi-
nę, teorinę bei metodinę įvairovę bus gilinamasi panašiai kaip ir 4 ir 5 dalyse. Daugiau-
sia dėmesio bus skiriama šioms eksperimentinėms istorijos (re)konstravimo kryptims: 
1) alternatyviai istorijai, 2) istorijos pabaigos istorijai, 3) ateities istorijai. Alternatyvi is-
torija klausia, „kokia istorija galėjo būti“? Toks istorijos rašymas, pavyzdiniu būdu išplė-
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totas Alexanderio Demandto, itin paplito XX a. pabaigoje, atverdamas kelius žaidybiškai 
ironijai, kartu kvestionuodamas istorinės tiesos bei vertybių kategorijas. Galima sakyti, 
alternatyvi istorija tapo tikru šiuolaikinės Vakarų kultūros fenomenu. Mėgstamiausi al-
ternatyvios istorijos kūrėjų siužetai paremti lūžiniais įvykiais (pavyzdžiui, naciai laimėjo 
Antrąjį pasaulinį karą – Roberto Harriso „Faterlandas“), pratybose aptariant konkrečius 
veikalus bus mėginama aiškintis, kodėl ir kuo jie nusipelno įdėmesnio ir tradicinių is-
torikų, ir dabartinės istorinės kultūros kūrėjų ir tyrėjų žvilgsnio. Leidžiantis į istorijos 
pabaigos idėją skelbiančius bei interpretuojančius tekstus, siekiama pabrėžti, kad šiuo 
atveju dažnai susiduriame ne su intelektualinio žaidimo ar absurdo variacijomis, o su va-
lingomis pastangomis socialiai aktualizuoti religinio mokymo, politinio mito, žmogiško-
sios savisaugos instinkto motyvus. Gilinantis į konkrečius istorijos pabaigos „scenarijus“ 
(istoriškai – nuo šv. Augustino iki Franciso Fukuyama’os) kartu bus nepamirštamas jų 
politinės, idėjų bei sociokultūrinės istorijos šaltinių vaidmuo, kurį tinkamai „perskai-
čius“ galima adekvačiau suprasti konkretaus laiko, kultūrinės ar pan. aplinkos žmones ir 
idėjas. Nagrinėjant ateities istorijos kontūrus brėžiančius veikalus, neišvengiamai – per 
visuotinės istorijos motyvą – iškils istorijos santykio su fi losofi ja ir socialinėmis teorijo-
mis problema, kurią sklaidant bus pasitelkiamas scenarijų metodas, nuo įvykių dėmesį 
perkeliantis prie akcento ir (įgalinčių) struktūrų. Šis metodas padeda ugdyti sinchroninį 
ir struktūrinį mąstymą, lavina diskusinį ir polilogišką istorijos supratimą. 

Pagrindinė literatūra: 1) Demandt A. History Th at Never Hapened: A Treatise on the 
Question, What Would Have Happened If..? Jeff erson N.C.: McFarland, 1993, p. 1–69, 
115–155; 2) Staley D. J. A History of the Future // History and Th eory. 2002, Vol. 41, 
No. 4, p. 72–89; 3) Fukuyama F. Istorijos pabaiga? // Šiaurės Atėnai. 1990, Nr. 1, p. 5, 7. 
Prieiga internetu: Th e End of History: http://www.wesjones.com/eoh.htm#source.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kuo nekonvencinės istoriografi jos atstovų dar-
bo principai yra panašūs į meninėse srityse praeities vaizdinius (re)konstruojančių arba 
(de)konstruojančių kūrėjų? 2) Kuo scenarijų metodas skiriasi nuo įprastų bandymo su-
formuluoti tam tikras įžvalgas apie ateitį ir ko reikia istorikui, kad jis savo tekstuose šį 
metodą galėtų vaisingai panaudoti? 3) Kokią istorijos pabaigos viziją derėtų laikyti popu-
liariausia šiuolaikiniame Vakarų intelektualiniame diskurse ir kodėl?

Seminarų ir pratybų temos
1. Pratybos: konkretaus pavyzdinio kultūros istorijos veikalo analizė.
2. Seminarai: x temos / problemos istoriografi nių pozicijų aptarimas, pagrindiniai 

jų interpretacijų skirtumai.
3. Projektas: fi lmo analizė pagal M. Ferro ir N. Z. Davis sukurtą metodiką – dirba-

ma grupėmis.
4. Seminaras: konkretaus grožinės literatūros kūrinio kaip kultūrinio šaltinio ir 

kaip paralelinio pasakojimo apie praeitį analizė.
5. Pratybos: istorijos pabaigos, ateities istorijos arba alternatyvios istorijos siužetų 

analizė auditorijoje.



212

GILINAMIEJI MODULIAI IR JŲ TEMOS

Rekomenduojama literatūra: 
1) Breisach E. Historiography: ancient, medieval and modern. Chicago, London: Th e 

Univ. of Chicago Press, 1997, p. 327–410; 2) Burke P. What is cultural history? Oxdord, 
2008 (visa knyga); 3) New perspectives on historical writing / Ed. P. Burke. Cambridge, 
1992 (visa knyga); 4) Iggers G. Historiography in the twentieth century: from scientifi c 
objectivity to the postmodern challenge. Hanover, London, 1997 (visa knyga); 5) Nor-
kus Z. Istorika: istorinis įvadas. Vilnius: Taura, 1996, p. 159–178; 6) Domańska E. Historie 
niekonwencjonalne. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006, p. 33–127; 7) Burke P. Th e 
French Historical revolution. Th e Annales School 1929–1989. Polity Press, 1990, p. 6–11, 
94–111; 8) Гуревич А. Исторический синтез и Школа «Анналов». Москва: Индрик, 
1993, c. 14–19, 264–296; 9) Berkhofer F. R. Jr. Beyond the Great Story: History as Text and 
Discourse. Harvard university Press, p. 1–26, 45–76.

Istorijos fi losofi ja ir istorika
Doc. dr. Nerijus Šepetys

Temos anotacija. Šia tema siekiama istorijos studijas baigiančius bakalaurininkus su-
pažindinti su jų „profesijos“ fi losofi niais ir teoriniais pagrindais, pateikti jiems komplek-
sišką istorijos fi losofi jos tradicijų ir krypčių vaizdą, suteikti galimybę pasigilinti į atskiras 
istorijos fi losofi jos problemas. Bus aptariami svarbiausi istorijos fi losofi jos ir istorikos 
klasikai, šiuolaikiniai autoritetai, studentai supažindinami su jų tekstų idėjomis ir įžval-
gomis. Pratybų metu mokydamiesi suprasti skirtingų laikotarpių istorijos fi losofi jos pri-
eigas, dabartinių istorijos teorinių diskusijų temas ir problemas, studentai (ruošdamiesi ir 
dalyvaudami) seminaruose ir baigiamosiose diskusijose išmoks savarankiškai analizuoti 
ir interpretuoti teorinius (fi losofi nius) tekstus lietuvių ir kitomis kalbomis, suformuluoti 
išvadas ir / arba argumentus. 

Susipažinti su istorijos supratimo tipais pradedama nuo įžvalgų ir refl eksijų pagoniškoje 
ir krikščioniškojoje Antikoje, atskiras dėmesys skiriamas moderniosios istorijos sampratos 
gimimo prielaidoms. Ypač svarbu suvokti istorijos fi losofi jos (kaip nesusipratimo, intelek-
tualinės tradicijos ir socialinio „projekto“) ir istorijos mokslo (sujungiant tyrimą, rašymą ir 
dėstymą universitete) atsiradimo ir įsitvirtinimo XVIII a. pabaigoje–XIX a. pradžioje aplin-
kybes, išsiaiškinti abiejų prieigų prie žmogiškosios praeities tikrovės bendrybes ir skirtumus. 
Paskaitos ir pratybos vyksta kartu su istorijos rašymo pavidalų ir sampratos užsiėmimais, 
tik čia daugiau dėmesio skiriama idėjų istorijai, labiau gilinamasi ne į konkrečius tekstus, o 
į kultūrinius jų kontekstus. Antrojo tipo (kritinė) istorijos fi losofi ja ir šiuolaikinė (analitinė, 
hermeneutinė, naratyvistinė etc.) istorijos fi losofi ja bei istorika nagrinėjamos atskirais už-
siėmimų blokais, o tema baigiama teminiais seminarais ir diskusijomis aktualiais teoriniais 
istorijos supratimo, tyrimo ir rašymo klausimais, suformuluojamais atsižvelgiant į tuo pa-
čiu metu vykstančius šiuolaikinės istoriografi jos temos seminarus. 
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Temos programa
1. Istorijos fi losofi ja, istorijos teorija, istorika: teorinis ir istorinis įvadas.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: istorijos fi losofi ja, istorijos teorija, istorika, istorijos 

samprata, tipai: klasikinis, kritinis, lingvistinis.
Įžanginėse paskaitose (2 val.) apsibrėžiamos pagrindinės temos sąvokos, išskiriami 

ir aptariami pagrindiniai „istorijos fi losofi jos“ kaip dalyko suvokimo būdai ir jo dėsty-
mo istorija VU. Mėginant nustatyti istorijos fi losofi jos vietą Vakarų fi losofi jos tradicijoje, 
aptariamos pagrindinių Lietuvoje įsitvirtinusių „vadovėlinių“ prieigų (Zenono Norkaus 
„Istorikos“, Jūratės Baranovos „Istorijos fi losofi jos“) koncepcijos šiuo klausimu, apžvelgia-
mi ir šioms paskaitoms pasitelktų autoritetų – Hannah’os Arendt, Karlo Löwitho, Hanso 
G. Gadamerio, Reinharto Kossellecko – pamatiniai teiginiai. Pasiūlius orientacinę isto-
rijos funkcionavimo šiandienio pasaulio viešojoje erdvėje fi losofi nę diagnozę, bendrais 
bruožais apžvelgus dabartinę fi losofi jos būklę akademiniame pasaulyje ir konstatavus 
tam tikrą istorijos fi losofi jos nunykimą ir iš fi losofi jos, ir iš istorijos kultūros prasminio 
lauko, nusistatomas labiau istorinis šios temos dėstymo ir studijavimo būdas. Susipa-
žinti su svarbiausiais istorijos fi losofi jos klasikais ir šiuolaikiniais autoritetais, mokantis 
suprasti, analizuoti ir interpretuoti pagrindines jų tekstų idėjas ir įžvalgas, neįmanoma 
neįsisavinus tam tikro idėjų (fi losofi jos, kultūros) istorijos konteksto ir sunkiai įgyvendi-
nama be atitinkamo chronologinio ir tipologinio istorijos fi losofi jos modelio. Pirminio 
pavidalo istorijos fi losofi ją istoriškai interpretuojant kaip: a) vidujai prieštaringą fi losofi nį 
užmojį, b) savitą antikrikščionišką ideologiją, c) socialiai inžinieriškai orientuotą projek-
tą, atsispiriama į trilypę antikinės, krikščioniškosios ir moderniosios istorijos sampratų 
(Hannah Arendt) perskyrą ir nu(si)statoma taip pat trilypė temos įsisavinimo struktūra: 
1) klasikinė (švietėjiška, romantinė) istorijos fi losofi ja (Voltaire, Condorcet, Kant, Herder, 
Hegel, Fichte, Marx), 2) kritinė istorijos fi losofi ja (istorika), (Droysen, kantininkai, he-
gelininkai, pozityvistai, reliatyvistai), 3) lingvistiškai orientuota šiuolaikinė istorijos fi lo-
sofi ja (analitikai, hermeneutika, naratyvistai). Konsultacijoje (2 val.) kartu su studentais 
parengiamas išsamus II–V paskaitų ir pratybų blokų planas, tipinė kiekvieno užsiėmimo 
struktūra, pagrindinių skaitysimų pirminių istorijos fi losofi jos šaltinių fragmentų bei re-
feruotinos antrinės literatūros sąrašas.

Literatūra: 1) Norkus Z. Istorika: istorinis įvadas. Vilnius: Taura, 1996, p. 7–10; 
2) Baranova J. Istorijos fi losofi ja. Vilnius: Alma littera, 2000, p. 7–15; 3) Rüsen J. Istorika: 
istorikos darbų rinktinė. Vilnius: Margi raštai, 2007.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Istorijos fi losofi jos, istoriosofi jos, istorijos teo-
rijos, istorikos sąvokos: etimologija, logika, pragmatika. 2) Klasikinė, kritinė ir lingvistinė 
Istorijos fi losofi ja: kokia jų vyravimo chronologija, pagrindiniai klausimai ir sąvokos? 
3) Klasikinės istorijos fi losofi jos vieta ir reikšmė idėjų ir fi losofi jos istorijoje.

2. Istorijos samprata: antikinė, krikščioniškoji, modernioji.
2.1. Istorija ir fi losofi ja Antikoje (istoriografi ja, mitas, Aristotelis).
2.2. Krikščioniškoji istorijos teologija (Lukas, Irenėjus, Tertulianas, Augustinas).
2.3. Modernioji istorijos samprata. Istorijos fi losofi jos prielaidos.
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Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: kosmosas, laikas, polis, doxa, sukūrimas, nuopolis, 
išganymas, šventoji istorija, eschatologija, mokslinis pasaulėvaizdis, metodiška abejonė, 
procesas, pažanga, protas.

•  Pasaulis – amžinas, nekintamas (kosmos), žmogus – mirtingas, laikinas. Laikas kaip 
pasaulio rėmai ir įvykis (žodis, veiksmas). Bios, polis ir atmintis.

•  Th eoria ir doxa. Pasaulio pažinimas protu ir (įtikinamos arba ne) nuomonės apie 
kintamus (žmogiškuosius) dalykus. 

•  Istoria: būdas (forma) įamžinti išskirtinius, prisimintinus įvykius. Chronologinė, bet 
ne loginė seka (Aristotelis). Praktinė nauda (politika, teisė).

•  Atskirybės (fakto) fi ksavimas ir pasakojimas, bendrybės (tiesos) įžvalga. Regimybė 
ir tikrovė.

•  Kūrėjas, kūrinija ir žmogus. Sukūrimo tvarka: „pripildykite, valdykite ir viešpataukite!“ 
(Pr 1, 28). Nuopuolio tvarka: „Juk dulkė esi ir į dulkę sugrįši!“ (Pr 3, 19). (Gera / pikta) 
pažinimas ir specifi nės žmogiškosios tikrovės pradžia. Pažadas ir Išganymas: „Šventoji 
Dvasia [...] išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums sakęs“ (Jn 14, 26).

•  Jėzuje Kristuje užsibaigusi Apreiškimo istorija, jos ontologinės (mirtinos istorijos 
įveika ir gyvenimo dovana) ir gnoseologinės (paaiškėjimas laikų pabaigoje) pasek-
mės. Gyvenimas tarp.

•  Aurelijaus Augustino mokymas: du miestai, dvi egzistencijos, du keliai. Pažini (iš 
Apreiškimo per malonę ir tikėjimą) tik historia sacra, šios pasaulio istorijos ver-
tė – praktinė / simbolinė.

•  Krikščioniškasis eschatologinis optimizmas (Horozijus) ir gnoseologinis pesimiz-
mas (Augustinas). Klausimas: ar galima šio pasaulio įvykiuose matyti įvykusio Iš-
ganymo realizaciją?

•  Moderniojo (mokslinio) pasaulėvaizdžio metas: (neautentiškos) tradicijos kritika 
(Renesansas / Reformacija), individualaus proto pirmenybė, mokslinis (ne)regimybės 
atvėrimas, metodiška abejonė.

•  „Istorinės tikrovės“ atradimas: naujos technologijos ir „pažangos savimonė“ (XVII a. 
pab.), verum et factum conventuntur (Vico).

•  Apšvietos estetinė refl eksija, istorijos procesualizacija ir proto kultas: istorijos ir poe-
zijos perskyros nutrynimas (istorijos planas → sistema), moralės pažangos savimonė 
(revoliucinis istorijos procesas), stebuklų ir atsitiktinumų kritika (nuo kartezininkų 
iki britų empiristų).

4 val. paskaitų, 4 val. pratybų.
(Pastaba: lygiagrečiai studijuojama Istorijos rašymo pavidalų ir sampratų temos ant-

roji ir trečioji potemės).
Literatūra: 1) Arendt H. Istorijos samprata: antikinė ir modernioji // Tarp praeities ir 

ateities: aštuoni politinės fi losofi jos etiudai. Vilnius: Aidai, 1995, p. 49–88; 2) Baranova J. 
Istorijos fi losofi ja. Vilnius: Alma littera, 2000, p. 17–79; 3) White H. Metaistorija: istorinė 
vaizduotė XIX a. Europoje. Vilnius: Baltos lankos, 2003, p. 51–94.
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Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kodėl Antikoje nebuvo istorijos fi losofi jos? 
2) Ką, kaip ir kodėl svarstė ir įrodinėjo Augustinas De civitate Dei? 3) Modernioji ir krikš-
čioniškoji istorijos sampratos: tęstinumas ar lūžis? 4) Žmonijos istorijos eiga ir kryptis 
pagal Apšvietos grožio, gėrio ir tiesos standartus.

3. Istorijos fi losofi jos radimasis ir klasikai (XVIII a. vid.–XIX a. vid.).
3.1. Švietėjiškoji (visuotinės) istorijos sekuliarizacija Prancūzijoje (Bossuet–Voltai-

re, Turgot–Condorcet).
3.2. Istorijos fi losofi jos išsiskleidimas ir įsišaknijimas Vokietijoje (Immanuel Kant, 

Johann G. Herder).
3.3. Filosofi nės istorijos triumfas ir tragedija: nuo Georgo W. F. Hegelio iki Karlo 

Marxo.
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: racionalizmas, pažanga, civilizacija, protas, visuotinė 

istorija, žmonija, Apvaizda, istorijos planas, formacijos, gamyba, klasių kova.
•  François Voltaire’as: istorijos fi losofi ja prieš Apvaizdą ir tikėjimą autoritetais: 

visuotinė civilizacijos istorija (menas, technologijos, ekonomika, papročiai): visi 
įvykiai šiame geriausiame iš visų įmanomų pasaulių yra susiję tarpusavyje būtinais 
priežastiniais ryšiais (1759).

•  Markizas de Condorcet: žmogiškosios dvasios pažangos vizija, kurioje mokslo 
ir technikos pažanga perauga į socialinį ir moralinį: žmonija žengia pirmyn tvirtu ir 
patikimu keliu, vedančiu į laisvę, dorą ir laimę (1793).

•  Immanuelis Kantas: gamtos dėsniai ir tikslas, prigimtiniai žmogaus pradai, jų vysty-
mosi priemonės ir problemos, laisvė ir įstatymas, žmonijos istorija ir Apšvieta, fi losofo 
misija kalbant apie istoriją: Filosofi nis mėginimas apdoroti visuotinę pasaulio istoriją 
pagal gamtos planą, kurio tikslas žmonių giminės atžvilgiu yra tobulas piliečių susivieni-
jimas, laikytinas galimu ir net paspartinančiu šio gamtos tikslo įgyvendinimą (1785).

•  Johannas G. Herderis: kultūrų įvairovė versus civilizacijos vienovė, visaapiman-
tis procesas vs. struktūrų raida, Apvaizdos viešpatystė vs. naikinanti laiko tėkmė: 
Visiems Dievo kūriniams būdingas stabilumas ir nuostabus nuoseklumas, nes jie visi 
savo apibrėžtose srityse savo vidine tvarkančia energija tvarko besiveržiančias jėgas 
ir remiasi jų pusiausvyra. Šios minties vedinas aš klaidžioju istorijos labirinte ir visur 
jaučiu dievišką harmoningą tvarką: viskas, kas turi įvykti, įvyksta; kas gali veikti, vei-
kia. Tačiau išsilaiko tik protas ir teisingumas: beprotybė ir kvailybė sugriauna Žemę ir 
pačios save (1787).

•  Georgas W. F. Hegelis: pasaulio istorija ir jos aiškinimo būdai, pirmapradė, ref-
lektyvioji (visuotinė, pragmatinė, kritinė, sąvokų), fi losofi nė; racionalus žvelgimas į 
pasaulį, tikėjimas, Protas ir Apvaizda, istorijos pradžia, forma ir vyksmas: vienintelė 
mintis, kurią atsineša fi losofi ja, yra ta paprasta proto mintis, kad pasaulyje viešpatau-
ja protas, todėl ir pasaulinė istorija vyko protingai (1830).

•  Karlas Marxas: žmonių atsiradimas, bendravimas, gausėjimas; darbo pasidali-
jimas ir nuosavybės formos; kur nevyksta ir kaip vyksta istorija; gamybinių jėgų 
vystymasis, jos kliūtys ir šių įveika: Proletariatas gali egzistuoti tik pasauline istorine 
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prasme, kaip ir komunizmas – jo veikimas – apskritai yra galimas tik kaip „pasaulinis 
istorinis“ egzistavimas [...] Komunizmas mums yra ne būklė, kuri turi būti sukurta, ne 
idealas, prie kurio turi prisiderinti tikrovė. Komunizmu mes vadiname tikrąjį judėji-
mą, kuris panaikina dabartinę būklę (1848).

6 val. paskaitų, 4 val. pratybų.
(Pastaba: tuo pat metu studijuojama Istorijos rašymo pavidalų ir sampratų temos ket-

virtoji potemė).
Literatūra: 1) Baranova J. Istorijos fi losofi ja. Vilnius: Alma littera, 2000, p. 17–79; 

2) White H. Metaistorija: istorinė vaizduotė XIX a. Europoje. Vilnius: Baltos lankos, 2003, 
p. 57–153, 311–385; 3) Burns R., Rayment-Pickard H. Philosophies of History: From En-
lightement to Postmodernity. Oxford: Blackwell, 2000, p. 30–77.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Istorijos pažanga ir jos kriterijai klasikinė-
je istorijos fi losofi joje. 2) Protas ir žmogaus laisvė visuotinėje istorijoje: Kant vs. Hegel. 
3) Žmonijos istorijos pradžia, eiga, variklis ir tikslas pagal Marxą. 

4. Istorijos mokslas ir istorika. Kritinė istorijos fi losofi ja (XIX a. pr.–XX a. pr.).
4.1. „Kietai“ ir „minkštai“ mokslinė istorijos fi losofi jos kritika (Auguste Comte, Ja-

cob Burckhardt). Istorizmas ir istorika (Johann G. Droysen). Gyvenimo fi losofi ja kaip 
antiistorizmas (Nietzsche).

4.2. Istorinio proto kritikos projektas: neokantininkai (Wilhelm Dilthey, Wilhelm 
Windelband, Heinrich Rickert).

4.3. Istorinės savimonės fi losofi ja: neohegelininkai (Benedetto Croce, Robin J. Col-
lingwood).

Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: pozityvizmas, istorizmas, romantizmas, reliatyvizmas, 
istorijos dėsniai, istorinis protas, logika, istorinė savimonė.

•  Spekuliatyviosios filosofijos iššūkis istorijos mokslui: fi losofi nis žmogiškosios tik-
rovės projektas, visuotinės istorijos idėja, retrospektyvus protas. Šaltinių kritika pagrįsta 
rekonstrukcija vs. knyginės išminties spekuliacijos, panteizmas vs. panistorizmas.

•  Pozityvizmo iššūkis istorijos mokslui: mokslų vienovė ir sistema, žmonijos kaip 
visuomenės ir jos pažinimo pažanga, dėsnių išvedimas iš faktų kaupimo ir socialinė 
inžinerija. Istorijos mokslas kaip konservatizmas.

•  Reliatyvizmo iššūkis istorijos mokslui: romantiškoji autoironija, istorijos perteklius 
ir našta. Radikalus ir egzistenciškai nuoseklus antiscientizmas: Gyvenimo ir istorijos 
santykis iš tikro pasikeitė. Tai įvyko dėl mokslo, dėl reikalavimo, istorija taptų mokslu. 
[...] Nė viena karta dar nėra rėgėjusi tokio žvilgsniu neaprėpiamo reginio, kokį mums 
atskleidžia mokslas apie visuotinį vystymąsi – istorija (Friedrich Nietzsche, 1874).

•  Johannas G. Droysenas: vienintelė nuosekli mokslinės istoriografi jos teorija, siste-
minamai aprėpianti ir žmogiškąjį dorovinį kosmosą – istorinę tikrovę, ir mokslinių 
jos tyrimo ir supratimų būdų visumą, ir istorijos rašymo formų įvairovę: [istorikos 
uždavinys yra] metodus, pritaikomus istorijos studijų sferoje [...], suvienyti pagal jų 
bendrą idėją, išplėtoti jų sistemą, jų teoriją ir taip išaiškinti ne istorijos dėsnius, o vei-
kiausiai istorinio tyrimo ir žinojimo dėsnius (1865).
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•  Wilhelmas Windelbandas: metodologinė mokslo teorija, pagrįsta racionalių 
(fi losofi jos ir matematikos) ir patirtimi grįstų mokslų skirtimi, pastaruosius (em-
pirinius mokslus) pagal metodą ir pažintinius dalijanti į nomotetinius (ieškančius 
bendrųjų dėsnių) ir idiografi nius (ieškančius atskirų istorinių faktų); bendrybė vs. 
individualybė, abstrakcija vs. vaizdumas: Kad ir koks sudėtingas būtų loginis darbas, 
kurio reikalauja istorinė kritika, apdorodama šaltinius, vis dėlto galutinis jos tikslas 
yra atkurti gyvą, tikslų ir tikrą praeities paveikslą (1894).

•  Robinas G. Collingwoodas: istorija ir fi losofi ja kaip aukščiausios žmogaus dvasi-
nės teorinės veiklos formos, universalesnės už gamtamokslį; istorijos fi losofi ja kaip 
istorijos idėjos istorija: istorija nėra, kaip dažnai nusakoma, pasakojimas apie įvykių 
seką arba raidos aprašymas. Kitaip nei gamtotyrininkas, istorikas apskritai netiria 
įvykių. Jis imasi tik tų įvykių, kurie yra išorinės idėjos išraiškos, ir tik tuo kampu, ku-
riuo jie tą idėją išreikia. Iš esmės istorikui rūpi tik idėjos (1927).

6 val. paskaitų, 4 val. pratybų.
Literatūra: 1) Norkus Z. Istorika: istorinis įvadas. Vilnius: Taura, 1996, p. 69–130; 

2) White H. Metaistorija: istorinė vaizduotė XIX a. Europoje. Vilnius: Baltos lankos, 2003, 
p. 386–512; 3) Burns R., Rayment-Pickard H. Philosophies of History: From Enlighte-
ment to Postmodernity. Oxford: Blackwell, 2000, p. 107–117, 146–191.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Palyginkite pozityvistinę ir Nietzsche’s plėto-
jamą istorijos mokslo kritiką. 2) Gamtos mokslai ir istorijos mokslai kritinėje istorijos 
fi losofi joje. 3) Kokia tvarka vyksta istorinis tyrimas pagal Johanno G. Droiseno „Istoriką“. 
4) Kokias istoriografi jos prielaidas ir kokius metodus išskiria Robinas G. Collingwoodas?

5. „Lingvistiniai“ istorijos fi losofi jos pavidalai (XIX a. vid.–XXI a. pr.).
5.1. Hermeneutika. Heidegeriškoji mokslinio pasaulėvaizdžio kritika ir istoriško 

supratimo (auto)refl eksija (Hans G. Gadamer).
5.2. Neopozityvizmas ir analitinė istorijos fi losofi ja: nuo vienmokslio kurpaliaus iki 

naratyvo atradimo (Carl H. Hempel, William Dray, Athur Danto).
5. 3. Naratyvistinė istorijos fi losofi ja (Hayden White, Jorn Rüsen, Paul Ricoeur).
Reikšminiai žodžiai ir sąvokos: racionalizmas, Apšvietos fi losofai ir istorikai, realiz-

mas, romantizmas, modernusis mokslas, naujasis universitetas, mokslinė istoriografi ja, 
istorizmas.

•  Martinas Heideggeris: fi losofi nė faktiškumo hermeneutika; išankstinė supratimo 
struktūra ir istoriška egzistencija; mokslinio pasaulio pažinimo projektinis, ekspe-
rimentinis ir gamybinis pobūdis ir istoriškumo nepaiškinamybė: istorinių mokslų 
metodo tikslas – pagauti tai, kas pastovu, ir istoriją padaryti objektu. O objektiška 
istorija gali tapti tik tada, kai ji jau praėjusi. Tai, kas pastovu praeityje, tai, į ką isto-
rinis aiškinimas perskaičiuoja istorijos vienkartiškumą ir įvairovę, yra jau kada nors 
buvę, palyginami dalykai. Viską nuolat lyginant su viskuo, yra išgvildenamas kieky-
binis aiškumas, kuris įtvirtinamas kaip istorijos planas. [...] Tačiau tai, kas istorijoje 
yra nepakartojama, reta, paprasta, žodžiu, didu, niekada nėra banalu ir todėl yra 
nepaaiškinama (1938).
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•  Hansas G. Gadameris: supratimo tiesa vs. pažinimo metodas, prietaro reabilitaci-
ja ir hermeneutinis ratas; kalba ir hermeneutikos universalumas; autoriteto galia ir 
priklausymas tradicijai; skaitančiojo ir teksto santykis kaip produktyvaus supratimo 
galimybė: tikras istorinis mąstymas turi kartu mąstyti ir pats savo istoriškumą. Tik-
tai tuomet jis nesivaikys istorinio objekto fantomo, kuris yra progresuojančio tyrimo 
objektas, o išmoks atpažinti objekte savo savasties kitą, o kartu – ir vieną, ir kitą. 
Tikras istorinis objektas yra ne objektas, o šio vieno ir kito vienybė, santykis, kuriame 
glūdi ir istorijos ir istorinio supratimo vienovė. Dalyką atitinkanti hermeneutika turė-
tų parodyti šią istorijos tikrovę pačiame supratime. Tai, ko čia reikalaujama, aš vadinu 
„veikmės istorija“ (1956). 

•  Analitinės istorijos filosofijos atskaitos taškas – specifi nio istorijos pažinimo 
neigimas; aiškindami istorinių faktus, istorikai turi bent kiek pasitelkti ir bendruo-
sius dėsnius (Carl G. Hempel); tų dėsnių istorikų veikaluose nerandant, imta gilintis 
į istorinio aiškinimo specifi ką; ilgų paieškų rezultatas – supratimo „reabilitacija“ ir 
naratyvumo atradimas: taigi dabar jau turbūt aiškus pasakojimo vaidmuo istorijo-
je. Pasakojimas naudojamas paaiškinti pokyčiams, pažymėtina, plataus masto poky-
čiams, aprėpiantiems laiko tarpsnius, gerokai ilgesnius už vieno žmogaus gyvenimo 
trukmę. Istorijos uždavinys yra atskleisti šiuos pokyčius, sutelkti juos į chronologinius 
vienetus ir juos paaiškinti, kartu pasakojant apie tai, kas vyko, ir pasitelkiant retro-
spektyvą, atsispindinčią kalboje naratyvinių sakinių pavidalu (Arthur Danto, 1965) 

•  Haydenas White’as: istorijos poetika, tropų ir istorinio veikalo teorija pagal koncep-
tualumo lygmenis: kronika, istorija, įsiužetinimas, aiškinanti argumentacija, ideologi-
nė potekstė; naratyvizmas, ištrinantis ribas tarp istoriografi jos ir istorijos fi losofi jos ir 
grįžtantis prie istorinės ir fi kcinės literatūros perskyros klausimo: Pats skirtumas tarp 
tikrų ir įsivaizduojamų įvykių, esminis šiuolaikinėms diskusijoms apie istoriją ir beletris-
tiką, suponuoja tokią tikrovės sampratą, pagal kurią tai, kas „neišgalvota“, sutapatinama 
su tuo, kas „tikra“, tik tiek, kiek juose įžvelgiamas naratyvumo pobūdis (1987).

6 val. paskaitų, 4 val. pratybų, 2 val. konsultacijų.
(Pastaba: lygiagrečiai studijuojama Šiuolaikinės istoriografi jos tema).
Literatūra: 1) Norkus Z. Istorika: istorinis įvadas. Vilnius: Taura, 1996, p. 179–222; 

2) Burns R., Rayment-Pickard H. Philosophies of History: From Enlightement to Postmo-
dernity. Oxford: Blackwell, 2000, p. 218–249, 274–300; 3) Rüsen J. Istorika: istorikos raštų 
rinktinė. Vilnius: Margi raštai, 2007.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Hermeneutinis istoriškumo klausimas: tradici-
ja, kritika, perspektyvos. 2) Hermeneutika ir istorizmas: istorinės savimonės autoironija 
ir savikritika. 3) Kaip kito vieno mokslo modelio samprata ir kodėl istoriografi jai tas mo-
delis netinka? 4) Istorijos problema fi losofų analitikų darbuose. 5) Istorinio pasakojimo 
sampratos, formos ir teorijos tarpdiscipliniame lauke.
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6. Aktualiosios teorinės ir fi losofi nės problemos.
Paskutinieji temos užsiėmimai (8 val. seminarų ir 4 val. baigiamųjų diskusijų) ski-

riami kalbamojo meto istorinei kultūrai aktualioms, kurios nors iš trijų modulio temų 
užsiėmimų metu iškilusioms istorijos fi losofi jos ar istorikos problemoms, kurias galima 
nagrinėti fi losofi jos seminarų „formatu“ (bendras nedidelis skaitinys arba du, iš anksto 
pasirengę argumentuoti nuomonę konkrečiu klausimu – iš susirastos literatūros ir savo 
patirties istorijos srityje apmąstymo – studentai). Dėl seminarų temos susitaria dėstytojas 
per paskutines konsultacijas. Baigiamosios diskusijos temos pasiūlomos visų modulio 
dėstytojų kartu ir aptariamos jiems visiems dalyvaujant. 

Seminarų ir pratybų temos
1. Antikos istorikai vs. fi lofofai (Herodotas apie Soloną, Aristotelis apie istorikus).
2. Aurelijaus Augustino De civitate dei: motyvas, mokymo apie du miestus esmė.
3. Immanuelio Kanto visuotinės istorijos idėja: teiginiai, argumentai, kritika.
4. Georgo Hegelio istorijos fi losofi jos projektas: proto vieta ir veikimas.
5. Istorijos pradžia ir raidos logika pagal Karlo Marxo ir Firedricho Engelso „Ko-

munistų partijos manifestą“.
6. Friedricho Nietzsche’s mokslinės istorijos kritika: taikiniai ir (ne)pataikymai.
7. Istoriko darbo metodinė tvarka ir loginiai kliuviniai (pagal Johanno Droyseno 

Istorikos metodiką ir Johanno Huizingos kritiką).
8. Robino Collingwoodo mokymas apie istorijos objektą ir kaip jį pasiekti.
9. Istoriško supratimo struktūra pagal Hansą Gadamerį.
10. Sutarto istorinio veikalo naratyvinė analizė / interpretacija pagal Arthurą Dan-

to, Haydeną White’ą, Paulį Ricouerą, Jorną Rüseną.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Arendt H. Istorijos samprata: antikinė ir modernioji // Tarp praeities ir ateities: aš-

tuoni politinės fi losofi jos etiudai. Vilnius: Aidai, 1995, p. 49–104; 2) Baranova J. Istorijos 
fi losofi ja. Vilnius: Alma littera, 2000, p. 7–216; 3) Burns R., Rayment-Pickard H. Philosop-
hies of History: From Enlightement to Postmodernity. Oxford: Blackwell, 2000, p. 30–77, 
146–191, 218–249, 274–300; 4) Collingwood R. G. Th e idea of history. London: Oxford 
Univ. Press, 1967, part. II, III, V (t. p. rus. Идея истории, 1980); 5) Koselleck R. His-
toire, Geschichte. V. Die Herausbildung des modernen Gechichtsbegiff s // Geschichtli-
che Grundbegriff e (Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 
Bd. 8/1) / Ed. R. Walther. Stuttgart: Klett-Cotta, 1997, p. 647–691; 6) Löwith K. Meaning 
in history. Chicago: Th e University of Chicago Press, 1967, p. 33–203 (t. p. vok. Weltges-
chichte und Heilsgeschehen, 1983); 7) Norkus Z. Istorika: istorinis įvadas. Vilnius: Taura, 
1996, p. 7–68; 8) Ricoeur P. Memory, history, forgetting. Chicago: Th e University of Chi-
cago Press, 2008, p. 133–192. (vok. Gedächtnis, Geschichte, Vergessen, 2004); 9) Rüsen J. 
Istorika: istorikos raštų rinktinė. Vilnius: Margi raštai, 2007; 10) White H. Metaistorija: 
istorinė vaizduotė XIX a. Europoje. Vilnius: Baltos lankos, 2003, p. 3–154, 311–512.
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Modulio tikslas – supažindinti studentus su atminties kultūros ir istorijos politikos teo-
riniais pagrindais, ugdyti atminties kultūros praktikų savarankiškos analizės gebėjimus.

Modulio temos:
• Atminties kultūra, paveldo ir istorijos politika: teoriniai pagrindai;
•  Atminties kultūros ir paveldo sampratos Vakarų pasaulyje nuo XX a. pradžios iki 

šiandien;
• Sociologiniai atminties tyrimai: teorija ir praktika;
• Pokomunistinių šalių atminties kultūros, paveldas ir jų politika;
• Istorijos politika Lietuvoje: tarp totalitarizmo ir demokratijos.

Atminties kultūra, paveldo ir istorijos politika: 
teoriniai pagrindai

Prof. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, doc. dr. Rasa Čepaitienė

Temos anotacija. Supažindinama su pagrindinėmis atminties kultūros, paveldo ir 
istorijos politikos sąvokomis, jų vartojimo kontekstais, ypatingas dėmesys skiriamas ži-
nomiausiems svarbiausių autorių tekstams ir teorijoms (Jano ir Aleidos Assmannų „ko-
munikacinės ir kultūrinės atminties“, Pierre’o Nora „atminties vietų“, G. J. Ashwortho ir 
J. E. Tunbridge’o „disonuojančio paveldo“ ir t. t.). Be to, apžvelgiami atminimo ir atminties 
kultūrų bei istorijos politikos teoriniai konceptai, aptariami jų taikymo atliekant empi-
rinius tyrimus pranašumai ir trūkumai. Dėstomos svarbiausios atminties kultūros sudė-
tinės dalys, jų ritualizavimo ir įpaminklinimo aspektai. Daug dėmesio skiriama atmin-
ties kultūros formoms, nagrinėjama jų raiška nacionalinėje valstybėje bei urbanistinėse 
erd vėse. Aptariama ir atminties bei atminimo kultūrų konkurencija ir transnacionalinių 
atminties vietų problematika.

Išklausęs temą, studentas gebės: 1) kritiškai nagrinėti atminties ir atminimo kultū-
rų teorijas; 2) skirti struktūrines atminties kultūrų dalis: jų turinį, ritualą, materialias 
atminties ir atminimo kultūros formas; 3) skirti įamžinimo ir įpaveldinimo praktikas; 
4) suvokti atminties kultūros sąsajas su įvairių lygių ir formų grupiniu tapatumu (ypač 
nacionaliniu); 5) nagrinėti nacionalinius mitus (didžiuosius pasakojimus) kaip sudėti-
nes atminties ir atminimo kultūros dalis; 6) remiantis anksčiau nurodytomis teorijomis 
identifi kuoti ir analizuoti praeities reprezentacijas viešosiose erdvėse; 7) suvokti kultūros 
paminklus ir paveldo vertybes kaip atminties ir atminimo kultūrų objektus.

Temos programa
1. Atminties ir atminimo kultūros tyrinėjimų genezė.
Reikšminiai žodžiai: istoriografi ja, tapatybė, tapatybės formavimo būdai.
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Sąvokos: kolektyvinė atmintis, istorinė atmintis, nacionalinis paminklas, nacionalinis 
stereotipas, paveldas, nacionalinis mitas, istorijos politika.

Įvadinio bloko paskaitose apžvelgiamos sociopolitinės aplinkybės ir teorijos, turėjusios 
įtakos atminties ir atminimo kultūros problematikos susiformavimui. Daug dėmesio ski-
riama prancūzų sociologo Maurice’o Halbwachso įžvalgoms, prisimenama Jörno Rüseno 
istorinės atminties koncepcija. Aptariami svarbiausi veikalai, skirti šioms problemoms. Na-
grinėjant tiesiogines atminties kultūros tyrinėjimų ištakas, atsižvelgiama į paraleliai vykdo-
mus tyrimus, turėjusius didelę įtaką atminties kultūros tyrinėjimų plėtotei. Analizuojami 
nacionalinių stereotipų ir nacionalinių mitų tyrimai, vykdyti anksčiau, jų dar nesiejant su 
atminties ir atminimo kultūros problematika. Pateikiama paveldo sampratų kaita nuo šios 
disciplinos formavimosi XIX a. antroje pusėje iki XXI a. pradžios, pabrėžiamas jos ryšys su 
grupiniu (ypač nacionaliniu) tapatumu. Atskleidžiami įpaveldinimo ir įamžinimo prakti-
kų skirtumai bei sąsajos. Išsamiai aptariama „paveldo disonanso“ samprata ir klasifi kacija. 
Apžvelgiama „istorijos politikos“ koncepto genezė Vokietijoje XX a. 8–9 dešimtmečiuose ir 
vėlesnės šio teorinio konstruko taikymo ypatybės. Aiškinami istorinės atminties, istorijos 
politikos teorinių konceptų pranašumai ir trūkumai, pateikiama atminties instrumentali-
zavimo vidaus ir užsienio politikoje pavyzdžių iš įvairių šalių.

Literatūra: 1) Halbwachs M. On Collective Memory. Chicago: University of Chicago 
Press, 1992; 2) Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo. At-
minties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI a. Lietuvoje / Sud. A. Nikžentaitis. 
Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2011; 3) Rusen J. Istorika: istorikos darbų rinktinė. 
Vilnius: Margi raštai, 2007; 4) Tunbridge J. E., Ashworth G. J. Dissonant Heritage. Th e Ma-
nagement of the Past as a Resource in Confl ict. Chichester, John Wiley and Sons, 1996.

Kontroliniai klausimai. 1) Maurice’о Halbwachso įžvalgų svarba XXI a. atminties 
kultūros tyrinėjimams. 2) Istorijos ir atminties sąsajos Jörno Rüsseno istorinės atmin-
ties koncepcijoje. 3) Stereotipų ir nacionalinių mitų sąsajos su tautinėmis tapatybėmis. 
4) Istorijos politikos taikymo Vokietijojoje ir Lenkijoje skirtumai ir panašumai. 5) Pavel-
do disonanso kategorija ir praktinė jos raiška.

2. Jano ir Aleidos Assmannų komunikacinės ir kultūrinės atminties koncepcija.
Reikšminiai žodžiai: atmintis, tapatybė, ritualas.
Sąvokos: komunikacinė atmintis, kultūrinė atmintis, karštoji ir šaltoji atmintis, isto-

rinė kultūra.
Šiose bloko paskaitose pateikiami teoriniai komunikacinės ir kultūrinės atminties 

apibrėžimai, nurodomi jų tarpusavio skirtumai. Aptariant šias dvi atminties rūšis aiš-
kinamasi atminties kultūrų ir tautinės tapatybės sąsajos. Paskaitose keliama kultūrinės 
atminties ir istorijos santykio problema, analizuojama, kokį vaidmenį kultūrinės atmin-
ties formavimo(si) procese vaidina politinė valdžia, ypatingą dėmesį skiriant visuome-
nių atsiminimo ir užmaršties procesams. Aptariamos dvi kultūrinės atminties formos: 
karštoji ir šaltoji, nagrinėjami ritualai kaip atminties įtvirtinimo forma, atminties objektų 
įpaveldinimo praktikos. Paskutinėje šio bloko paskaitų dalyje lyginamos Jörno Rüseno is-
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torinės atminties ir Jano bei Aleidos Assmannų kultūrinės atminties teorijos, pateikiama 
kultūrinės atminties taikymo moderniųjų laikų tyrimams kritika.

Literatūra: 1) Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift , Erinnerung und politische 
Identität in frühen Hochkulturen. München, 1992; 2) Assmann A. Der lange Schatten der 
Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München, 2006; 3) Assmann A. 
Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München, 
1999; 4) Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook / Eds. 
A. Erll, A. Niinning. Berlin, New York, 2008; 5) Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki 
Molotovo ir Ribbentropo. Atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI a. Lie-
tuvoje / Sud. A. Nikžentaitis. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2011.

Kontroliniai klausimai. 1) Komunikacinė ir kultūrinė atmintys: bendrybės ir skirtu-
mai, praktinis pritaikomumas, charakteristikos. 2) Kultūrinė atmintis ir istorija. 3) Val-
džia ir kultūrinė atmintis. 4) Jörno Rüseno istorinės atminties ir Jano bei Aleida Assman-
no kultūrinės atminties teorijos panašumai ir skirtumai.

3. Kitos atminties ir atminimo kultūrų teorijos.
Reikšminiai žodžiai: atmintis, grupinės tapatybės.
Sąvokos: atminimo kultūros, konkuruojančios atmintys.
Šio bloko paskaitose pateikiamos naujausios, „poasmaninės“ atminties ir atminimo 

kultūrų teorijos, supažindinama su Astrid Erll, Christopho Cornelißeno darbais. Juose 
kritikuojamos Jano ir Aleidos Assmannų įžvalgos, pateikiami atminties kultūrų apibrė-
žimai, pabrėžiama jų įvairovė. Aptariamas paraleliai egzistuojančių atminimo kultūrų 
klausimas, atminties ir atminimo kultūrų konfrontacijos, koegzistavimo ir jų tarpusa-
vio papildomumo problemos. Nagrinėjamas atminties ir atminimo kultūrų hierarchijos 
klausimas, ieškoma galimų sąsajos taškų tarp skirtingomis istorinėmis epochomis vyra-
vusių atminties kultūrų.

Literatūra: 1) Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Hand-
book / Eds. A. Erll, A. Niinning. Berlin, New York, 2008; 2) Cornelißen C. Was heißt 
Erinnerungskultur? Begriff  – Methoden – Perspektiven // Geschichte in Wissenschaft  
und Unterricht. 2003, Bd. 54; 3) Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir 
Ribbentropo. Atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI a. Lietuvoje / Sud. 
A. Nikžentaitis. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2011; 4) Csáky M. Die Mehrdeutig-
keit von Gedächtnis und Erinnerung. Prieiga internetu: http://www.vifaost.de/texte-ma
terialien/digitale-reihen/handbuch/handb-mehrdeutigk/.

Kontroliniai klausimai. 1) Atminimo kultūrų koncepcija Astrid Erll darbuose. 2) Kas 
yra atminimo kultūros: Christopho Cornelißeno teorinis modelis. 3) Atminties kultūrų 
konkurencija. 4) Atminties kultūrų formavimosi šaltiniai. 5) Atminties ir atminimo kul-
tūrų tarpusavio santykis.

4. Atminties vietų koncepcija. Transnacionalinės atminties vietos.
Reikšminiai žodžiai: užsienio politika, tautinės tapatybės.
Sąvokos: atminties vieta, transnacionalinės atminties vietos, konstruktyvizmo teorija, 

atminties ir atminimo kultūros.
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Šio bloko paskaitose supažindinama su atminties vietų koncepcija, sukurta prancūzų 
istoriko Pierre’o Nora, ir tolesnė jos plėtotė bei praktinio taikymo bandymai įvairiose ša-
lyse. Paskaitose analizuojamas klausimas, kodėl skirtingose valstybėse rengiamos studi-
jos atminties vietų tema teorinėmis prieigomis ir turiniu gerokai skiriasi viena nuo kitos. 
Vėliau aptariama tradicinės atminties vietų koncepcijos transformacija iš grynai naciona-
linių į tarptautinius projektus, į transnacionalinės atminties vietos koncepciją, daugiau-
sia remiantis konkrečiu lenkų ir vokiečių bendrosios atminties vietų atveju. Aptariant 
transnacionalinių atminties vietų problemą keliama kita ypač dabartiniuose tyrinėjimuo-
se aktuali problema – atminties ir atminimo kultūrų panaudojimo užsienio politikoje 
specifi ka. Šioje paskaitų dalyje pateikiami atminties ir atminimo kultūrų panaudojimo 
užsienio politikoje tikslai ir būdai, atminimo ir atminties kultūras pasitelkiant kaip šalių 
suartinimo ar konfl iktų tarp jų gilinimo priemones. Šiame kontekste supažindinama su 
politikos moksluose plačiai naudojama konstruktyvizmo teorija ir svarstoma jos jungimo 
su atminties ir atminimo kultūrų teoriniais konceptais galimybė.

Literatūra: 1) Nora P. Rethinking France: Les Lieux de mémoire. Chicago, 2010, 
Vol. 4 [Histories and Memories]; 2) Projekt: Polsko-niemieckie miejsca pamięci / 
Deutsch-polnische Erinnerungsorte Exposé. Prieiga internetu: http://www.cbh.pan.pl/
index.php?option=com_content&view=article&id=46&catid=21&Itemid=136&lang=pl; 
3) Weller C. Internationale Politik und Konstruktivismus. Ein Beipackzettel // Welt-
Trends. 2003/2004, Nr. 41, s. 107–123.

Kontroliniai klausimai. 1) Pierre’o Nora atminties vietų apibrėžimas. 2) Kuo skiriasi 
Prancūzijos ir Vokietijos atminties vietų koncepcijos? 3) Transnacionalinių atminties vie-
tų teorinė samprata. 4) Atminties ir atminimo kultūrų panaudojimo užsienio politikoje 
specifi ka. 5) Konstruktyvizmo teorijos apibrėžimas.

5. Atminties kultūros raiška viešosiose redvėse: miestas kaip ideologinis tekstas.
Reikšminiai žodžiai: miestas, paveldas, tapatybės.
Sąvokos: nacionalinis miesto simbolis, teorinis sostinės konceptas, fundacinis mitas.
Paskutinio bloko paskaitose aptariamos atminties ir atminimo kultūrų tyrimo urba-

nistinėse erdvėse ypatybės. Paskaitose daug dėmesio skiriama ideologiniam miestų už-
valdymo procesui ir pagrindiniam šio užvaldymo įrankiui – nacionaliniam simboliui. 
Atskirai apžvelgiamos miesto sociologijos teorijos, svarbios atminties kultūros raiškos 
urbanistinėse erdvėse suvokimui. Remiantis miesto kaip ideologinio teksto konceptu iš-
skiriami totalitarinis, autoritarinis, nacionalistinis, neoliberalusis ir kiti miesto „perskai-
tymo“ pjūviai, pateikiami konkrečiuose miestuose įvairiais laikotarpiais ir valdant įvai-
riems politiniams režimams vykdytos atminties politikos pavyzdžiai. Ypač pabrėžiama 
Vidurio ir Rytų Europos (VRE) regiono specifi ka. Dėl neįvykusios nuoseklios visuome-
nės stratifi kacijos šioje Europos dalyje viename mieste lig šiol paraleliai egzistuojančios 
skirtingų bendruomenių atminties kultūros dažnai kuriamos atitinkamos šalies sostinės 
pavyzdžiu. Paskaitose aptariamos nacionalinių simbolių kategorijos, jų stabilumas ir 
kaita skirtingose istorinėse epochose ir jų „įskiepijimas“ į urbanistines erdves. Išsamiai 
aptariamos tokios teorinės kategorijos kaip fundaciniai miesto mitai, miesto atminties 
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kultūros sąlyčio taškai su nacionaline atminties kultūra (-omis). Atkreipiamas dėmesys į 
nacionalinių simbolių transformacijas postmoderniose visuomenėse.

Literatūra: 1) Ashworth G. J. Išsaugotas Europos miestas kaip kultūros simbolis: teks-
to prasmė // Gamtos ir kultūros paveldas: perteikimas ir ugdymas / Sud. R. Čepaitienė. 
Vilnius: Eugrimas, 2010, p. 153–180; 2) Csaky M. Das Gedächtnis der Städte. Kulturelle 
Verfl echtungen – Wien und die urbanen Milieus in Zentraleuropa. Wien, 2010; 3) Villes 
baltiques. Une memoire partagée // Revue germanique internationale. 2010, t. 11; 4) Nuo 
Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo. Atminties ir atminimo 
kultūrų transformacijos XX–XXI a. Lietuvoje / Sud. A. Nikžentaitis. Vilnius: Lietuvos 
istorijos institutas, 2011; 5) Čepaitienė R. Paveldosauga globaliajame pasaulyje. Vilnius: 
Lietuvos istorijos institutas, 2010.

Kontroliniai klausimai. 1) Atminties kultūrų raiškos ir tyrimo urbanistinėse erdvėse 
ypatumai. 2) Atminties ir atminimo kultūrų skirtumai totalitariniame, autoritariniame, 
nacionalistiniame ir neoliberaliajame mieste. 3) Nacionalinių miesto simbolių likimai 
postmoderniose visuomenėse.

Pratybos: pasirinkto konkretaus miesto pavyzdžiu ištirti atminties kultūros raišką 
jame remiantis miesto kaip ideologinio teksto koncepcija.

Seminarų ir pratybų temos
1. „Atminties bumo“ priežastys ir eiga: sociopolitiniai ir istoriografi niai kontekstai.
2. Komunikacinės ir kultūrinės atminties skirtumai ir tarpusavio sąveikos.
3. Konkuruojančios atmintys: disonansai ir jų valdymo galimybės.
4. „Peržengiant slenkstį“ – transnacionalinių atminties vietų pobūdis ir pavyzdžiai.
5. Miestas kaip ideologinis tekstas: nacionalistinio naratyvo kūrimo atspindžiai ir 

pasekmės.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift , Erinnerung und politische Iden-

tität in frühen Hochkulturen. München, 1992; 2) Tunbridge J. E., Ashworth G. J. Disso-
nant Heritage: Th e Management of the Past as a Resource in Confl ict. Chichester, 1996; 
3) Smith A. D. Myths and Memories of the Nation. Oxford, 1999; 4) Mythen der Na-
tionen / Hg. M. Flacke. Berlin, 2004, Bd. 1–2; 5) Vergangenheitsdiskurse in der Ostse-
eraum / Hg. J. Zägel. Kiel, 2007, Bd. 1–2; 6) Cultural Memory Studies: An Internatio-
nal and Interdisciplinary Handbook (Media & cultural memory, Bd. 8) / Eds. A. Erll, 
A. Niinning. Berlin, New York, 2008; 7) Realms of Memory / Ed. P. Nora. Columbia 
University Press, 1996–1998, Vol. 3; 8) Šutinienė I. Tautos istorijos simboliai Lietuvos 
gyventojų tautinėje vaizduotėje: herojų įvaizdžiai ir jų kaita // Sociologija. Mintis ir veiks-
mas. 2009, Nr. 1 (24); 9) Миллер А. Историческая политика // Pro et contra. 2009, 
No. 3–4; 10) Национальные истории на постсоветском пространстве – II / Pед. 
Ф. Бомсдорф., Г. Бордюгов. Москва, 2010; 11) Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo 
iki Molotovo ir Ribbentropo. Atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI a. 
Lietuvoje / Sud. A. Nikžentaitis. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2011; 12) Čepaitie-
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nė R. Paveldosauga globaliajame pasaulyje. Vilnius, 2010; 13) Nora P. Rethinking France: 
Les Lieux de mémoire. Chicago, 2010, vol. 4 [Histories and Memories].

Atminties kultūros ir paveldo sampratos 
Vakarų pasaulyje nuo XX a. pradžios iki šiandien

Doc. dr. Rasa Čepaitienė, prof. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis

Temos anotacija. Šis paskaitų blokas tiesiogiai susijęs su kitais, tačiau esminiai jų 
skirtumai atsiskleidžia analizuojant pagrindines atminties fi gūras. Postkomunistinėse 
šalyse atminties kultūroje ir istorijos politikoje daugiau dėmesio skiriama komunizmo 
nusikaltimams, o Vakarų pasaulyje tokiu fundamentiniu atminties kultūros pagrindu lai-
komas holokaustas ir nacizmo pasmerkimas. Be to, kaip teigia ne vienas tyrinėtojas, be 
komunizmo nusikaltimų ir holokausto, kolonializmas taip pat pretenduoja tapti viena 
pagrindinių Europos atminties fi gūrų.

Norint atskleisti Vakarų šalių specifi škai būdingas atminties kultūros temas, reikia 
atidžiau susipažinti ir pasigilinti į atskirų šalių, pirmiausia Vokietijos, Prancūzijos, Di-
džiosios Britanijos, Italijos, JAV, atminties kultūrų ir istorijos politikos sampratas bei 
praktikas.

Liedžiantis į lokalųjį lygmenį, atskirai apžvelgiamos paveldo panaudojimo strategijos 
kuriant atminties kultūras ir nacionalinius identitetus Vakarų šalyse. Paskaitų blokas bai-
giamas lyginamosios analizės studijomis, leidžiančiomis sukurti atminties kultūrų tipo-
logiją ir atskleisti skirtingas strategijas, taikomas panaudojant atminties kultūras užsienio 
politikoje. Baigiamoji diskusija apie galimą bendreueuropinės atminties kultūros kūrimo 
būdą ir mechanizmus taps praktinės (seminarinės) šios temos dalies įžanga.

Temos programa
1. Vakarų šalių atminties kultūrų bendrosios charakteristikos ir instrumentalizavi-

mas vidaus ir užsienio politikoje.
Reikšminiai žodžiai: užsienio politika, vidaus politika.
Sąvokos: atminties kultūra, tautinės tapatybės, tarptautiniai santykiai.
Šio bloko paskaitose aptariamos atminties kultūrų instrumentalizavimo pastangos 

Vakarų Europos ir JAV XX a. vidaus ir užsienio politikoje, parodoma, kaip naudojantis 
šiais instrumentais buvo telkiamos atskirų šalių visuomenės, kaip ir kokie praeities vaiz-
diniai buvo ir yra naudojami atminties kultūroje. Pažymimas stiprėjantis kolektyvinės 
atminties ir paveldo interesas Vakaruose po Antrojo pasaulinio karo, šio reiškinio prie-
žastys ir rezultatai.

Literatūra: 1) Миллер А. Историческая политика // Pro et contra. 2009, No. 3–4; 
2) Gillis J. R. Memory and Identity: the History of a Relationship // Commemora tions: 
Th e Politics of National Identity / Ed. J. R. Gillis. Princeton University Press, 1994, 
p. 3–26; 3) Rosoux V. B. Les usages de la mémoire dans les relations internationales. La 
recours au passé dans la politique étrangère de la France à ľégard de ľAllemagne et de 
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ľAlgérie de 1962 à nos jours. Brüssel, 2001; 4) Hahn H. H., Hein-Kirchner H., Kochanows-
ka-Nieborak A. Erinnerungskultur und Versöhnungskitsch. Marburg 2008; 5) Boime A. 
Th e Unveiling of the National Icons: A Plea for Patriotic Iconoclasm in a Nationalist Era. 
Cambridge University Press, 1998.

Kontroliniai klausimai. 1) Kuo skiriasi Vakarų ir Vidurio Rytų Europos atminties kul-
tūros? 2) Kokie esminiai Vakarų šalių atminties kultūrų siužetai ir jų patirtos transfor-
macijos XX a.? 3) Kaip Vakarų šalys išnaudoja praeitį savo užsienio politikoje? 4) Kokiais 
specifi niais bruožais pasižymi JAV atminties kultūra?

2. Vokietijos ir Prancūzijos atminties kultūrų transformacijos.
Reikšminiai žodžiai: Vakarai, Vokietija, Prancūzija, atminties politika.
Sąvokos: tautinės tapatybės, holokaustas, kolonializmas, kolaboravimas.
Šio bloko paskaitose nušviečiamos Vakarų Europos šalių Vokietijos ir Prancūzijos at-

minties kultūros. Šias dvi valstybes, kitaip nei daugelį Vidurio ir Rytų šalių, galima būtų 
sąlyginai apibūdinti kaip „trumpos“ atminties valstybes ir visuomenes, nes ir Vokietijoje, 
ir Prancūzijoje daugiausia aktualizuoti tik moderniųjų laikų įvykiai. Prancūzų dėmesio 
centre atsidūrė įvykiai nuo Didžiosios Prancūzų revoliucijos, Vokietijoje – Antrojo pa-
saulinio karo įvykiai. Nagrinėjant Prancūzijos ir Vokietijos atvejus atskleidžiami ir kiti 
šių dviejų šalių atminties kultūrų skirtumai, pabrėžiama Pirmojo pasaulinio karo, kolo-
nializmo svarba prancūzų visuomenei. Paskaitose aptariama, kaip Vokietijos atminties 
kultūroje įsitvirtino holokausto ir jo simbolio – Aušvico – tema, kaip keitėsi Prancūzijos 
atminties kultūros segmentai įtraukiant ir nemalonius praeities epizodus (kolaboravimą 
su naciais, Alžyro karą ir t. t.). Ypatingas dėmesys skiriamas Vokietijos ir Prancūzijos su-
artėjimui po Antrojo pasaulinio karo, lyginant šį reiškinį su vokiečių ir lenkų susitaikymo 
bandymais.

Literatūra: 1) Wolfrum E. Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Der 
Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung 1948–1990. Darmstadt, 1999; 2) Scher-
rer J. Germanija i Francija: prorabotka prošlogo // Pro et contra. 2009, Bd. 13, s. 89–108; 
3) Claire A. Politique de passé: usages politiques du passé dans la France contemporai-
ne. Aix–en–Provence, 2006; 4) Rousso H. Th e Vichy Syndrome: History and Memory in 
France since 1944. Harvard University Press, 1991.

Kontroliniai klausimai. 1) Specifi niai Vokietijos atminties kultūros bruožai. 2) Vokie-
tijos ir Prancūzijos atminties kultūrų panašumai ir skirtumai. 3) Kolonializmo ir kolabo-
ravimo su naciais vieta Prancūzijos atminties kultūroje. 4) Holokausto edukacija Vokieti-
joje – sektinas pavyzdys? 5) Pokyčiai Vokietijos atminties politikoje XXI a. pradžioje.

3. Manipuliacijų atmintimi formos ir galimybės.
Reikšminiai žodžiai: užmarštis, ištrynimas, manipuliacija.
Savokos: paveldo klastojimas, suprekinimas, vandalizmas.
Šioje dalyje kalbama apie įvairius sąmoningus „nepageidautinos“ atminties ir paveldo 

atmetimo, vengimo bei iškraipymo atvejus. Pripažįstant, kad iš esmės kiekviena atminties 
politika yra selektyvi bei manipuliatyvi, atskleidžiamos ne tik šio reiškinio pagrindinės – 
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politinės – priežastys, bet ir XX ir XXI a. sandūroje itin aktualiomis tapusios komercinės 
paskatos. Todėl atkreipiamas ypatingas dėmesys į paveldo klastojimo fenomeną, ypač sie-
jant tai su vadinamąja simuliakrine paveldosauga ir paveldo industrija. Pateikiama įvairių 
jų apraiškų pavyzdžių iš užsienio ir Lietuvos. Kaip kraštutinė atminties atmetimo forma 
bus nagrinėjamas vandalizmo reiškinys ir pateikiamos jo tipologijos.

Literatūra: 1) Lowenthal D. Paveldo klastojimas // Gamtos ir kultūros paveldas. Per-
teikimas ir ugdymas. Vilnius: Eugrimas, 2010, p. 281–303; 2) Samuel R. Th eatres of Me-
mory: Past and Present in Contemporary Culture. London: Verso, 1994, Vol. 1; 3) Čepai-
tienė R. Paveldosauga globaliajame pasaulyje. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2010; 
4) Vaitkuvienė A. Paveldo industrija Lietuvoje // Lietuvos istorijos studijos. 2006, t. 17, 
p. 87–96; 5) Gamboni D. Th e Destruction of Art: Iconoclasm and Vandalism since the 
French Revolution. London: Reaktion Books, 1997.

Kontroliniai klausimai. 1) Kur glūdi paveldo klastojimo galimybės? Kokios jos? 2) Ką 
galima vadinti simuliakrine paveldosauga? 3) Teigiami ir neigiami paveldo industrijos 
aspektai. 4) Vandalizmo ir ikonoklazmo skirtis. 5) Vandalizmo tipų klasifi kacija ir objek-
tyvaus vertinimo sunkumai.

4. Paveldo sampratų kaita XX a. antroje pusėje–XXI a. pradžioje.
Reikšminiai žodžiai: postmodernizmas, neoliberalizmas, paveldo sampratų kaita.
Sąvokos: paveldosaugos paradigmos, nacionalinis paveldas, paveldas kaip konstruktas.
Kalbant apie atminties kultūrų kaitą Vakaruose darosi svarbu aptarti ir kultūros pa-

veldo kaip vieno iš kolektyvinės atminties konstruktų XX a. patirtas transformacijas, ku-
rios yra ganėtinai iškalbingos. Jos atspindi lėtą ir nevienareikšmiškai traktuotiną procesą, 
kurio metu dar XIX a. susiformavęs nacionalinio paveldo vaizdinys po truputį transfor-
muojamas į postmodernų, kosmopolitinį, sukomercintą ir laisvai traktuojamą, taigi iš 
esmės konstruktyvistinį paveldo suvokimą. Todėl, pasitelkus paradigminį modelį, apta-
riama paveldo politikos raida ir kaita Vakarų Europoje XX a. ir XXI a. pradžioje, ypač 
pabrėžiamas daugialypis jo sąlytis su kolektyviniais tapatumais.

Literatūra: 1) Čepaitienė R. Paveldosauga globaliajame pasaulyje. Vilnius: Lietuvos is-
torijos institutas, 2010, p. 155–163; 2) Understanding Heritage in Practice / Ed. S. West. 
Manchester, 2010; 3) Ashworth G. J. From History to Heritage – from Heritage to Iden-
tity: Search of Concepts and Models // Building a New Heritage: Tourism, Culture and 
Identity in the New Europe / Ed. G. J. Ashworth, P. J. Larhkam. London: Routledge, 1994, 
p. 13–30; 4) Modernity and Identity / Ed. S. Lash, J. Frieman. Blasckwell, 1998.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokius galima būtų išskirti esminius paveldosaugos raidos 
etapus ir sociopolitines jų priežastis? 2) Moderniosios ir postmoderniosios paveldo pa-
radigmų skirtumai. 3) Objektyvistinio ir konstruktyvistinio paveldo modelių ypatumai. 
4) Kokie bruožai būdingi postmoderniai paveldo traktuotei? 5) Kuo jie nutolsta nuo kla-
sikinės paveldo sampratos?

5. Smurtinio (žiaurumo) paveldo sampratos.
Reikšminiai žodžiai: karas, masinės žudynės, katastrofos.
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Sąvokos: smurtinis paveldas, viktimizacija, kaltųjų demonizacija, edukacija, 
(per)interprtetavimas, empatija.

Smurtinio paveldo (heritage of atrocity) konceptas itin reikšmingas norint adekvačiai 
suvokti ir analizuoti XX a. antros pusės–XXI a. pradžios Vakarų atminties ir atminimo 
kultūras. Milijonus žmonių paveikę smurtinės prigimties įvykiai (du pasauliniai karai, 
ekologinės ir humanitarinės katastrofos, teroro išpuoliai ir t. t.) ir jų materialiosios lie-
kanos reikalauja atitinkamos jų traktuotės vidaus ir užsienio politikoje, tačiau kartu gali 
nesunkiai tapti ir ciniškos manipuliacijos taikiniu. Specialistai pabrėžia, kad ši paveldo 
rūšis gali kelti bene stipriausias emocijas, todėl siūlo socialiai atsakingas jo interpretacijas 
žiūrint iš aukų, smurtautojų ir pašalinių stebėtojų perspektyvos. Šiame kontekste ypatin-
gą didaktinį vaidmenį įgauna „didvyrio“ konstruktas bei išlikusių gyvųjų liudijimai.

Literatūra: 1) Tunbridge J. E., Ashworth G. J. Dissonant Heritage: Th e Management 
of the Past as a Resource in Confl ict. Chichester: John Wiley and Sons, 1996, p. 94–129; 
2) Understanding Heritage and Memory / Ed. T. Benton. Manchester, 2010, p. 88–125; 
3) Čepaitienė R. Paveldosauga globaliajame pasaulyje. Vilnius: Lietuvos istorijos institu-
tas, 2010; 4) Ashworth G. J., Hartmann R. Žmogiškosios tragedijos ir siaubo vietų vady-
ba // Gamtos ir kultūros paveldas: perteikimas ir ugdymas / Sud. R. Čepaitienė. Vilnius: 
Eugrimas, 2010, p. 245–262.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokie praeities įvykiai bei reiškiniai duoda peno smurtinio 
paveldo sąvokai susiformuoti? 2) Kaip apibrėžti smurto paveldą? 3) Kokie sunkumai po-
tencialiai kyla jo interpretacijoje? 4) Kokios smurtinio paveldo interpretavimo ir vadybos 
strategijos dažniausiai naudojamos vidaus ir užsienio politikoje?

6. Komunizmo nusikaltimai versus holokaustas.
Reikšminiai žodžiai: nusikaltimai žmoniškumui, trauma, aukos sindromas, totalita-

riniai režimai.
Sąvokos: genocidų instrumentalizavimas, komunizmo nusikaltimai, holokaustas.
Šioje dalyje, remiantis plačia lyginamąja perspektyva, atidžiau gilinamasi į kraštutinę 

smurtinių įvykių formą – genocidą. Aptariamos genocido instrumentalizavimo įvairio-
se atminties ir atminimo kultūrose formos bei šio reiškinio socialinės ir politinės pasek-
mės. Daug dėmesio skiriama pripažintiesiems ir nepripažintiesiems genocidams bei jų 
konkurencijai tarptautiniu mastu, ypač išskiriant holokausto ir komunizmo nusikaltimų 
interpretacijų pokyčius Vakarų ir Vidurio Rytų Europos dabarties atminimo kultūrose. 
Apžvelgiamos diskusijos šiuo klausimu Lietuvos visuomenėje, ypač susijusios su vadina-
mąja dviejų genocidų teorija. Aptariami aukos sindromo išnaudojimo vidaus bei užsienio 
politikoje atvejai, šios strategijos pranašumai ir trūkumai. Apžvelgiami ir susitaikymo, 
atleidimo ir genocido edukacijos atvejai bei principai.

Atskirai nagrinėjamos vaizdinės genocido reprezentacijos meniniame bei dokumen-
tiniame kine, svarstomos tokių specifi nių šaltinių panaudojimo galimybės masinio smur-
to įvykių istoriniame tyrime bei edukacijoje.



Atminties kultūra ir istorijos politika

229

Literatūra: 1) Beyond Totalitarianism. Stalinizm and Nacizm compared /Eds. M. Ge-
yer, Sh. Fitzpatrick. Cambridge University Press, 2008; 2) Century of Genocide: Eyewit-
ness Accounts and Critical Views / Eds. S. Totten, W. S. Parsons, I. W. Charny. Garland, 
1997; 3) Finkel E. In Search of Lost Genocide: Historical Policy and International Politics 
in Post–1989 Eastern Europe // Global Society. 2010, Vol. 24, No. 1, p. 51–70; 4) Midlars-
ky M. I. Th e Killing Trap: Genocide in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge 
university press, 2005; 5) Sorlin P. How to look at an „Historical“ Film // Th e Historic 
Film: History and Memory in Media / Ed. M. Landy. London: Th e Athlone Press, 2001, 
p. 25–66.

Dokumentiniai fi lmai: 1) Paprastas fašizmas (Obyknovennyj fašizm; rež. M. Romm, 
1965); 2) Sudie Afrika (Africa addio; rež. G. Jacopetti, F. Prosperi, 1966); 3) Sovietinė pa-
saka (Th e Soviet story; rež. E. Snore, 2008).

Meniniai fi lmai: 1) Vieversio lizdas (La Masseria delle allodole; rež. M. Taviani, 2007); 
2) Šindlerio sąrašas (Shindler’s list; rež. S. Spilberg, 1993); 3) Ruandos viešbutis (Hotel 
Rwanda; rež. T. George, 2004).

Kontroliniai klausimai. 1) Tarptautinio genocido pripažinimo teisinė bazė ir me-
chanizmas. 2) Genocidų rūšys ir jų apibrėžties sunkumai. 3) Genocidų konkurencija 
tarptautiniu mastu – kovos už pripažinimą. 4) Manipuliacijos genocido faktu atvejai ir 
išnaudojimo galimybės vidaus ir užsienio politikoje. 5) Genocido edukacijos ypatumai 
ir socialinė svarba. 6) Ar įmanoma perteikti neperteikiamą siaubą? (vizualinio šaltinio 
specifi ka).

Diskusija su studentais: ar stalinines represijas galima laikyti lietuvių tautos genocidu?
7. Atmintis bendraeuropinės tapatybės kūrimo tarnyboje.
Reikšminiai žodžiai: Europos Sąjunga, eurointegracija.
Sąvokos: atminties europeizavimas, bendraeuropinė tapatybė, europinės istorijos siu-

žetai, disonansas.
Baigiamojoje bloko dalyje aptariami pokomunistinių šalių grįžimo į Europą siekiai ir 

jų praeities „europeizavimo“ bandymai – šalių kandidačių į ES pasitelkta istorinė argu-
mentacija „už“ jų teisę būti Europos tautų šeimoje. Atskleidžiami ir pačios ES viršūnių 
bandymai kurti bendraeuropinę tapatybę remiantis bendrosios istorijos, atminties ir pa-
veldo siužetais, ir VRE valstybių tapatumo perkūrimas iš europinės perspektyvos. Nagri-
nėjamos sunkumų, kylančių siekiant rasti šiuos bendravardiklius, priežastys bei Vakarų 
ir Vidurio-Rytų europiečių tarpusavio nesupratimo problemos, ypač susijusios su XX a. 
reikšmingiausių įvykių skirtinga traktuote bei jų sprendimo bandymais atminties ir at-
minimo kultūrose.

Literatūra: 1) Ashworth G. J. Heritage, Tourism and Europe: a European Future for 
European Past? // Heritage, Tourism and Society / Ed. D. T. Herbert. London: Mansell, 
1995, p. 68–84; 2) Europos idėja Lietuvoje: istorija ir dabartis / Sud. D. Staliūnas. Vilnius: 
Lietuvos istorijos institutas, 2002; 3) Europos istorijos: Rytų ir Vakarų patirtis. Vilnius, 
2010; 4) Modern Europe: Place, Culture and Identity / Ed. B. Graham. London, Arnold, 
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1998; 5) Ashworth G. J., Larkham P. J. A Heritage for Europe: the Need, the Task, the Con-
tribution // Building a New Heritage: Tourism, Culture and Identity in the New Europe / 
Ed. G. J. Ashworth, P. J. Larkham. London: Routledge, 1994, p. 1–13.

Kontroliniai klausimai. 1) Kur europiečių mentaliniame žemėlapyje prasideda ir bai-
giasi Europa? 2) Bendraeuropietiško tapatumo projekto kūrimo priežastys ir raiškos for-
mos. 3) Bendraeuropinės istorijos ir paveldo pagrindiniai siužetai ir jų paieškos sunku-
mai. 4) Europinės Lietuvos ateities konstruktas XXI a. pradžios atminties kultūroje. 

Diskusija su studentais: Ar bendraeuropinės tapatybės kūrimo projektas yra realus?

Seminarų ir pratybų temos
1. Atminties konfl iktų panauda užsienio politikoje.
2. Sąmoningo atminties kultūros formavimo pastangos (Vokietijos ir Prancūzijos pa-

vyzdžiu).
3. Vandalizmo fenomeno apibrėžties sunkumai.
4. Klasikinės ir postmoderniosios paveldo sampratų skirtys.
5. Smurtinio paveldo apsaugos ir perteikimo ypatumai.
6. Genocidų instrumentalizavimas vidaus ir užsienio reikmėms.
7. Bendraeuropinės atminties kūrimo projekto įgyvendinimas: veikėjai, priemo-

nės, eiga.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Миллер А. Историческая политика // Pro et contra. 2009, no. 3–4; 2) Gillis J. R. 

Memory and Identity: the History of a Relationship // Commemorations: Th e Politics 
of National Identity / Ed. J. R. Gillis. Princeton University Press, 1994, p. 3–26; 3) Ro-
soux V. B. Les usages de la mémoire dans les relations internationales. La recours au passé 
dans la politique étrangère de la France à ľégard de ľAllemagne et de ľAlgérie de 1962 à 
nos jours. Brüssel, 2001; 4) Hahn H. H., Hein-Kirchner H., Kochanowska-Nieborak A. 
Erinnerungskultur und Versöhnungskitsch. Marburg 2008; 5) Boime A. Th e Unveiling of 
the National Icons: A Plea for Patriotic Iconoclasm in a Nationalist Era. Cambridge Uni-
versity Press, 1998; 6) Wolfrum E. Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. 
Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung 1948–1990. Darmstadt 1999; 7) Rous-
so H. Th e Vichy Syndrome: History and Memory in France since 1944. Harvard Universi-
ty Press, 1991; 8) Tunbridge J. E., Ashworth G. J. Dissonant Heritage: Th e Management of 
the Past as a Resource in Confl ict. Chichester, John Wiley and Sons, 1996; 9) Gamboni D. 
Th e Destruction of Art: Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution. Lon-
don: Reaktion Books, 1997; 10) Understanding Heritage and Memory / Ed. T. Benton. 
Manchester, 2010; 11) Understanding Heritage in Practice / Ed. S. West. Manchester, 
2010; 12) Europos istorijos: Rytų ir Vakarų patirtis. Vilnius, 2010; 13) Čepaitienė R. Pavel-
dosauga globaliajame pasaulyje. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2010; 14) Šiuolaiki-
niai istorinės sąmonės formavimo būdai: prielaidos, galimybės ir ribos. Vilnius: Vilniaus 
universitetas, 2010; 15) Century of Genocide: Eyewitness Accounts and Critical Views / 
Eds. S. Totten, W. S. Parsons, I. W. Charny. Garland, 1997.
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Sociologiniai atminties tyrimai: teorija ir praktika
Lekt. Irena Šutinienė

Temos anotacija. Nagrinėjant temą „Sociologiniai atminties tyrimai: teorija ir prak-
tika“ siekiama: 1) supažindinti su sociologinėmis teorijomis ir savokomis, atskleidžian-
čiomis sociologinio atminties kultūros tyrimų aspekto specifi ką; 2) suteikti žinių apie so-
ciologinių tyrimų metodologiją ir metodus bei ugdyti praktinius gebėjimus, leidžiančius 
savarankiškai atlikti nedidelius sociologinius šios problematikos tyrimus ir, pasitelkiant 
įgytas teorines žinias, aiškinti jų rezultatus. Kadangi atminties tyrimų laukas „daugiau 
praktinis negu teorinis“ (Confi no, 2008), nemaža sociologinių teorinių įžvalgų reiškiama 
ne sistemiškos teorijos, o su atvejų (atminimo praktikų, reprezentacijų ir kt.) tyrimais 
susietų konceptualizacijų formomis. Todėl tikslinga supažindinti studentus su teorinė-
mis-metodologinėmis šių tyrimų prieigomis bei keliomis sociologinėmis teorijomis, ku-
rios plačiai taikomos atliekant socialinių atminties kultūros ir istorijos politikos aspektų 
tyrimus: tai atminties ir tautinio identiteto ryšį aiškinančios sociologinės nacionalizmo 
teorijos ir kolektyvinių identitetų ir kolektyvinių traumų atminties sąryšius apibūdinanti 
J. Alexanderio kultūrinių traumų teorija. Supažindinant su sociologinių tyrimų metodais, 
suteikiami žinių apie sociologinių tyrimų metodologiją ir metodus teorinių bei praktinių 
žinių pagrindai ir ugdomi įgūdžiai, leidžiantys korektiškai atlikti nedidelius sociologinius 
tyrimus.

Temos siekiniai: 1) žinomos svarbiausios nagrinėtų sociologinių teorijų sąvokos, jų 
vartojimo kontekstai, autoriai ir jų tekstai; 2) gebama vartoti šias sąvokas argumentuojant 
diskusijų metu, taip pat atliekant empirinius tyrimus bei aiškinant jų rezultatus; 3) ge-
bama sieti sociologines sąvokas ir teorijas su kitų disciplinų atminties kultūros, istorijos 
politikos tyrimus apibūdinančiomis sąvokomis; 4) žinomi pagrindiniai socialinių tyrimų 
metodai ir procedūros bei mokama korektiškai juos taikyti; 5) gebama atlikti nedidelius 
empirinius sociologinius tyrimus, reikalingus atminties kultūros tyrinėjimams; 6) geba-
ma dirbti grupėje, formuluoti ir vizualiai pateikti tyrimo rezultatus bei išvadas.

Temos programa
1. Socialiniai atminties aspektai ir jų sociologinio konceptualizavimo strategijos.
Reikšminiai žodžiai: socialiniai atminties aspektai, sociologinės atminties koceptuali-

zavimo strategijos, M. Halbwachsas, sociologinės teorijos.
Sąvokos: simbolinis interakcionizmas, konceptualizavimas, atminimo produktas, at-

minimo praktika.
Socialinių atminties aspektų tyrimo pradžia: M. Halbwachso teorinių įžvalgų plėtotė 

atliekant dabarties sociologinius tyrimus – individualios atminties socialinio sąlygotu-
mo, atminties ir socialinių identitetų bei socialinės sanglaudos ryšio, kolektyvinių praei-
ties reprezentacijų sociologinių aspektų tyrimai. Atmintis kaip sociokultūrinių procesų 
veiksnys – universalių transistorinių atminties struktūrų paieškos struktūriniuose po-
žiūriuose (E. Zerubavel, B. Giesen). Atmintis kaip dabarties socialinių veikėjų sąveikos 
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ir veiksmų produktas simbolinio interakcionizmo perspektyvoje: atminimo produktų ir 
praktikų sociologija (J. Olick). Atminimo produktų ir praktikų sampratos ir jų metodolo-
ginės implikacijos sociologiniams atminties tyrimams. Bandymai derinti šiuos požiūrius 
( M Sturken, J. Alexander).

Pagrindinė literatūra: 1) Olick J. K. From ‘Collective Memory’ to the Sociology of Mne-
monic Practices and Products // Cultural Memory Studies: An International and Interdis-
ciplinary Handbook / Eds. A. Erll, A. Niinning. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008, 
p. 151–161; 2) Olick J. K. Collective Memory: Th e Two Cultures // Sociological Th eory. 
1999, Vol. 17, No. 3, p. 333–348; 3) Roudometof V. Collective Memory and Cultural Politics: 
an Introduction // Journal of Political and Military Sociology. 2007, Vol. 35, No.1, p. 1–16.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Apibūdinkite pagrindines sociologinių atmin-
ties tyrimų kryptis. 2) Kokios M. Halbwachso teorinės įžvalgos aktualios iki šiol? 3) Kaip 
atmintį konceptualizuoja ir tiria struktūrų sociologijos ir veikėjų sociologijos požiūriai?

2. Kultūriniai trauminių įvykių atminties ir socialinių tapatumų ryšio aiškinimai: 
kultūrinės traumos teorija ir jos taikymas atliekant sociologinius atminties tyrimus.

Reikšminiai žodžiai: kultūrinė trauma, psichologinė trauma, kolektyvinis identitetas, 
traumos naratyvas.

Sąvokos: kultūrinė trauma, kultūrinis traumos naratyvas; kultūrinė sociologija, vieša-
sis naratyvas, alternatyvus naratyvas.

Kultūrinės traumos samprata. Kolektyvinių identitetų ir kultūrinių pertrūkių ryšio 
mechanizmo atskleidimas kultūrinės traumos sampratoje. Kolektyvinė trauma ir jos 
skirtumai nuo individualių psichologinių traumų. Diskurso ir naratyvo reikšmė kuriant 
kultūrinę traumą. Kolektyvinės traumos naratyvo struktūra. Viešosios / kultūrinės ir gru-
pių atminties sąveikos kuriant kolektyvinės traumos naratyvą. Alternatyvūs naratyvai ir 
identitetai socialiai funkcionuojančiame traumos naratyve. Vyraujanti / kontroliuojanti 
kultūrinės traumos naratyvo įtaka kultūrinės ir kolektyvinės atminties raiškai. Kultūrinės 
traumos teorijos taikymai: J. Alexanderio holokauso atminties naratyvo transformacijų 
aiškinimai, B. Gieseno traumos diskurso įtakos vokiečių identitetui ir atminties diskurso 
slinkties nuo herojinio į trauminį analizė, A. Aarelaid pokomunistinės Estijos atminties 
tyrimai, P. Sztompkos pokomunistinių visuomenių kultūrinių lūžių analizė. Kultūrinės 
traumos teorija kaip „kultūrinės naratyvų sociologijos“ pradžia ir jos taikymo kultūrinės 
atminties tyrimuose galimybės. 

Potemės aptarimo metodas – paskaita ir seminaras.
Pagrindinė literatūra: 1) Alexander J. C. Towards a Th eory of Cultural trauma // 

Alexander J. C., Eyerman R., Giesen B., Smelser N. J., Sztompka P. Cultural trauma and 
collective identity. London, Los Angeles: California University Press, 2004, p. 1–31; 
2) Alexander J. C. On the Social Construction of Moral Universals: Th e “Holocaust” from 
War Crime to Trauma // Alexander J. C., et al. Cultural trauma and collective identity. 
London, Los Angeles: California University Press, 2004, p. 112–154; 3) Smelser N. J. Psy-
chological Trauma and Cultural Trauma // Alexander J. C., et al. Cultural trauma and 
collective identity. London, Los Angeles: California University Press, 2004, p. 32–59.
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 Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kas yra kolektyvinė trauma, kuo ji skiriasi 
nuo psichologinių traumų? 2) Kaip kolektyvinė trauma susijusi su kolektyviniais identi-
tetais? 3) Ar visos kolektyvinės trauminės patirtys (lūžiai, krizės) virsta kultūrine trauma 
bei tampa socialinio identiteto dalimi? 4) Kaip tolimos praeities trauminė patirtis gali 
tapti grupės kolektyvinio identiteto dalimi? 5) Kokie socialiniai veikėjai kuria kolektyvi-
nės trauminės patirties naratyvą? Vyraujančio ir alternatyvių naratyvų santykis kuriant 
kolektyvinės traumos naratyvą. 6) Kokius sovietmečio ir posovietinės atminties Estijoje 
aspektus padėjo atskleisti A. Aarelaid kultūrinės traumos teorijos taikymai? 7) Kokius 
aspektus ši teorija atskleidžia P. Sztompkos pokomunistinių visuomeniu kultūrinių trans-
formacijų aiškinimuose?

3. Atminties ir nacionalizmo sąryšių sociologiniai aspektai.
Reikšminiai žodžiai: tautinio naratyvo kūrimas, konstrukcionistinė ir esencialistinė 

prieiga, tautiniai mitai, tautinis identitetas.
Sąvokos: nacionalizmas, tautinis identitetas, etnosimbolizmas, tautos praeities nara-

tyvas, simbolis.
Esencialistinės ir konstruktyvistinės nacionalizmo teorijos ir istorijos naratyvo vaid-

mens nacionalizmuose aiškinimai jose. Esencializmo ir konstruktyvizmo derinimas 
„archeologinėje“ A. D. Smith’o teorijoje. A. D. Smith’o etnosimbolizmo samprata. Etno-
simbolinių tautinio naratyvo aspektų vaidmuo šiuolaikinėse nacionalizmo konstrukci-
jose: tautos ir tautinio identiteto tęstinumo pagrindimas, etninės kilmės mitų reikšmė 
tautiniam identitetui, emocinių tautos solidarumo ir identiteto aspektų kūrimas, aukso 
amžiaus mito reikšmė tautiniuose atgimimuose, telkimas kolektyvinam veiksmui ir kt. 
Tautinio naratyvo funkcionavimo daugiaetnėje visuomenėje aspektai: unifi kacijos ir įvai-
rovės, vyravimo ir konfl iktiškumo santykis. Tautos praeities naratyvo kūrimo socialiniai 
aspektai: socialiniai tautos praeities naratyvų kūrimo veiksniai ir veikėjai, tautinių nara-
tyvų kūrimo ištekliai. Istorijos mokslo laimėjimai ir tautiniai mitai.

Pateikimo metodas – paskaita ir seminaras.
Pagrindinė literatūra: 1) Juozeliūnienė I. Visuomenė ir veikėjas: šiuolaikinė sociologinė 

interpretacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1999, p. 40–52; 2) McCrone D. Th e 
Sociology of Nationalism. London, NewYork: Routledge, 1998, p. 44–61; 3) Smith A. D. 
Th e resurgence of Nationalism? Myth and memory in the renewal of nations // Th e Bri-
tish Journal of Sociology. 1996, Vol. 47, No. 4, p. 575–595; 5) Smith A. D. Gastronomy or 
Geology? Th e role of nationalism in the reconstruction of nations // Nations and Natio-
nalism. 1995, Vol. 1, p. 3–23.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Apibūdinkite konstruktyvistinių ir esencialisti-
nių nacionalizmo teorijų bruožus. 2) Apibrėžkite A. D. Smith’o etnosimbolizmo sampra-
tą. Kokius nacionalizmo raiškos ir funkcijų visuomenėje aspektus ji apibūdina? 3) Kokias 
tautinio identiteto dimensijas kuria tautos praeities naratyvas? Kokie tautiniai mitai ir 
simboliai kokius identiteto aspektus kuria? 4) Kaip kuriamas tautos praeities naratyvas: 
socialiniai veiksniai ir veikėjai. 5) Tautinio naratyvo funkcionavimo daugiaetnėje visuo-
menėje bruožai.
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4. Socialinių tyrimų metodologijos bruožai. Sociologinio tyrimo planavimas.
Reikšminiai žodžiai: kiekybiniai ir kokybiniai sociologiniai tyrimai, sociologinio ty-

rimo programa, metodologija, atrankinis kiekybinis sociologinis tyrimas, tyrimo imtis, 
atranka, reprezentatyvumas.

Sąvokos: paradigma, metodologija, metodas, teorija, hipotezė, kiekybinis tyrimas, ko-
kybinis tyrimas, tyrimo objektas, generalinė visuma, populiacija, atranka, imtis, strata, 
reprezentatyvumas, tikimybinė ir netikimybinė atranka, statistinė paklaida, standartinis 
nuokrypis.

4.1. Sociologinio tyrimo metodologijos kūrimas.
Pagrindinės metodologiją apibūdinančios sąvokos: paradigma, metodologija, meto-

das, teorija, hipotezė. Pagrindinės socialinių tyrimų metodologinės prieigos: neopozity-
vistinė ir interakcionistinė (mikrosociologinė). Kiekybinių ir kokybinių tyrimo metodo-
logijų bruožai ir skirtumai.

Socialinio tyrimo proceso struktūra: tyrimo programos pakopos. Tyrimo pradžia – ką 
tirsime: tyrimo temos pasirinkimas, problemos, tikslo (pagrindinio tyrimo klausimo), 
uždavinių, hipotezių formulavimas, tyrimo objekto pasirinkimas.

Kaip tirsime: socialinių tyrimų metodai ir jų pasirinkimas. Pagrindiniai sociologi-
nių tyrimų tipai: atrankiniai kiekybiniai (survey research), kokybiniai, taikomieji, atvejo 
tyrimai, turinio analizė. Keturios pagrindinės kokybinių tyrimų tradicijos: etnografi jos, 
fenomenologinė, biografi nė, atvejo tyrimo, teorijos kūrimo. Teorijos vaidmuo kuriant ty-
rimo strategiją. Kiekybinės ir kokybinės tyrimo strategijos pasirinkimo kriterijai.

4.2. Sociologinio tyrimo atrankos ir reprezentatyvumas. Atrankinis kiekybinis so-
ciologinis tyrimas.

Sociologinio tyrimo atrankas apibūdinančios sąvokos (generalinė visuma, populia-
cija, atranka, imtis, reprezentatyvumas ir kt.). Atrankos metodai ir tipai: tikimybinės ir 
netikimybinės atrankos, jų tipai. Paprastoji atsitiktinė atranka ir jos pranašumai. Kiekybi-
nio ir kokybinio tyrimo reprezentatyvumas. Kokybinių tyrimų atrankų tipai. Kiekybinių 
ir kokybinių tyrimų imties dydžio nustatymo principai. Atrankos statistinės paklaidos 
samprata. Atrankinis kiekybinis sociologinis tyrimas, jo tipai ir bruožai.

Pagrindinė literatūra: 1) Luobikienė I. Sociologija: bendrieji pagrindai ir tyrimų meto-
dika. Kaunas: Technologija, 2004, p. 21–42, 46–53; 2) Powell R. Basic Research Methods 
for Librarians. London: Ablex Publishing, 1997, p. 11–31, 44–50, 62–85, 99–115; 3) Cres-
well J. W. Qualitative inquiry and research design. London: Sage, 1998, p. 93–106.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Apibrėžkite pagrindines socialinių tyrimų me-
todologijoje vartojamas sąvokas (paradigma, teorija, sąvoka, hipotezė, metodologija, me-
todas). 2) Kuo skiriasi kiekybinės ir kokybinės tyrimų metodologijos, kokie kiekvienos 
jų pranašumai ir trūkumai? 3) Išvardykite būtinas kiekvieno socialinio tyrimo pakopas. 
4) Kokios klaidos dažniausiai daromos, pasirenkant empirinio socialinio tyrimo temą ir 
problemą? Kaip jų išvengti? 5) Pagrįskite, kokiais atvejais tikslinga pasirinkti kiekybinio, 
kokiais – kokybinio tyrimo metodologiją. 6) Kuo skiriasi tikimybinės ir netikimybinės 
atrankos?
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Rengdamiesi seminarui „Sociologinio tyrimo plano parengimas: ką tirti ir kaip tirti“ 
pagal dėstytojo pasiūlytas temas ir tyrimo problemas suformuluokite tyrimo tikslą (pa-
grindinį tyrimo klausimą) bei uždavinius ir parinkite tyrimo strategiją. Pagrįskite strate-
gijos ir metodų pasirinkimą.

5. Sociologinis tyrimas: duomenų rinkimas ir analizė.
Reikšminiai žodžiai: apklausos metodai, anketavimas, stebėjimas (etnografi ja), kieky-

binių ir kokybinių tyrimų duomenų rinkimo organizavimas, interviu atlikimas, duome-
nų parengimas analizei, statistinė duomenų analizė, kokybinių tyrimo duomenų analizė, 
tyirmo validumas ir patikimumas, sociologinių tyrimų etika.

Sąvokos: standartizuotas, pusiau standartizuotas, nestandatizuotas interviu, fokusuo-
tas grupinis (fokus grupių) interviu, sąvokų operacionalizavimas, kintamasis, priklau-
somi ir nepriklausomi kintamieji, lauko tyrimas, nominalinės rangų (eilės), intervalo, 
proporcijos (santykio) skalės, vidurkis, moda, mediana, dispersija, koreliacija, kryžminės 
lentelės, statistinis skirtumų reikšmingumas, duomenų kodavimas, analizės kategorija, 
analitinė indukcija.

5.1. Duomenų rinkimo procesas ir metodai.
Sociologinio tyrimo duomenų ir jų rinkimo metodų specifi ka atliekant kiekybinius ir 

kokybinius tyrimus. Kokybinių tyrimų duomenų „natūralumas“, formos. Kiekybinio ty-
rimo duomenų kūrimas: sąvokų operacionalizavimas ir kintamojo samprata. Kiekybinio 
tyrimo duomenų pranašumai ir trūkumai.

Apklausos metodai: anketa, interviu. Anketos kūrimo principai: anketos struktūra, 
klausimų tipai, pagrindinės klausimų formulavimo klaidos. Anketinių apklausų organiza-
vimo formos, apklausos proceso struktūra. Anketinių apklausų pranašumai ir trūkumai. 

 Interviu tipai ir formos, jų pranašumai ir trūkumai, taikymo kriterijai. Standartizuoti, 
pusiau standartizuoti ir nestandartizuoti giluminiai interviu. Naratyviniai interviu. Bio-
grafi niai, leitmotyvų interviu. Ekspertų interviu. Tyrimo „lauko“ stadija: standartizuotų 
ir nestandartizuotų interviu atlikimas: klausimyno / plano parengimas, interviu atlikimo 
taisyklės, interviu proceso valdymas. Dažniausios tyrėjų klaidos. Fokusuoti grupiniai in-
terviu – diskusijos (fokus grupės) ir jų organizavimas. Interviu duomenų fi ksavimas ir 
transkribavimas. 

Etnografi ja (stebėjimas natūraliose situacijose), jo tipai, atlikimas. Biografi niai tyri-
mai.

5.2. Kiekybinio ir kokybinio tyrimo duomenų analizė.
Kiekybinio tyrimo kintamųjų ir jų matavimo skalių tipai: priklausomi ir nepriklau-

somi kintamieji, nominalinės rangų (eilės), intervalo, proporcijos (santykio) skalės. Po-
puliariausi skalių variantai. Aprašomoji statistika, vieno kintamojo matavimas ir dviejų 
kintamųjų ryšiai: vidurkiai, moda, mediana, dispersija, proporcija, koreliacija, kryžminės 
lentelės, statistinis skirtumų reikšmingumas ir jo matavimo testų parinkimo kriterijai. 
Kiekybinio tyrimo duomenų parengimas įvesti į kompiuterį. Darbo su SPSS programa 
pradmenys: duomenų įvedimas, aprašomosios statistikos skaičiavimai. 
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Kokybinio tyrimo duomenų analizė. Analizės pakopos: pirminė duomenų klasifi ka-
cija – segmentavimas, klasifi kavimas ir kategorijų generavimas, kodavimas, kategorijų 
tikrinimas, alternatyvių interpretacijų paieška, kategorijų jungimas ir duomenų apiben-
drinimas / rezultatų aiškinimas. C. Geertz’o tankaus aprašymo samprata. Kiekybinės ir 
kokybinės turinio (kontent) analizės sampratos. 

Kiekybinių ir kokybinių tyrimų validumo ir patikimumo problemos. Etiniai sociolo-
ginių tyrimų aspektai (anonimiškumo problema ir kt.).

Pagrindinė literatūra: 1) Luobikienė I. Sociologija: bendrieji pagrindai ir tyrimų me-
todika. Kaunas: Technologija, 2004, p. 77–100, 115–124, 126–130; 2) Powell R. Basic 
Research Methods for Librarians. London: Ablex Publishing, 1997, p. 89–117, 147–153, 
183–198; 3) Creswell J. W. Qualitative inquiry and research design. London: Sage, 1998, 
p. 109–118, 120–133; 4) Marshall C. Designing qualitative research. Newbury, 1990, 
p. 74–77, 105–160.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Apibūdinkite anketinę apklausą, jos pranašu-
mus, trūkumus, taikymo kriterijus. Kokios dažniausios anketų ir interviu klausimų for-
mulavimo, anketos / interviu struktūros klaidos? 2) Apibūdinkite interviu tipus ir jų tai-
kymo kriterijus. 3) Kokie fokusuotų grupinių interviu-diskusijų pranašumai ir trūkumai? 
Kada tikslinga juos taikyti? 4) Apibūdinkite individualių ir fokusuotų grupinių interviu 
parengimo ir atlikimo procesą. 5) Seminarui pagal dėstytojo pateiktus interviu planus / 
klausimynus atlikite atitinkamo tipo interviu, parenkite jo protokolą ir dalies duome-
nų transkripciją. 6) Kas yra sąvokų operacionalizavimas? 7) Apibūdinkite pagrindinius 
kiekybiniame tyrimo kintamųjų matavimo skalių tipus. 8) Kokios sąvokos aprašomojoje 
statistikoje apibūdina dviejų kintamųjų ryšį? Paaiškinkite jas. 9) Apibūdinkite pagrindi-
nes kokybinių duomenų analizės pakopas. 10) Kuo kokybinio tyrimo duomenų analizė ir 
interpretacija skiriasi nuo kiekybinio? 11) Paaiškinkite tyrimo validumo ir patikimumo 
sampratas kokybiniuose ir kiekybiniuose tyrimuose. 12) Kokie svarbiausi sociologinių 
tyrimų etikos reikalavimai?

Seminarų ir pratybų temos
1. Sociologinio tyrimo plano parengimas: ką tirti ir kaip tirti.
2. Sociologinių tyrimų apklausos metodai.
3. Kokybinių tyrimų duomenų analizė ir apibendrinimas / interpretavimas.
4. Kultūrinės traumos teorijos taikymas atliekant pokomunistinių visuomenių at-

minties tyrimus.
5. Tautos praeities mitų ir tautinio identiteto ryšiai.
6. „Struktūrų“ ir „veikėjų“ sociologijos požiūrių derinimas: J. Alexanderio holo-

kausto traumos naratyvo transformacijų tyrimo pavyzdys.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Aarelaid-Tart A. Teorija kulturnoj travmy: opyt Estonii // Sociologičesikije issle-

dovanija. Vol. 10, p. 63–72; 2) Giesen B. Triumph and Trauma. Boulder, CO: Paradigm, 
2004; 3) Sztompka P. Th e Trauma of Social Change: a Case of Post-communist societies // 
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Cultural trauma and collective identity. London, Los Angeles: California University Press, 
2004, p. 155–195; 4) Jadov V. A. Strategija socialnogo issledovanija. Moskva: Dobros-
vet, 2003, p. 228–294, 387–436; 5) Silverman D. Doing qualitative research: A Practical 
Handbook. London: Sage, 2000; 6) Reicher S., Hopkins N. Self and Nation: Categorizati-
on, Contestation and Mobilization. London: Sage, 2001, p. 131–150; 7) Roudometof V. 
Commemorations: the Politics of Collective Memory // Journal of Political and Military 
Sociology. 2003, Vol. 31, No. 2, p. 161–169.

Pokomunistinių šalių atminties 
kultūros, paveldas ir politika

Prof. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, doc. dr. Rasa Čepaitienė, lekt. Irena Šutinienė

Temos anotacija. Analizuojamos atminties kultūros ir paveldo sampratų specifi ka 
pokomunistinėse šalyse. Pradinėse apžvalgose daugiausia dėmesio skiriama Vidurio ir 
Rytų Europos šalių atminties kultūrų transformacijoms nuo XIX a. pabaigos iki XXI a. 
pradžios, lyginant su pokolonijinių visuomenių atminties transformacijų specifi ka.

Nagrinėjant pagrindines atminties kultūros fi gūras Lietuvoje, ypatingas dėmesys ski-
riamas esminių atminties fi gūrų (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK), Vytauto 
Didžiojo, okupacijų, nacionalinio išsivadavimo kovų ir t. t.) ir jų sampratų kaitai aptarti 
nuo XIX a. pabaigos tautinio atgimimo iki šių dienų. Ypač svarbu fi ksuoti atminties ele-
mentų interpretacijų pokyčius, įvykusius dėl didžiųjų geopolitinių lūžių ir ideologinių 
nuostatų kaitos. Atminties kultūros ir politikos pokyčiai nagrinėjami ir nacionaliniu, ir 
ypač vietiniu (miestų) lygmeniu, atskirai aptariami didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių – atminties kultūrų pokyčiai.

Paskaitose pateikiama atminties kultūrų Lietuvoje tipologizacija, aptariama vyraujan-
čios ir diskriminuojamos atminties problematika. Daug dėmesio skiriama istoriografi jos 
(ypač sovietinės) ir atminties kultūros santykiui apibūdinti susitelkiant į įvairias istorio-
grafi jos santykio su visuomenėje vyraujančiais praeities vaizdiniais formas – jų dekons-
travimą, sustiprinimą, neigimą, transformavimą. Analizuojamos ir LDK, imperinio lai-
kotarpio, tarpukario, ir sovietmečio paveldo (ne)pripažinimo tendencijos ir atvejai. Ši 
analizė taps savakarankiško darbo rengiantis seminarams įžanga.

Lietuvos padėties apžvalga bus geras įvadas į platesnio pokomunistinių šalių kon-
teksto suvokimą. Antroje paskaitų bloko dalyje nagrinėjami pokomunistinėms regiono 
šalims bendri klausimai, tokie kaip ikikarinės ir po 1990 m. besiformuojančios atminties 
kultūros santykis, komunizmo nusikaltimų reikšmė regiono šalių atminties kultūroms, 
nacionalinio tapatumo perkūrimo strategijoms ir t. t. Nagrinėjamos konkretaus laiko-
tarpio pagrindinės atminties fi gūros (pavyzdžiui, egzistuoja akivaizdūs požiūrių į Antrąjį 
pasaulinį karą skirtumai Vakaruose bei Vidurio ir Rytų Europoje). Pateikiama atminties 
kultūrų tipologija ir atskirų regiono šalių, tokių kaip Lenkija, Rusija, Baltarusija, Ukrai-
na, Baltijos šalys, atminties kultūros ir atminties politikos analizė. Specifi nę paskaitų 
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bloko dalį sudaro lyginamųjų tyrimų, analizuojančių postkomunistinių valstybių sosti-
nių – Vilniaus, Minsko, Kijevo ir kt. – atminties kultūrų kūrimo skirtumus ir panašumus, 
aptarimas. Tai irgi reikšmingas postūmis studentams savarankiškai rengtis seminarams 
ir atlikti projektų pristatymus.

Temos programa
1. Atminties ir atminimo kultūrų transformacijos Lietuvoje XIX a. pabaigoje–XX a. 

pradžioje.
1.1. Lietuvos atminties ir atminimo kultūrų bendroji charakteristika.
Reikšminiai žodžiai: atmintis, tautinės tapatybės, istorijos politizacija, paveldas.
Sąvokos: pokomunistinės visuomenės, atminties kultūra, atminties politika, tautiniai 

mitai.
Šio bloko paskaitose apžvelgiama Lietuvos atminimo kultūros transformacija nuo 

XIX a. pabaigos iki šių dienų, išskiriant pagrindinius laikotarpius ir aiškinantis šių poky-
čių priežastis bei specifi ką. Paskaitose atskleidžiamas Vytauto Didžiojo tautinio mito įsi-
galėjimo tarpukario Lietuvoje aplinkybės, jo santykis su XIX amžiaus tautinio atgimimo 
ir kovų už Lietuvos nepriklausomybę herojais. Sovietmečiui skirtoje dalyje pateikiama 
sovietinės atminties kultūros charakteristika, pabrėžiami ir jos panašumai su visoje SSRS 
kuriama atminties kultūra, ir skirtumai. Kita svarbi tema aptariant sovietmečio atminties 
kultūrą – alternatyvų ofi cialiajam diskursui paieška, todėl paskaitose nagrinėjama ne-
formalių judėjimų (pavyzdžiui, hipių) veikla. Aptariant Lietuvos atminties ir atminimo 
kultūros transformacijas po 1990 metų, atkreipiamas dėmesys į bendras pokomunistinio 
šalių bloko raidos tendencijas.

Literatūra: 1) Europos kultūros profi liai: atmintis, tapatumas, religija. Vilnius, 2007; 
2) Europos istorijos: Rytų ir Vakarų patirtis. Vilnius, 2010; 3) Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštijos tradicija ir paveldo „dalybos“. Vilnius, 2008; 4) Naujasis Vilniaus perskaitymas: 
didieji Lietuvos istoriniai pasakojimai ir daugiakultūrinis miesto paveldas. Vilnius, 2009; 
5) Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo. Atminties kultūros 
transformacijos XX–XXI a. Lietuvoje. Vilnius, 2010; 6) Bumblauskas A. Lietuvos Didžioji 
Kunigaišktija ir jos tradicija. Vilnius, 2010.

1.2. Centrinės Lietuvos atminties kultūros fi gūros ir jų reikšmių transformacijos 
XX–XXI amžiuje.

Reikšminiai žodžiai: atmintis, tautinės tapatybės, istoriografi ja.
Sąvokos: tautiniai mitai, istorijos politika, centrinės atminties fi gūros.
Šio bloko paskaitose, remiantis egzistuojančiais lietuvių istorikų tyrimais, aptariamos 

tokios pagrindinės Lietuvos atminties fi gūros ir pasakojimai kaip Vytautas Didysis, Jonas 
Basanavičius, lietuvių kalba, Vilniaus okupacija ir t. t., jų santykis su kitais istoriniais 
įvykiais ar asmenybėmis, turinčiais arba turėjusiais svarbią reikšmę Lietuvos atminties ir 
atminimo kultūroms. Aptariant šiuos klausimus ypatingas dėmesys skiriamas šių fi gūrų 
turinio susiformavimui bei jo transformacijoms.
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Literatūra: 1) Putinaitė N. Šiaurės Atėnų tremtiniai. Vilnius, 2004; 2) Nuo Basana-
vičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo. Atminties ir atminimo kultūrų 
transformacijos XX–XXI a. Lietuvoje / Sud. A. Nikžentaitis. Vilnius: Lietuvos istorijos 
institutas, 2011; 3) Nikžentaitis A. Vytauto ir Jogailos įvaizdis Lietuvos ir Lenkijos visuo-
menėse. Vilnius, 2002; 4) Mačiulis D. Valstybės kultūros politika Lietuvoje 1927–1940 
metais. Vilnius, 2005; 5) Nikžentaitis A., Šutinienė I. Baltijos kelio dvidešimtmetis: eilinis 
jubiliejus ar kultūrinės atminties transformacijos pradžia? // Lietuvos istorijos metraštis. 
2010, Nr. 1.

Kontroliniai klausimai. 1) Basanavičiaus kaip vieno iš pagrindinių atminties kultūros seg-
mentų turinio transformacijos XX–XXI a. 2) Vytauto Didžiojo ir Jogailos įvaizdžių trans-
formacija XX–XXI amžiaus Lietuvoje. 3) Lietuvių kalba kaip atminties kultūros fi gūra.

1.3. Konkuruojančios atminimo kultūros Lietuvoje.
Reikšminiai žodžiai: tautinės mažumos, tautinės tapatybės, partizaninis pasipriešini-

mas, Antrasis pasaulinis karas.
Sąvokos: konkuruojančios atminties kultūros, atminties politika.
Šio bloko paskaitų dalyje aptariamos konkuruojančios atminties kultūros Lietuvo-

je XXI a. pradžioje, daug dėmesio skiriama jų susiformavimo aplinkybėms. Paskaitose 
analizuojama tautinių grupių (lenkų, rusų, baltarusių, žydų) atminimo kultūros, taip pat 
skirtingą istorinę patirtį turinčių grupių atminties kultūros, išskiriant pirmiausia tokius 
įvykius kaip Antrasis pasaulinis karas, partizaninis pasipriešinimas ir t. t.

Literatūra: 1) Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo. At-
minties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI a. Lietuvoje. Sud. A. Nikžentaitis. 
Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2011; 2) Vilnius: Geschichte und Gedächtnis einer 
Stadt zwischen den Kulturen / Hg. M. S. Wessel, I. Göty, E. Makhotina. Frankfurt, New 
York, 2010; 3) Šutinienė I. Lietuvių ir tautinių mažumų europinio identiteto paieškos // 
Etniškumo studijos. Europos integracijos suvokimai. Vilnius, 2004, p. 21–32; 4) Snyder T. 
Tautų rekonstrukcija: Lietuva, Lenkija, Ukraina, Baltarusija 1569–1999. Vilnius, 2008.

Kontroliniai klausimai. 1) Konkuruojančių atminčių susiformavimo šaltiniai. 2) Lenkų 
tautinės grupės atminties kultūros ypatumai. 3) Rusų tautinės grupės atminties kultūros ypa-
tumai. 4) Partizaninis pasipriešinimas Lietuvos atminties ir atminimo kultūrose: konkurenci-
nis aspektas. 5) Antrasis pasaulinis karas ir Lietuvos atminties ir atminimo kultūros.

1.4. Atminties ir atminimo kultūrų raiška Lietuvos urbanistinėse erdvėse.
Reikšminiai žodžiai: urbanistinės erdvės, tautinės tapatybės.
Sąvokos: konkuruojančios atminties kultūros, atminties politika, simbolinis miesto 

užvaldymas, paveldas.
Įvadinėje paskaitų bloko dalyje remiantis miesto kaip ideologinio teksto konceptu ap-

tariamos urbanistinėse erdvėse užkoduotų istorijos reprezentacijų perskaitymo galimy-
bės. Tolesnėse paskaitose nagrinėjamos konkrečių Lietuvos miestų (Vilniaus, Klaipėdos, 
Kauno, Šiaulių ir t. t.) atminties kultūros ir jų transformacijos XX–XXI a., skirtingų tautų 
strategijos bandant simboliškai užvaldyti Lietuvos teritorijoje esančius daugiakultūrius 
miestus, tokius kaip Vilnius ir Klaipėda.
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Literatūra: 1) Cuthbert A. R. Th e Form of Cities: Political Economy and Urban De-
sign. Oxford: Blackwell Publishing, 2006; 2) Ashworth G. J. Išsaugotas Europos miestas 
kaip kultūros simbolis: teksto prasmė // Gamtos ir kultūros paveldas: perteikimas ir ug-
dymas / Sud. R. Čepaitienė. Vilnius, 2010, p. 153–180; 3) Naujasis Vilniaus perskaitymas: 
didieji Lietuvos istoriniai pasakojimai ir daugiakultūrinis miesto paveldas. Vilnius, 2009; 
4) Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo. Atminties ir atmi-
nimo kultūrų transformacijos XX–XXI a. Lietuvoje / Sud. A. Nikžentaitis. Vilnius: Lie-
tuvos istorijos institutas, 2011; 5) Safronovas V. Praeitis kaip konfl ikto šaltinis: tapatybės 
ideologijų konkurencija XX a. Klaipėdoje. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 
2011.

Kontroliniai klausimai. 1) Sostinės teorinio koncepto taikymo galimybės nagrinėjant 
Lietuvos miestų atminties ir atminimo kultūras. 2) Atminties kultūros nacionalinėje vals-
tybėje ir Lietuvos miestuose panašumai ir skirtumai. 3) Atminties kultūrų konkurencijos 
simboliškai užvaldant daugiakultūrius Lietuvos miestus XX a. pirmoje pusėje. 4) Sovieti-
nės ir tautinės atminties ir atminimo konkurencija Lietuvos urbanistinėse erdvėse.

1.5. Atvejo studijos (Lietuvos pavyzdžiu).
Reikšminiai žodžiai: tautinės tapatybės, nacionaliniai herojai.
Sąvokos: atminties ir atminimo fi gūros, atmintis, istoriografi ja.
Šio bloko paskaitose daugiausia dėmesio skiriama toms atminties fi gūroms, kurios 

nėra pagrindinės, tačiau vaidina svarbų vaidmenį Lietuvos atminimo ir atminties kul-
tūrose. Paskaitose ketinama pateikti tokius nacionalinius toposus, kaip 1410 m. Žalgirio 
mūšis, Liublino unija, Gegužės 3 d. Konstitucija, 1336 m. Pilėnų gynimas, XIX a. suki-
limų tradicija ir kt. Daugelis šių atminties fi gūrų buvo kaskart perinterpretuojamos, kol 
įgavo šias dienas pasiekusį turinį. Atvejo studijose ne tik nagrinėjami pavieniai įvykiai ir 
asmenybės, tačiau ir parodomos jų sąsajos su atminties ir atminimo kultūromis.

Literatūra: 1) Baronas D., Mačiulis D. Pilėnai ir Margiris: istorija ir legendos. Vilnius, 
2010; 2) Staliūnas D. Savas ar svetimas paveldas? 1863–1864 m. sukilimas kaip lietuvių 
atminties vieta. Vilnius, 2008; 3) Nikžentaitis A., Mikailienė Ž. Litewski Žalgiris, polski 
Grunwald: dwa toposy narodowe w kontekście analizy porównawczej // Zapiski histo-
ryczne. 2010. z. 2, s. 7–22; 4) Petrauskas R., Staliūnas D. Die drei namen der Schlacht. 
Erinnerungsketten um Tannenberg / Grunwald / Žalgiris // Verfl ochtene Erinnerungen. 
Polen und seine Nachbarn im 19. 20. Jahrhundert / Hg. M. Aust u. a. Köln u. a., 2009, 
p. 119–136.

Kontroliniai klausimai. 1) Kaip XIX a. sukilimai tapo Lietuvos atminties ir atmini-
mo kultūros dalimi? 2) Pilėnų ir Margirio toposo transformacijos XX–XXI amžiuje. 
3) Žalgirio simbolinės fi gūros vieta XX a. pirmos pusės ir XXI a. pradžios Lietuvos at-
minties kultūrose. 4) Sovietmetis ir nacionalinių lietuvių atminties toposų transformaci-
ja. 5) Viduramžių ir naujųjų amžių istoriniai įvykiai ir asmenybės kaip Lietuvos atminties 
ir atminimo kultūrų dalis.
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2. Atminties ir atminimo kultūrų transformacijos pokomunistinėse Vidurio Rytų 
Europos šalyse.

2. 1. Atminties ir atminimo kultūrų VRE bendrosios charakteristikos.
Reikšminiai žodžiai: Rusijos imperija, sovietmetis, Antrasis pasaulinis karas, SSRS 

žlugimas.
Sąvokos: tautiniai mitai, istoriografi ja, istorijos politika.
Aptariant atminties ir atminimo kultūrų transformacijas Vidurio ir Rytų Europoje ti-

riamais objektais pasirinktos Baltijos šalys, Baltarusija, Lenkija, Rusija ir Ukraina. Tokį 
pasirinkimą lėmė šių šalių geografi nis artumas. Kita vertus, šios šalys priklauso skirtingų 
šalių tipui, dėl to galima analizuoti problemas, susijusias su atminties kultūrų konstravimo 
specifi ka autoritarinėse, pusiaudemakratinėse ir demokratinėse valstybėse. Pirmojo bloko 
paskaitose aptariama padėtis dviejose autoritarinėse valstybėse – Baltarusijoje ir Rusijoje. 
Jos yra panašios ne vien nedemokratine valdymo forma, tačiau ir tuo, kad abi bando diegti 
visuomenėje transformuotą sovietinę atminties kultūrą, kurios pagrindinės fi gūros Rusi-
joje yra „pergalė Didžiajame tėvynės kare“, o Baltarusijoje – pabrėžiamas „partizanų res-
publikos“ mitas. Aptariant šiuos atvejus kreipiamas dėmesys ir į naujus reiškinius. Rusijoje 
pamažu, be „Didžiojo tėvynės karo“ mito, bandoma atgaivinti Rusijos imperinę tradiciją, 
o Baltarusijoje vis stipresnes pozicijas įgauna LDK praeitis kaip „baltarusiškojo valstybin-
gumo“ simbolis. Lenkijos ir Ukrainos atveju irgi matomas panašus atminties ir atminimo 
kultūrų dualumas. Nors šiose šalyse atminties kultūroje vyrauja XX a. įvykiai (Lenkijoje 
pagrindine atminties kultūros fi gūra laikomas Varšuvos sukilimas, Ukrainoje – holodomo-
ras), tačiau šiuos teminius blokus papildo ir senesnės praeities vaizdiniai. Ukraina šių šalių 
grupėje užima savotišką tarpinę poziciją: joje po 1991 m. sukurtos atminties kultūros fi gū-
ros vis dar turi konkuruoti su sovietine atminties kultūra. Tokia pasirinktų šalių atminties 
kultūrų įvairovė teikia puikios medžiagos atminties kultūrų klasifi kacijai ir analizei.

Literatūra: 1) Langenohl A. Erinnerung und Modernisierung: Die öff entliche Re-
konstruktion politischer Kolektivität am Beispiel des Neuen Russlands. Göttingen, 2000; 
2) Национальные истории на постсоветском пространстве – II / Pед. Ф. Бомсдорф, 
Г. Бордюгов. Москва, 2010; 3) Наследие империи и будущее России / Сост. A. Миллер. 
Москва, 2008; 4) Kraft  C. Der Umgang mit der mehrfachen Diktaturerfahrung im östli-
chen Europa // Bewältigung von Diktaturen / Hg. A. Borgstedt u.a. 2007, Heft  3, s. 63–88; 
5) Scherlock T. Historical Narratives in the Soviet Union and the Post–Soviet Russia. New 
York: Palgrave Macmillian, 2007; 6) Wilfried J. Th e Politics of History and the Second 
World War in Post–Communist Ukraine (1986/1991 – 2004/2005) // Jahrbücher für Ges-
chichte Osteuropas. 2006, № 1, p. 50–81; 7) Snyder T. Bloodlands: Europe between Hitler 
and Stalin. New York: Basic Books, 2010.

Kontroliniai klausimai. 1) Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Lenkijos atminties kul-
tūrų panašumai ir skirtumai. 2) Sovietinės atminties kultūros Rusijoje, Baltarusijoje ir 
Ukrainoje tęstinumas ir pertrūkiai. 3) Lenkijos atminties kultūros kokybinė charakteris-
tika. Varšuvos sukilimo kaip pagrindinio Lenkijos atminties kultūros simbolio transfor-
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macijos XX–XXI amžiuje. 4) „Senosios“ ir „naujosios“ praeities santykis regiono šalių 
atminties kultūrose. 5) Tipologiniai atminties kultūrų skirtumai ir panašumai regiono 
šalyse.

2.2. Požiūrių į sovietmetį įvairovė pokomunistinėje Europoje.
Reikšminiai žodžiai: buvusios SSRS respublikos, soclageris, postsovietinis tapatu-

mas.
Sąvokos: sovietmečio atmintis ir paveldas, komunistinis turizmas, nostalgija.
Šioje dalyje aptariama požiūrių į sovietinę epochą įvairovė ir jų kaita buvusiose sąjun-

ginėse SSRS respublikose bei vadinamojo soclagerio šalyse. Ypatingas dėmesys skiriamas 
sovietinio paveldo išlaikymo / atmetimo debatams tų šalių viešojoje erdvėje ir jų prak-
tinei išdavai muziejifi kacijos ir kitomis priemonėmis. Išskiriami sovietmečio palikimo 
ofi cialusis, alternatyvus (pasipriešinimo) ir kasdienybės dėmenys. Aptariamas sovietme-
čio nostalgijos fenomenas kaip sociokultūrinio „Stokholmo sindromo“ raiška. Atskirai 
nagrinėjamas „komunistinio turizmo“ reiškinys ir jo reikšmė šio regiono ekonomikai.

Literatūra: 1) Čepaitienė R. Sovietmečio atmintis: tarp atmetimo ir nostalgijos // Li-
tuanistica. 2007, t. 53, Nr. 4 (72), p. 36–50; 2) Kraft  C. Der Umgang mit der mehrfachen 
Diktaturerfahrung im östlichen Europa // Bewältigung von Diktaturen / Hg. A. Borgstedt 
u.a. 2007, Heft  3, s. 63–88; 3) Čepaitienė R. Paveldosauga globaliajame pasaulyje. Vilnius, 
2010, p. 299–318; 4) Light D. Žvelgiant į komunizmą: paveldo turizmas ir pokomunistinės 
Vokietijos, Vengrijos ir Rumunijos tapatumai // Gamtos ir kultūros paveldas: perteikimas 
ir ugdymas / Sud. R. Čepaitienė. Vilnius, 2010, p. 342–365.

Kontroliniai klausimai. 1) Lietuvos visuomenės santykio su sovietine praeitimi spe-
cifi ka ir tipiškumas kitų posovietinių valstybių kontekste. 2) Sovietmečio „svetimumo“ 
ir „savumo“ dėmenys bei jų kaita. 3) Posovietinių ir buvusių soclagerio šalių požiūrių 
į sovietmetį panašumai bei skirtumai. 4) Sovietinio palikimo įpaveldinimo problemos 
ir galimybės Lietuvos ir kitų pokomunistinių šalių pavyzdžiu. 5) Komunistinio turizmo 
konceptas ir plėtros galimybės.

Polemika su studentais: „Sovietmečio paveldas – atmesti negalima išsaugoti (kur dėti 
kablelį?).“

2.3. Pagrindinės Vidurio ir Rytų Europos atminties kultūros fi gūros ir jų turinio 
transformacijos.

Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštija, Abiejų Tautų Respublika, Rusi-
jos imperija.

Sąvokos: valstybingumas, tautinis tapatumas, atminties kultūros fi gūros, nacionali-
niai mitai, istorijos politika.

Šio bloko paskaitose aptariamos pagrindinės regiono šalių atminties kultūros fi gūros 
ir jų transformacijos XX–XXI a. kartu su jų valstybingumo ir tautinio tapatumo klau-
simais globalizacijos kontekste. Lietuvos ir Baltarusijos atvejais daug dėmesio skiriama 
konkuruojančio LDK vaizdinio kaip valstybingumo simbolio genezei ir raidai pirmaisiais 
metais po 1991 m. bei naujoms šio simbolio transformacijoms XXI amžiuje. Lenkijos ir 
Lietuvos atvejais vis labiau aktualėja ir Abiejų Tautų Respublikos (ATR) patirties panau-
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dojimo galimybės ES kontekste. Taip pat analizuojama imperijos idėjos genezė ir ban-
dymai įtvirtinti šį simbolį dabartinės Lietuvos ir Rusijos atminties kultūros. Aptariamos 
Ukrainos valstybingumo tradicijos paieškų problemos – Kijevo Rusia, LDK, „kazokų 
respublika“, dvigubą ukrainiečių tapatumą pagimdęs šalies perskyrimas į austriškąją ir 
rusiškąją imperijų dalis ir šiandieninės to pasekmės.

Literatūra: 1) Langenohl A. Erinnerung und Modernisierung: Die öff entliche Re-
konstruktion politischer Kolektivität am Beispiel des Neuen Russlands. Göttingen, 2000; 
2) Портнов А. Упражнения с историей по–украински. Москва, 2009; 3) Наследие 
империи и будущее России / Сост. А. Миллер. Москва, 2008; 4) Norkus Z. Nepa-
siskelbusioji imperija: Lietuvos Didžioji Kunigaikštija lyginamosios imperijų sociologi-
jos požiūriu. Vilnius: Aidai, 2009; 5) Potašenko G. Istorijos kultūra šiuolaikinėje Lietu-
voje: daugiakultūriškumo samprata visuomenėje ir Lietuvos didžiosios Kunigaikštijos 
tyrimuose // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai / Sud. 
A. Bumblauskas, G. Potašenko. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 275–300.

Kontroliniai klausimai. 1) Pagrindinės atminties kultūros fi gūros Lietuvoje, Baltaru-
sijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir Ukrainoje. Jų turinio skirtumai ir panašumai. 2) Atminties ir 
atminimo kultūrų konfl iktai Baltarusijoje: „partizanų respublika“ versus Lietuvos Didžio-
ji Kunigaikštystė. 3) „Kazokų respublikos“ simbolio vieta šiuolaikinėje Ukrainos atmin-
ties kultūroje. 4) Naujos atminties kultūros kūrimo bandymai: Rusijos atvejis.

3. Lyginamosios atminties ir atminimo kultūrų studijos.
3.1. Pokomunistinių ir pokolonijinių visuomenių kolektyvinės atminties panašumai 

ir skirtumai.
Reikšminiai žodžiai: pokolonijinės visuomenės, tapatumas.
Sąvokos: kultūrinis imperializmas, kolonializmas, daugiakultūriškumas (multikultū-

ralizmas), daugiakultūris ir mažumų paveldas.
Šio bloko paskaitose pokomunistinių kraštų atminties transformacijos susiejamos su 

daug platesniu postkolonijinių visuomenių raidos kontekstu. Taigi, nepaisant jų specifi -
kos, siekiama išvesti universalius tokių – postvisuomenių – ypatumų bendravardiklius ir 
santykį su buvusiomis metropolijomis (kaltė / kaltinimas, atgaila, vengimas prisiminti, 
aukos, didvyrio, agresoriaus modelio išnaudojimas vidaus ir užsienio politikoje). Apta-
riamos šių valstybių nepriklausomybės kovų, naujojo tapatumo kūrimo ir savo vietos 
naujoje geopolitinėje situacijoje paieškos, ypač pabrėžiant žeminančią trečiarūšiškumo 
patirtį ir jos įveikos bandymus pasitelkiant „šlovingosios praeities“ mitus. Analizuojamas 
daugiakultūriškumo konceptas ir teorinės bei praktinės daugiakultūrio ir mažumų pavel-
do panaudos bei raiškos galimybės bei problemos.

Literatūra: 1) Graham B., Ashworth G. J., Tunbridge J. E. A Geography of Heritage: 
Power, Culture and Economy. London: Arnold, 2000; 2) Understanding Heritage and 
Memory / Ed. T. Benton. Manchester, 2010; 3) Čepaitienė R. Paveldosauga globaliajame 
pasaulyje. Vilnius, 2010; 4) Sullivan Sh. Cultural Values and Cultural Imperialism // Cul-
tural Heritage: Critical Concepts in Media and Cultural Studies / Ed. L. Smith. London: 
Routledge, 2007, Vol. 2, p. 160–171.
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Kontroliniai klausimai. 1) Savo ir svetimo paveldo problema pokolinijinėse valstybė-
se. Kaip vertinti okupantų ir kolonistų kultūros įtaką ir materialiąsias liekanas nepriklau-
somybę iškovojusiose šalyse? 2) Istorijos perrašymai ir atminties perkūrimai iš naciona-
linės perspektyvos ir šios prieigos sunkumai daugiaetninėse visuomenėse. 3) Metropolija 
ir kolonijos: buvusių kolonizatorių santykiai su buvusiais pavaldiniais: nelygiavertis ir 
nevienareikšmis dialogas. 4) Europinės kilmės universaliųjų žmogaus teisių sankirta su 
vietinėmis tradicijomis (vietos kultūrinių ir bendražmogiškųjų vertybių sambūvio prob-
lema).

3.2. Atminties kultūros kaip regiono užsienio politikos objektas.
Reikšminiai žodžiai: tarptautiniai santykiai, tarpvalstybiniai konfl iktai, valstybių su-

artėjimo procesai.
Sąvokos: atminties kultūros fi gūros, nacionaliniai mitai, istorijos politika.
Šio bloko paskaitose analizuojama, kaip skirtingos regiono šalių, taip pat ir Lietuvos, 

atminties ir atminimo kultūros veikia tarptautinius santykius regione. Paskaitose daug 
dėmesio skiriama atminties kultūrų panaudojimui konfl ikto eskalavimui arba šalių su-
artėjimui. Išsamiai paskaitose nagrinėjamos Ukrainos ir Lenkijos, Lenkijos ir Lietuvos, 
Rusijos ir Lenkijos suartėjimo praktikos ir ritualai. Pateikiama analizė, kodėl vieni šalių 
suartėjimo procesai regione vyksta sėkmingai, o kiti vėl sukelia tarpvalstybinius konfl ik-
tus. Šiame kontekste aptariamas ir XXI amžiaus pradžioje kilęs Lietuvos ir Lenkijos konf-
liktas, parodant, kokį vaidmenį jame suvaidino skirtingos Lietuvos ir Lenkijos atminties 
kultūros.

Literatūra: 1) Gniazdowski M. Kwestie historyczne w polskiej polityce zagranicznej // 
Rocznik polskiej polityki zagranicznej. 2006, t. 1, s. 234–257; 2) Pamięć i polityka zagra-
nyczna. Warszawa, 2006; 3) Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Rib-
bentropo. Atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI a. Lietuvoje / Sud. 
A. Nikžentaitis. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2011; 4) Neumann I. Uses of the 
Other: Th e ‘East’ in European Identity Formation. Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1999; 5) Čepaitienė R. Keletas pamąstymų apie istorijos politikos antropologinį 
matmenį // Šiuolaikiniai istorinės sąmonės formavimo būdai: prielaidos, galimybės ir ri-
bos. Vilnius, 2010, p. 65–78.

Kontroliniai klausimai. 1) Praeities konfl iktų išnaudojimo tarptautiniuose santykiuo-
se galimybės ir ribos. 2) Istorinių konfl iktų eskalavimo VRE regione pavyzdžiai ir analizė. 
3) Konfl iktų sprendimo pavyzdžiai ir rezultatai. 4) Atgailos ir atsiprašymo ritualų veiks-
mingumas tarptautinių santykių gerinimo kontekste.

Seminarų ir pratybų temos
1 teminis blokas.
1. Pagrindiniai atminties ir atminimo kultūros Lietuvoje transformacijų etapai.
2. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdinio gaivinimo priežastys ir raiškos for-

mos XX–XXI a. pradžioje Lietuvoje.
3. Pagrindiniai sovietinės atminties kultūros postulatai.
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4. Sovietinės ir tarpukario Lietuvos atminties kultūrų santykis.
5. Atminties kultūros XXI a. pradžios Lietuvoje charakteristika: tęstinumas ir lū-

žiai.
6. Atminties kultūros raiška Lietuvos urbanistinėse erdvėse (konkretaus miesto pa-

vyzdžiu).
2 teminis blokas.
1. Atminties kultūrų vaidmuo Rusijos ir Lietuvos santykiuose XX a. pabaigoje–

XXI a. pradžioje.
2. Lenkijos ir Ukrainos suartėjimo bandymai transformuojant atminties kultūrų 

vaizdinius.
3. Lenkijos ir Lietuvos konfl iktas XXI amžiaus pradžioje: skirtingų atminties kultū-

rų veiksnys.
4. Rusijos ir Lenkijos konfl iktai ir suartėjimo bandymai transformuojant atminties 

kultūras („Dviejų Katynių“ veiksnys).
5. Trauminės praeities vaizdiniai kaip Vidurio ir Rytų Europos šalių tarpvalstybi-

nių santykių raidos veiksnys.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift , Erinnerung und politische Iden-

tität in frühen Hochkulturen. München, 1992; 2) Tunbridge J. E., Ashworth G. J. Disso-
nant Heritage: Th e Management of the Past as a Resource in Confl ict. Chichester, 1996; 
3) Smith A. D. Myths and Memories of the Nation. Oxford, 1999; 4) Mythen der Na-
tionen / Hg. M. Flacke. Berlin, 2004, Bd. 1–2; 5) Vergangenheitsdiskurse in der Ostse-
eraum / Hg. J. Zägel. Kiel, 2007, Bd. 1–2; 6) Cultural Memory Studies: An Internatio-
nal and Interdisciplinary Handbook (Media & cultural memory, Bd. 8) / Eds. A. Erll, 
A. Niinning. Berlin, New York, 2008; 7) Staliūnas D. Savas ar svetimas paveldas? 1863–
1864 m. sukilimas kaip lietuvių atminties vieta. Vilnius, 2008; 8) Realms of Memory / 
Ed. P. Nora. Columbia University Press, 1996–1998, Vol. 3; 9) Šutinienė I. Tautos istorijos 
simboliai Lietuvos gyventojų tautinėje vaizduotėje: herojų įvaizdžiai ir jų kaita // Sociolo-
gija. Mintis ir veiksmas. 2009, Nr. 1 (24); 10) Миллер А. Историческая политика // Pro et 
contra. 2009, no. 3–4; 11) Национальные истории на постсоветском пространстве – 
II / Pед. Ф. Бомсдорф, Г. Бордюгов. Москва, 2010; 12) Nuo Basanavičiaus, Vytauto 
Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo. Atminties ir atminimo kultūrų transformacijos 
XX–XXI a. Lietuvoje / Sud. A. Nikžentaitis. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2011; 
13) Čepaitienė R. Paveldosauga globaliajame pasaulyje. Vilnius, 2010; 14) Nora P. Rethin-
king France: Les Lieux de mémoire. Chicago, 2010, vol. 4 [Histories and Memories].
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Modulio tikslas – supažindinus su vokiškosios (arba moderniosios) istorijos didak-
tikos programos ištakomis, svarbiausiomis idėjomis ir sąvokomis, išmokyti studentus 
kritiškai interpretuoti, analizuoti didaktinę literatūrą bei istorijos mokymą reglamentuo-
jančių dokumentų turinį, savarankiškai formuluoti ir spręsti didaktines problemas, di-
daktiškai aktualizuoti, tirti ir vertinti istorinės informacijos šaltinius (istorinę ekspoziciją, 
istorinį fi lmą / laidą, kultūros paveldo objektus, įvairias istorijos mokymo priemones).

Modulio temos:
• Istorijos didaktikos įvadas;
• Empiriniai istorinės sąmonės tyrimai;
• Istorinė kultūra – estetinio, politinio, pažintinio lygmens studijos;
• Paveldo edukacijos idėjų ir patirties panaudojimas istorijos didaktikoje;
• Istorijos mokymo mokykloje problematika.

Istorijos didaktikos įvadas
Doc. dr. Rūta Šermukšnytė

Temos anotacija. Įvadas į istorijos didaktiką – tai pamatinės, daugiausia teorinio po-
būdžio žinios apie istorijos didaktiką ir jos kontekstą. Jos būtinos norint suprasti kitas 
modulio temas. Nagrinėjant temą aptariami edukologijos, pedagogikos, didaktikos, is-
torijos mokslo ir istorijos didaktikos ryšiai, didaktikos istorija, vokiškosios (arba moder-
niosios) istorijos didaktikos programos genezė, tyrimo uždaviniai, svarbiausios sąvokos, 
vieta mokslų struktūroje, istorijos didaktikos ir istorijos mokymo metodikos santykis, 
istorijos didaktikos ir amerikietiškosios Public History paralelės. Šių žinių supratimas ir 
taikymas savarankiškai argumentuojant bus vertinamas dviejuose seminaruose.

Temos siekiniai: 1) suvokiama ir gebama paaiškinti edukologijos, pedagogikos, di-
daktikos, istorijos mokslo ir istorijos didaktikos tarpusavio ryšius, istorijos didaktikos ir 
istorijos mokymo metodikos santykį; 2) svarbiausių istorijos didaktikos raidos tenden-
cijų, istorijos didaktikos sampratų žinios; 3) gebama apibrėžti svarbiausius vokiškosios 
(arba moderniosios) istorijos didaktikos programos uždavinius, vietą mokslų struktūroje; 
4) gebama lyginti vokiškąją (arba moderniąją) istorijos didaktikos programą su amerikie-
tiškąja Public History samprata; 5) gebama sąvokas vartoti savarankiškai argumentuojant.

Temos programa
1. Didaktikos samprata lyginamųjų mokymo tyrimų perspektyvoje. 
Reikšminiai žodžiai: lyginamoji analizė, patirtinė didaktika, klasikinė didaktika, 

J. A. Komenskis, J. H. Pestalocis, J. F. Herbartas, naujosios srovės.
Sąvokos: edukologija, pedagogika, didaktika, curriculum.
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Tam, kad suvoktume, kas yra istorijos didaktika ir kaip jos samprata keičiasi XX a. 
antroje pusėje, būtina atsakyti į klausimą: kas iš tiesų yra didaktika? Lyginamieji tyrimai 
rodo, kad į šį klausimą ne taip paprasta atsakyti. Skirtingose šalyse arba didaktikos termi-
nas suvokiamas skirtingai, arba jis nevartojamas. Pirmosios potemės paskaitose daugiau-
sia dėmesio skiriama mokymo teorijos lyginamajai analizei (ir vertikaliam, ir horizonta-
liam jos pjūviams). Aptariami šie mokymo proceso ir teorijos etapai ir kryptys: patirtinė 
(ikiteorinė) didaktika, klasikinė (teorinė) didaktika (J. A. Komenskio, J. H. Pestalocio, 
J. F. Herbarto didaktinės sistemos), J. F. Herbarto teorijos kritika, naujosios srovės (fe-
nomenologinė, egzistencinė, socialinė, biologinė ir kt.). Lyginamoji analizė atskleidžia, 
kad tokia didaktikos samprata, kokia egzistuoja Lietuvoje, yra vokiškos kilmės, glaudžiai 
susijusi su šios šalies fi losofi ne mintimi, hermeneutine Geisteswissenschaft en tradicija ir 
specifi ne raida.

Pagrindinė literatūra: 1) Lyginamoji edukologija / Sud. P. Jucevičienė. Kaunas: Tech-
nologija, 1997, p. 6–29; 2) Vaitkevičius J. Istorinė (lyginamoji) didaktika. Vilnius: Vilniaus 
pedagoginis universitetas, 2001, p. 4–102; 3) Kansanen P. Th e Deutsche Didaktik and the 
American Research on Teaching // TNTEE Publications. 1999, No. 1, p. 21–35.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Apibrėžkite edukologijos, pedagogikos ir di-
daktikos sąvokas, paaiškinkite jų tarpusavio ryšius. 2) Nusakykite svarbiausius teorinės 
didaktikos etapus bei žymiausius jų atstovus, esminius šių etapų bruožus. 3) Palyginkite 
skirtingas mokymo tyrimų tradicijas ir nusakykite jų ištakas.

2. XIX–XX a. pirmos pusės istorijos didaktikos teorijos ir praktikos specifi ka. Vokiš-
kosios istorijos didaktikos programos atsiradimo svarbiausios prielaidos.

Reikšminiai žodžiai: istorijos mokymas, mokykla, istorijos mokslas, istorijos didakti-
kos teorija ir praktika, istorijos didaktikos istorija.

Sąvokos: istorijos didaktika.
Lietuvoje iki XX a. 10 dešimtmečio egzistavo viena istorijos didaktikos samprata. Tai 

discplina, įsiterpianti tarp akademinės istorijos ir istorijos mokymo metodikos. Vyravo 
vienas – subpedagoginis jos modelis. XX a. 8 dešimtmetyje Vokietijoje šią sampratą imta 
sistemingai kritikuoti, sukurtas naujas jos modelis, įvardijamas kaip vokiškoji (ar moder-
nioji) istorijos didaktikos programa. Ji iškėlė kalusimą – kam pavaldi istorijos didaktika: 
pedagogikai ar istorijos mokslui? Antros potemės paskaitose svarstoma šios problemos 
kilmė XIX a., kai istorijos didaktikoje remtasi pedagogikos principais, o istorijos dalyko 
turinio svarstymai tapo ne tokie svarbūs. Istorijos didaktikos kaitos XX a. antros pusės 
Vakarų Vokietijoje postūmiu tapo daug veiksnių. Tai istorijos mąstymo krizė, socialinių 
mokslų iššūkis, demokratinių ir pedagoginių reformų reikalavimai, istorijos mokymo 
mokykloje teisėtumo krizė. Papildomų postūmių didaktikos vertei padidėti suteikė cur-
riculum teorijos banga. Kaip vienas iš svarbiausių vokiškosios (ar moderniosios) istorijos 
didaktikos programos atsiradimą inspiravusių veiksnių įvardytinas ir istorijos mokslo 
savirefl eksijos procesas.
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Pagrindinė literatūra: 1) Poviliūnas A. Naujų istorijos didaktikos metmenų ieškant // 
Istorinė sąmonė ir istorijos didaktika / Sud. A. Poviliūnas. Vilnius: Solertija, 1997, p. 5–
11; 2) Rüsenas J. Istorijos didaktika Vakarų Vokietijoje: nauji istorijos tyrinėjimai saviži-
nos link // Istorinė sąmonė ir istorijos didaktika / Sud. A. Poviliūnas. Vilnius: Solertija, 
1997, p. 14–27; 3) Jeismann K. E. Didaktik der Geschichte // Geschichtswissenschaft : Di-
daktik–Forschung–Th eorie / Hg. K. E. Jeismann. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1977, s. 9–33; 4) Goddu A. Geschichtsdidaktik: A Resource of German Instructio-
nal Techniques and Materials // Th e History Teacher. 1983, Vol. 16, No. 2, p. 191–200; 
5) Stricker F. Why History? Th inking about the Uses of the Past // Th e History Teacher. 
1992, Vol. 25, No. 3, p. 293–312.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Paaiškinkite XIX–XX a. pirmos pusės istorijos 
didaktikos teorijos ir praktikos specifi ką. 2) Apibūdinkite svarbiausias vokiškosios istori-
jos didaktikos programos atsiradimo prielaidas.

3. Vokiškosios istorijos didaktikos programos svarbiausi uždaviniai, vieta mokslų 
struktūroje.

Reikšminiai žodžiai: istorijos didaktikos apibrėžimas, istorijos didaktikos uždaviniai.
Sąvokos: subpedagoginis, subdiscipininis, interdisciplininis dalyko modeliai, istorinė 

sąmonė, istorijos mokymo metodika.
Modernią programą postuluojanti istorijos didaktika suprantama arba kaip istorijos 

mokslo subdisciplina (subdisciplininis modelis), arba kaip savarankiškas mokslas. Nėra 
vieno chrestomatinio šios istorijos didaktikos apibrėžimo. Vieni teigia, kad tai discipli-
na, tirianti istorijos mokymąsi, kuris suprantamas kaip istorinės sąmonės formavimosi 
procesas. Kiti – kad jos tyrimo objektas yra istorinė sąmonė. Trečiųjų manymu, istorijos 
didaktika tiria ne tik istorinės sąmonės, bet ir istorinės kultūros bei istorijos perteiki-
mo problemas. Svarbiausi istorijos didaktikos uždaviniai taip pat apibūdinami skirtingai, 
nors lengva išvesti bendrą šių apibrėžimų vardiklį. J. Rüsenas kelia šiuos istorijos didak-
tikos svarbiausius klausimus: mokymo metodika, istorijos mokymo mokykloje tikslų nu-
statymas ir jų įgyvendinimas, istorijos funkcija ir vaidmuo visuomenės gyvenime, bendra 
istorinės sąmonės prigimties, funkcijos ir svarbos analizė. Anot K. E. Jeismanno, istorijos 
didaktikos užduotys yra šios: istorinės sąmonės morfologijos, genezės, funkcijų tyrimai, 
istorinės sąmonės pragmatika. K. Bergmannas istorijos didaktikos užduotis skirsto į tris 
grupes: empirinė užduotis arba faktinis lygmuo, refl eksyvi užduotis arba galimybės lyg-
muo, normatyvinė užduotis arba būtinybės lygmuo.

Pagrindinė literatūra: 1) Rüsenas J. Istorijos didaktika Vakarų Vokietijoje: nauji is-
torijos tyrinėjimai savižinos link // Istorinė sąmonė ir istorijos didaktika / Sud. A. Po-
viliūnas. Vilnius: Solertija, 1997, p. 14–27; 2) Jeismann K. E. Didaktik der Geschichte // 
Geschichtswissenschaft : Didaktik–Forschung–Th eorie / Hg. K. E. Jeismann. Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1977, s. 9–33; 3) Bergmann K. Geschichte in der didaktischen 
Refl ektion // Handbuch der Geschichtsdidaktik / Hg. K. Bergmann, A. Kuhn, J. Rüsen, 
G. Schneider. Düsseldorf: Schwann, 1985, s. 207–217; 4) Rohlfes J. Geschichte und ihre 
Didaktik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1986, s. 97–196.
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Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Apibūdinkite svarbiausias istorijos didaktikos 
sampratas, istorijos didaktikos ir istorijos mokymo metodikos santykį. 2) Paaiškinkite, 
kas yra subpedagoginis, subdiscipininis, interdisciplininis dalyko modeliai. 3) Apibrėžki-
te svarbiausius istorijos didaktikos uždavinius.

4. Istorijos didaktika už Vokietijos ribų. Amerikietiškosios Public History samprata.
Reikšminiai žodžiai: istorijos mokslo pritaikomumas.
Sąvokos: Public History.
Šioje potemėje keliami klausimai: ar yra istorijos didaktika už Vokietijos ribų ir jei taip, 

koks jos turinys? Lyginamieji tyrimai rodo, jog anglosaksų literatūroje istorijos didaktikos 
sąvoka nevartojama, vyrauja mokymo metodikos, istorijos mokymo, istorijos švietimo 
apibūdinimai. Kitose šalyse istorijos didaktikos sąvoka žinoma, tačiau jos turinys dažniau 
suvokiamas tradiciškai. Tačiau panašius į moderniosios istorijos didaktikos programos už-
davinius Amerikoje sprendžia Public History. Nors vieno Public History apibrėžimo nėra, 
Nacionalinė viešosios istorijos taryba Public History sąvoką apibrėžia kaip judėjimą, me-
todologiją, požiūrį, kuris skatina istorijos mokslo pritaikomumą. Taigi, Public History – ir 
praktika, ir koncepcija. Ji siekia, kad istorijos tyrimai būtų orientuoti ne vien į akademinę, 
bet ir plačiąją visuomenę ir taip formuotų pastarosios istorinę sąmonę.

Pagrindinė literatūra: 1) Rüsenas J. Istorijos didaktika Vakarų Vokietijoje: nauji istori-
jos tyrinėjimai savižinos link // Istorinė sąmonė ir istorijos didaktika / Sud. A. Poviliūnas. 
Vilnius: Solertija, 1997, p. 14–27; 2) Stašaitis S. Istorijos didaktika ir jos uždaviniai. Įvadi-
nė paskaita VPU istorijos specialybės studentams. Vilnius: Vilniaus pedagoginio univer-
siteto leidykla, 2002, p. 3–15; 3) Kyvig D. E. Introducing Students to Public History // Th e 
History Teacher. 1991, Vol. 24, No. 4, p. 445–454; 4) Riley G. Organizing a Public History 
Course: An Alternative Approach // Th e History Teacher. 1982, Vol. 16, No. 1, p. 35–52.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Apibūdinkite istorijos didaktikos sampratas, 
egzistuojančias už Vokietijos ribų, jas palyginkite su vokiškuoju istorijos didaktikos aiš-
kinimu. 2) Apibūdinkite Public History sąvoką, atraskite vokiškosios istorijos didaktikos 
programos ir amerikietiškosios Public History sampratos kilmės paraleles. 3) Palyginkite 
vokiškosios istorijos didaktikos programos ir amerikietiškosios Public History uždavi-
nius.

5. Seminarai.

Seminarų ir pratybų temos
1. Kas ir kur iš tiesų yra didaktika?
Orientaciniai seminaro klausimai. 1) Kodėl didaktika yra vokiškos kultūros kūri-

nys? 2) Kas yra didaktika Vokietijoje? Kokie jos pranašumai ir trūkumai? 3) Kur slypi 
J. A. Komenskio ir J. F. Herbarto didaktinių sistemų skirtumai? 4) Kodėl XX a. nyksta 
visaapimantys didaktikos modeliai? Kokios to pasekmės? 5) Kaip tiriamas mokymas už 
Vokietijos ribų? Kokie šių tyrimų pranašumai ir trūkumai? 6) Mokymo planų virsmo į 
curriculum problema.



250

GILINAMIEJI MODULIAI IR JŲ TEMOS

Šaltiniai: 1) Kansanen P. Th e Deutsche Didaktik and the American Research on Tea-
ching // TNTEE Publications. 1999, Vol. 1, No. 1, p. 21–35; 2) Vaitkevičius J. Istorinė 
(lyginamoji) didaktika. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001, p. 47–102.

2. Vokiškoji istorijos didaktika ir amerikietiškoji Public History – paralelių paieškos.
Orientaciniai seminaro aspektai ir klausimai. 1) Istorijos mokslo ir istorijos didakti-

kos santykių istorija. 2) Istorijos mokslo ir Public History santykių istorija. 3) Vokiško-
sios istorijos didaktikos programos ir amerikietiškosios Public History atsiradimo istorijų 
palyginimas. 4) Vokiškosios istorijos didaktikos programos ir amerikietiškosios Public 
History uždavinių lyginamoji analizė. 5) Ar įmanoma ir ar reikia adaptuoti kitoje socio-
kultūrinėje erdvėje gimusias mokymo idėjas?

Šaltiniai: 1) Rüsenas J. Istorijos didaktika Vakarų Vokietijoje: nauji istorijos tyrinėji-
mai savižinos link // Istorinė sąmonė ir istorijos didaktika / Sud. A. Poviliūnas. Vilnius: 
Solertija, 1997, p. 14–27; 2) Stašaitis S. Istorijos didaktika ir jos uždaviniai. Įvadinė pas-
kaita VPU istorijos specialybės studentams. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto 
leidykla, 2002, p. 3–15; 3) Kyvig D. E. Introducing Students to Public History // Th e His-
tory Teacher. 1991, Vol. 24, No. 4, p. 445–454; 4) Riley G. Organizing a Public History 
Course: An Alternative Approach // Th e History Teacher. 1982, Vol. 16, No. 1, p. 35–52.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Lyginamoji edukologija / Sud. P. Jucevičienė. Kaunas: Technologija, 1997, p. 6–29; 

2) Jovaiša L. Enciklopedinis edukologijos žodynas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2007; 3) Jo-
vaiša L. Edukologijos pradmenys: studijų knyga. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 
2001, p. 6–13; 4) Neue geschichtsdidaktische Positionen / Hg. M. Demantowsky, B. Schö-
nemann. Bochum: Projektverlag, 2007; 5) Bergmann K., Schneider G. Geschichte der 
Geschichtsdidaktik und des Geschichtsunterrichts // Handbuch der Geschichtsdidaktik / 
Hg. K. Bergmann, A. Kuhn, J. Rüsen, G. Schneider. Düsseldorf: Schwann, 1985, s. 219–
224; 6) Šermukšnytė R. Istorija, muziejus ir didaktinė perteikimo problema. Metodinė 
priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 14–19; 7) Muziejininkystė 
ir šiuolaikinė istorijos samprata. Pokalbis su dr. A. Bumblausku // Muziejininkystės 
biuletenis. 1999, Nr. 4, p. 6–7; 8) Dunlap C., Lippincott J., Salisbury K., O’Donnell F. J. 
Public History: Four Perspectives // Th e History Teacher. 1982, Vol. 16, No. 1, p. 63–75; 
9) Carrier R. C. Th e Function of the Historian in Society // Th e History Teacher. 2002, 
Vol. 35, No. 4, p. 519–526.

Empiriniai istorinės sąmonės tyrimai
Lekt. Irena Šutinienė

Temos anotacija. Tema „Empiriniai istorinės sąmonės tyrimai“ skirta aptarti pagrin-
dines istorinės sąmonės (socialinės / kolektyvinės atminties) empirinių tyrimų kryptis, 
kartu atskleidžiant empirinio lygmens istorinės sąmonės raiškos bruožus ir kai kurias 
su tuo susijusias metodologines empirinio šios problematikos tyrimo problemas. Supa-



Istorijos didaktika

251

žindinant su empirinių tyrimų rezultatais bei teoriniais-metodologiniais šių tyrimų pa-
grindais, siekiama parodyti teoriniu lygmeniu aptariamų istorinės sąmonės reiškinių ir 
jų empirinės raiškos visuomenės istorinėje sąmonėje / atmintyje bruožų ryšį. Aptariant 
metodologinius tyrimų aspektus, siekiama suteikti metodologinių žinių apie empirinius 
tyrimus, naudingus ugdant praktinius įgūdžius atlikti empirinius tyrimus. Kadangi em-
pirinių istorinės sąmonės tyrimų laukas yra tarpdalykinis, studentai bus supažindinami 
su tipiškais pagrindinių disciplinų (istorijos didaktikos, sociologijos, kultūros mokslų, 
antropologijos) tyrimais. Teoriniu aspektu bus supažindinama su kai kuriomis teorijomis 
ir sąvokomis, kurios padės geriau suprasti aptariamus empirinius tyrimus, pabrėžiant 
praeities reprezentacijų funkcionavimo visuomenėje socialinius, kultūrinius, antropolo-
ginius aspektus. 

Temos siekiniai: 1) gebama pritaikyti istorijos didaktikos, sociologijos, antropologijos 
ir kitų disciplinių sąvokas bei teorijas, aptariant empirinius tyrimus; 2) gebama apibūdinti 
istorinės sąmonės / socialinės atminties empirinio lygmens raiškos visuomenėje ir empi-
rinių šios srities tyrimų bruožus; 3) žinomos kiekvienos disciplinos pagrindinės istorinės 
sąmonės / socialinės atminties empirinių tyrimų kryptys ir Lietuvoje atliktų tyrimų temos 
bei rezultatai; 4) gebama skirti mokslinę analizę ir vertinimus nuo pseudomoksliškumo, 
publicistikos ir buitinių vertinimų; 5) gebama temų medžiagą pateikti vizualiai.

Temos programa
1. Istorinės sąmonės / kolektyvinės atminties tyrimų bruožai: tarpdalykiškumas, 

sąvokų ir metodų įvairovė. Socialiniai atminties aspektai ir pagrindinės empirinių jų 
tyrimų kryptys (paskaitos, seminaras).

Reikšminiai žodžiai: tarpdalykiškumas, sampratų įvairovė, socialinių atminties as-
pektų tyrimai, sociologiniai, antropologiniai, kultūros mokslų tyrimai.

Sąvokos: empirinis tyrimas, istorinė sąmonė, socialinė / kolektyvinė atmintis, karta, 
kohorta.

Empiriniai praeities ir dabarties sąryšių sociokultūriniuose kontekstuose tyrimai api-
būdinami atminties tyrimų (memory studies) sąvoka, jungiančia teorinių ir metodologi-
nių prieigų įvairovę. Ši įvairovė nulemta atminties funkcionavimo ir raiškos visuomenėje 
būdų ir formų įvairovės, todėl nagrinėjant potemę aptariami istorinės sąmonės / kolek-
tyvinės atminties raiškos empiriniu lygmeniu bruožai ir jų implikuojami šios atminties 
tyrimo principai. Atminties ir istorinės sąmonės sąvokų skirtumus daugiausia apibūdintų 
skirtingos disciplinos ir tyrimų tradicijos, bet empiriniai abiejų referentai daugeliu atžvil-
gių yra tie patys ir daugelis Bielefeldo mokyklos tyrėjų nusakomų istorinės sąmonės, isto-
rinės atminties, atsiminimo sąvokomis reiškinių tiriami atliekant ir socialinės / kolektyvi-
nės atminties tyrimus, įvardijant kitomis apibrėžtimis. Kolektyvinės / socialinės atminties 
sąvoka nurodo į daugelio disciplinų ir paradigmų tyrimų lauką, kurį sociologas J. Olickas 
apibūdina kaip „tarpdalykinį, be vieno centro ir vienos paradigmos“. Empiriniuose ty-
rimuose dažniau negu istorinės sąmonės vartojamos atminimo, atminties sąvokos. Su 
tarp(daugia)dalykiškumu susiję nemažai teorinių ir metodologinių problemų.
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Socialinių atminties aspektų tyrimų lauką apibūdina trys pagrindinės kryptys: indivi-
dualios atminties socialinio sąlygotumo, kolektyvinės atminties socialinių funkcijų (ry-
šio su socialiniais identitetais, politinių tikslų legitimavimo ir kt.), kultūros ir atminties 
sąryšių. Trumpai aptariama vyraujanti kiekvienos disciplinos empirinių tyrimų proble-
matika. Kaip atminties socialinio sąlygotumo empirinio tyrimo pavyzdys apžvelgiami 
kiekybiniai ir kokybiniai sociologiniai kartų kolektyvinės atminties tyrimai.

Pagrindinė literatūra: 1) Olick J. K., Robbins J. Social Memory Studies: From ‚Collec-
tive Memory‘ to the Historical Sociology of Mnemonic Practices // Annual Review of 
Sociology. 1998, Vol. 24, 105–135; 2) Jedlowski P. Memory and Sociology. Th emes and 
Issues // Time and Society. 2001, Vol. 10, No. 1, p. 29–44; 3) Wertsch J. Voices of Collecti-
ve Remembering. New York: Cambridge university press, 2002, p. 30–46; 4) Schuman H., 
Willard R. Cohorts, Chronology and Collective memories // Public opinion quarterly. 
2004, Vol. 68, p. 217–254.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kokie yra pagrindiniai socialinės / kolektyvinės 
atminties bruožai ir skirtumai nuo istoriografi jos interpretacijų? 2) Kokius socialinės / 
kolektyvinės atminties empirinio tyrimo principus implikuoja jos raiškos visuomenė-
je ypatybės? 3) Kodėl socialinės atminties tyrimai yra tarp(daugia)dalykiniai? 4) Kaip 
K. Manheimo teorijoje aiškinamas kartų formavimasis ir kaip jis susijęs su kolektyvine 
atmintimi? 5) Kokius kartų atminties bruožus atskleidžia Lietuvoje atlikti tyrimai?

2. Tautos istorijos mitų funkcijos ir nacionalizmas (paskaita, seminaras).
Reikšminiai žodžiai: tautos istorijos mitai, tautinių mitų tipologija ir funkcijos, nacio-

nalizmas ir istorija.
Sąvokos: nacionalizmas, tautos istorijos mitas, tautinis simbolis.
Tautos praeities mitai sudaro pagrindinę didžiųjų nacionalizmo naratyvų dalį ir tautos 

bei tautinės valstybės gyvenime atlieka daugelį labai svarbių funkcijų – nuo tautinio iden-
titeto pagrindimo iki sutelkimo kolektyviniam veiksmui ar bendrijos tikslų legitimavimo. 
Todėl ši praeities mitų grupė pasirinkta išsamiau išanalizuoti, siekiant papildyti studentų 
įgytas bendrąsias žinias apie mitus žiniomis apie konkrečią mitų grupę. Nagrinėjant pote-
mę siekiama suteikti žinių apie tautos praeities mitų ir nacionalizmo ryšio specifi ką, paaiš-
kinti tautos praeities mitų ir simbolių sampratas, tautinių mitų tipologiją ir funkcijas. 

Pagrindinė literatūra: 1) Smith A. D. Myths and Memories of the Nation. Oxford; 
Oxford University press, 1997; 2) Smith A. D. Th e “Golden Age” and National Renewal // 
Myths and Nationhood / Eds. H. Hosking, G. Schopfl in. New York: Routledge, 1997, 
p. 36–59; 3) Schopfl in G. Th e Functions of Myths and the Taxonomy of Myths // Myths 
and Nationhood / Eds. H. Hosking, G. Schopfl in. New York: Routledge, 1997, p. 19–35.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kas yra tautos praeities mitai ir tautiniai simbo-
liai? 2) Kas būdinga tautinių mitų interpretacijoms, kuo jos skiriasi nuo istorijos mokslo 
interpretacijų? 3) Kaip istorijos ir kiti mokslai susiję su tautinių mitų kūrimu ir funkcio-
navimu? 4) Apibūdinkite pagrindinius nacionalizmo mitų tipus ir jų atliekamas funkcijas 
visuomenėse, pateikite pavyzdžių.
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3. Trauminių praeities įvykių kolektyvinės atminties bruožai ir empiriniai tyrimai 
(paskaita, seminaras).

Reikšminiai žodžiai: totalitarinių režimų represijų atmintis, pokomunistinių šalių at-
mintis, atminties strategijos, kultūrinė trauma ir socialiniai identitetai, sovietmečio trau-
minių įvykių atmintis Lietuvoje.

Sąvokos: kolektyvinė trauma, konfl iktiška / disonuojanti atmintis, atminties strategi-
ja, kultūrinė trauma, socialinė amnezija, traumos įveika.

Kolektyvinės trauminės patirties atmintis – vienas pagrindinių šiuolaikinių visuo-
menių socialinės atminties motyvų, susijęs su moraliniais kaltės, atsakomybės ir pana-
šiais klausimais bei, kitaip negu praeities mitai, dažniausiai probleminantis kolektyvinius 
identitetus ir neretai lemiantis konfl iktišką atmintį. Pateikiamos įvairių disciplinių tyrimų 
problematiką ir metodologiją iliustruojačios sampratos ir empiriniai tyrimai: J. C. Ale-
xanderio ir kitų kultūrinės traumos, Turnbridge‘o, Ashwortho, Coheno trauminių įvy-
kių atminties strategijų, P. Connertono kolektyvinių amnezijų sampratos, tarp empirinių 
tyrimų – kultūrinės traumos diskursų ir socialinių identitetų ryšį atskeidžiantys tyrimai 
(B. Giesen, R, Eyerman), Antrojo pasaulinio karo atminties konfl iktų pokomunistinėje 
Estijoje tyrimai (A. Aarelaid-Tart), traumų atminties kartose tyrimai (H. Welzer, G. Ro-
senthal), psichologiniai sovietmečio traumų pasekmių tyrimai Lietuvoje (D. Gailienė). 

Pagrindinė literatūra: 1) Giesen B. Th e Trauma of Perpetrators: Th e Holocaust as the 
Traumatic Reference of German National Identity // Alexander J. C., Eyerman R., Gie-
sen B., Smelser N. J., Sztompka P. Cultural trauma and collective identity. London, Los 
Angeles: California University Press, 2004, p.196–250; 2) Turnbridge J. E., Ashworth G. J. 
Dissonant heritage: Th e Management of the Past as a Resource in Confl ict. Chichester: 
John Wiley and Sons, 1996, p. 105–112; 3) Gailienė D. Ką jie mums padarė. Vilnius: Tyto 
alba, 2008, p.76–134; 4) Aarelaid-Tart A. Cultural Trauma as the Mnemonic Device of 
Collective Memory // Th e burden of remembering: recollections & representations of the 
Twentieth century / Eds. E. Kõresaar, E. Lauk, K. Kuutma. Helsinki: Finnish Literature 
society, 2009, p.197–221.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Apibūdinkite pagrindines trauminių įvykių 
atminties strategijas ir įvertinkite jas socialinio naudingumo (visuomenės integracijai, 
traumos įveikai, pozityviam socialiniam identitetui) požiūriu. 2) Kaip susiję su visuo-
menių ir grupių identitetais „aukos“ ir „nusikaltėlio“ diskursai kolektyvinių traumų at-
mintyje (B. Gieseno, R, Eyermano tyrimų pavyzdžiu)? 3) Kaip kultūrinė trauma lemia 
Antrojo pasaulinio karo atminčių konfl iktą Estijoje (A. Aarelaid-Tart tyrimas)? 4) Kaip 
dabartinėje Lietuvoje vyraujančios atminties strategijos veikia sovietmečio traumų pasek-
mes visuomenei?

4. Socialinės atminties tyrimai antropologijoje ir kultūros moksluose. Atminties ty-
rimai ir sakytinės istorijos metodologija (paskaita, seminaras).

Reikšminiai žodžiai: kultūrinis kolektyvinės atminties sąlygotumas, antropologiniai 
atminties tyrimai, kultūros mokslų atminties tyrimai, atminties tyrimai sakytinės istori-
jos problematikoje.
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Sąvokos: sakytinė istorija, biografi nis tyrimas, naratyvinė schema, teksto bendruo-
menė.

Kultūros tyrimų (kultūros istorijos, kultūrologijos, antropologijos ir kt.) lauke atlie-
kamuose empiriniuose tyrimuose tiriami aspektai, susiję su kolektyvinės atminties ir jos 
kultūrinių reprezentacijų ryšiais. Kolektyvinė atmintis yra įvairiai sąlygojama kultūros 
naratyvų, žanrų, modelių, kita vertus, ji susijusi su jos reiškėjų – individų, grupių isto-
rine patirtimi ir jos atmintimi. Kadangi vizualios ar diskursyvios kultūrinės atminties 
reprezentacijos aptariamos nagrinėjant istorinės kultūros temą, čia apžvelgiami tyrimai, 
apibūdinatys įvairių atminties „vartotojų“ grupių atminties ryšį su kultūrinėmis repre-
zentacijomis. Paskaitoje trumpai supažindinama su pagrindinėmis šių tyrimų teorinė-
mis ir metodologinėmis prieigomis, atkreipiant dėmesį į kiekvienoje prieigoje taikomus 
metodus. Aptariami kultūros schemų, naratyvų įtakos kolektyvinei atminčiai tyrimai, 
kolektyvinės atminties tyrimai sakytinės istorijos metodais ir biografi ne metodologija, 
pagrindinė antropologinių tyrimų problematika.

Pagrindinė literatūra: 1) Wertsch J. V. Voices of Collective Remembering. New York: 
Cambridge university press, 2002, p 55–66; 2) Grabes H. Life writing: Cultural Memory 
and Literary studies // Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary 
Handbook / Eds. A. Erll, A. Niinning. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008, p. 321–
332; 3) Skultans V. Th e Testimony of Lives: Narrative and memory in Post-Soviet Latvia. 
London: Routledge 1998; 4) Wertsch J. V. Collective memory and Narrative Templates // 
Social Research. 2008, Vol. 75, p. 133–156.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kokias istorinio įvykio versijas, aspektus at-
skleidžia sakytinės istorijos ir biografi niai tyrimai ir kuo šios interpetacijos skiriasi nuo 
istoriografi jos versijų? 2) Kas yra naratyvinė schema, naratyvinis modelis, „teksto bend-
ruomenė“ (J. Wertsch)? 3) Kokie pagrindiniai kolektyvinės ir individualios atminties 
ryšio su kultūros reprezentacijomis aspektai tiriami atliekant biografi nius ir sakytinės 
istorijos tyrimus, sociologijos ir antropologijos disciplinose, mentalitetų istorijos srityje?

Seminarų ir pratybų temos
1. Pagrindiniai socialinių atminties aspektų empirinių tyrimų bruožai ir kryptys. 

Socialinės atminties funkcijos šiuolaikinėse visuomenėse.
Klausimai. 1) Kokios yra atminties problematikos tyrimų bumo socialinės-kultūrinės 

priežastys? 2) Kokia problematika ir sąvokos nusako atminties ir identiteto, kokia – at-
minties ir politinių tikslų ryšį? 3) Kokias atminties raiškos visuomenėje dimensijas apibū-
dina J. Olicko ir A. Erllo kolektyvinės / kultūrinės atminties, kokias – J. Olicko atminimo 
produktų ir praktikų sociologijos sampratos? Kodėl jos tinkamos apibūdinti empirinių 
tyrimų įvairovei ir tarpdalykiškumui? 

Šaltiniai: 1) Olick J. K. From ‘Collective Memory’ to the Sociology of Mnemonic Prac-
tices and Products // Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplina-
ry Handbook / Eds. A. Erll, A. Niinning. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008, 
p. 151–161; 2) Erll A. Establishing the Framework: Dimensions, Levels and Modes of 
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Cultural Memory // Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary 
Handbook / Eds. A. Erll, A. Niinning. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008, p. 3–14; 
3) Šutinienė I. Apie atminties politikos tyrimus: sociologinio aspekto paieškos // Šiuolai-
kiniai istorinės sąmonės formavimo būdai: prielaidos, galimybės ir ribos / Sud. R. Lopata, 
A. Jokubaitis, I. Vinogradnaitė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 31–44.

2. Empiriniai sociologiniai tautos istorijos mitų tyrimai (grupiniai pateikimai).
Orientaciniai klausimai. 1) Kokias tautinių mitų funkcijas Lietuvos visuomenės tauti-

nėje vaizduotėje atlieka tirtieji tautiniai simboliai? 2) Kokiems naratyvams, tautinių mitų 
tipams jie atstovauja? Kokias reikšmių struktūras galima pastebėti visose tirtų simbolių 
grupėse? 3) Kaip pakito populiariosios Lietuvos gyventojų tautos praeities mitų interpre-
tacijos nuo 1990 metų? 4) Kaip šie pokyčiai susiję su kolektyvine atmintimi ir tautinių 
mitų funkcijomis? 5) Kokius naratyvus atspindi LDK laikotarpio intepretacijos populia-
riojoje tautinėje vaizduotėje? 6) Kokius Lietuvos etninių grupių diferenciacijos / integra-
cijos Lietuvos visuomenėje aspektus atskleidžia tautinių mitų tyrimai? 7) Kokius tauti-
nių mitų kaitos bruožus atskleidžia ir kokias postmodernybės tendencijas kvestionuoja 
B. Schwartz’o tyrimo rezultatai? 8) Kokie tyrimo metodai taikyti šiuose tyrimuose? Api-
būdinkite kiekybinių ir kokybinių šios problematikos tyrimų pranašumus ir trūkumus.

Literatūra: 1) Šutinienė I. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldo reikšmės po-
puliariosiose tautinio naratyvo interpretacijose // Lietuvos istorijos studijos. 2008, Nr. 21, 
p. 102–120; 2) Šutinienė I. Tautos istorijos simboliai Lietuvos gyventojų tautinėje vaiz-
duotėje: herojų įvaizdžiai ir jų kaita // Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2009, Nr. 1 (24), 
p. 40–62; 3) Šutinienė I. Socialinė atmintis ir lietuvių tautinė tapatybė // Lietuviškojo 
identiteto trajektorijos / Sud. V. Čiubrinskas, J. Kuznecovienė. Kaunas: Vytauto Didžiojo 
universiteto leidykla, p. 111–134; 4) Schwartz B. Postmodernity and Historical reputa-
tion: Abraham Linkoln in late Twentieth Century American memory // Social Forces. 
1998, Vol. 77, p. 65–95.

3. Totalitarinių režimų represijų atmintis šeimų autobiografi nėje atmintyje: tyrimų 
Lietuvoje ir Vokietijoje atvejai. Lietuvos jaunimo nuostatų represijų atminties atžvilgiu 
tyrimas.

Orientaciniai klausimai. 1) Kokius represijų ir kolaboravimo atminties strategijų pa-
našumus ir skirtumus galima pastebėti Lietuvos ir Vokietijos šeimų / autobiografi nėje 
atmintyje? 2) Kuo skiriasi ir kuo panaši kolaboravusių su režimais vyresniosios kartos 
žmonių, jaunimo atmintis Lietuvoje ir Vokietijoje? Kaip manote, kodėl? Kuo skiriasi ir 
kuo panaši kartų atmintis? 3) Kas būdinga kitų žmonių grupių autobiografi nei represijų 
atminčiai Lietuvoje? 4) Kokias atminties strategijas totalitarinių režimų represijų atžvil-
giu gali pateikti moksleivių nuostatų tyrimo rezultatai? 5) Paaiškinkite kokybinio ir kie-
kybinio tyrimo metodų taikymo ir derinimo pranašumus ir trūkumus atliekant Lietuvos 
jaunimo nuostatų tyrimą ir Vokietijos šeimų atminties tyrimą.

Literatūra: 1) Welzer H. Collateral damage of History Education: Nationalsocialism 
and the Holocaust in German Family memory // Social Research. 2008, Vol. 75, No. 1, 
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p. 287–314; 2) Moksleivių nuostatos praeities totalitarinių režimų represijų atžvilgiu ir 
edukacinės iniciatyvos. Sociologinio tyrimo ataskaita. Vilnius, 2004, p. 21–41. Prieiga 
internetu: http://www.genocid.lt/centras/lt/578/c/; 3) Šutinienė I. Sovietinio laikotarpio 
atminties bruožai Lietuvos gyventojų autobiografi niuose pasakojimuose // Socialinė at-
mintis: minėjimai ir užmarštys / Sud. I. Šutinienė. Vilnius: Eugrimas, 2003, p. 27–66.

4. Empiriniai kultūrinių socialinės atminties aspektų tyrimai.
Orientaciniai klausimai. 1) Kokia naratyvinė schema vyrauja Rusijos Molotovo-Rib-

bentropo pakto kolektyvinėje atmintyje ir kaip ji veikia šios atminties transformacijas 
besikeičiančiomis politinėmis ir sociokultūrinėmis aplinkybėmis? 2) Kas būdinga Lie-
tuvos moterų sovietmečio atminčiai, atsispindinčiai biografi ne metodologija atliktame 
sakytinės istorijos tyrime? 3) Apibūdinkite sovietmečio teisinių dokumentų ir sakytinės 
istorijos šaltinių atskleidžiamų socialinės adaptacijos aspektų skirtumus.

Literatūra: 1) Wertsch J. V Blank Spots in History and Deep Memory: Revising the 
Offi  cial Narrative of the Molotov-Ribbentrop Pact // Th e Burden of Remembering. Hel-
sinki: Finnish Literature society, 2009, p. 37–56; 2) Marcinkevičienė D. Sakytinė istorija: 
metodas, šaltiniai, istoriografi ja; Propagandos šešėlyje: apie išsaugtą ir perduotą atmin-
tį // Prijaukintos kasdienybės, 1945–1970 metai: biografi niai Lietuvos moterų interviu. 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, p. 15–23, 51–57; 3) Jaago T., Koresaar E. 
Complementarity of sources in studying adaptation: on oral history viewpoint. P. 17–33. 
Prieiga internetu: http://www.folklore.ee/folklore/vol39/jaago_koresaar.pdf.

5. Empiriniai istorijos didaktikos tyrimai: Europos paauglių istorinės sąmonės tyri-
mas „Jaunimas ir istorija“ (grupiniai pateikimai).

Orientaciniai klausimai. 1) Apibūdinkite tyrimą, jo tikslus ir metodologiją. Kokius 
istorinės sąmonės ir jos formavimo mokykloje aspektus siekta tirti? Koks tyrimo objektas 
ir metodai? 2) Kokie tyrimo rezultatai įdomiausi tyrimo vadovo B. von Borrieso požiū-
riu? Kokios metodologinės išvados daromos apibendrinant šio tyrimo patirtį? 3) Kokie 
Lietuvos moksleivių istorinės sąmonės bruožai atsiskleidė tyrime? 4) Apibūdinkite Lietu-
vos moksleivių istorinės sąmonės bruožus lyginamuoju aspektu kitų Europos šalių kon-
tekste. Kokiais atžvilgiais ji panaši, kokiais – skiriasi nuo kitų šalių? 5) Kokie apibendrinti 
Europos jaunimo istorinės sąmonės modeliai išryškėjo aipibendrinus daugelio tyrimo 
rodiklių rezultatus (N. Blanušos analizė)? Apibūdinkite šio kiekybinio lyginamojo tyrimo 
„Jaunimas ir istorija“ metodologijos pranašumus ir trūkumus. 6) B tome esančiose tyri-
mo rezultatų diagramose (Youth and History: Vol. B. Hamburg: Korber Stifft  ung, 1997) 
pasirinkite jums įdomų aspektą ar temą ir savarankiškai aptarkite duomenis apie Lietu-
vos ir Europos moksleivių istorinę sąmonę šiuo aspektu / klausimu.

Literatūra: 1) von Borries B. What were we looking for and what did we fi nd? Inte-
resting hypotheses, methods and results of the “Youth and History’ survey // Th e State 
of History Education in Europe. Hamburg: Edition Koerber–Stift ung, 1998, p. 15–49; 
2) Poviliūnas A., Šutinienė I. Peculiarities of the historical consciousness of Lithuanian 
Students // Youth and History: A comparative European Survey on Historical Consci-
ousness and Political Attitudes among Adolescents / Eds. M. Angkvik, B. von Borries. 
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Hamburg: Korber Stifft  ung, 1997, Vol. A, p. 265–268; 3) Šutinienė I. Laiko dimensijų 
vertinimas: jaunimo tyrimas // Vertybės permainų metais. Vilnius: Lietuvos fi losofi jos 
ir sociologijos institutas, 1999, p. 64–73; 4) Blanuša N. Historical conciousness of young 
people in Europe at the turn of the Milenium // Politička misao. 2005, Vol. XLII, No. 5, 
p. 31–52 (JSTOR duomenų bazėje).

Rekomenduojama literatūra: 
1) Klein K. L. On the Emergence of Memory in Historical Discourse // Representa-

tions. 2000, Vol. 69, p.127–50; 2) Marcinkevičienė D. Prijaukintos kasdienybės, 1945–1970 
metai: biografi niai Lietuvos moterų interviu. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, 
p. 15–57; 3) Eyerman R. Cultural trauma: slavery and the formation of African–Ameri-
can identity // Cultural trauma and collective identity. London, Los Angeles: California 
University Press, 2004, p. 60–112; 4) Connerton P. Seven types of Forgeting // Memory 
Studies. 2008, Vol. 1, No. 1, p. 59–71; 5) Berliner D. Th e Abuses of Memory: Refl ections 
on the Memory boom in Anthropology // Presentations at the 8th European Associa-
tion of Social Anthropologists conference. Vienna, 2004, p. 197–210 (EBSCO duomenų 
bazėje); 6) Schuman H., Rieger Ch., Gaidys V. Collective memories in the united States 
and Lithuania // Autobiographical memory and the validity of retrospecive reports / Eds. 
N. Schwartz, S. Sudman. New York: Springer Verlag, 1994, p. 313–333; 7) Kraniauskie-
nė S. Identiteto tyrimo metmenys: kartų identiteto paieška XX a. lietuvių autobiografi jo-
se // Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2004, Nr. 2, p. 40–52; 8) Welzer H. Communicative 
memory // Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Hand book / 
Eds. A. Erll, A. Niinning. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008, p. 285–300; 
9) Rosenthal, G. Th e Holocaust in three generations: families of victims and perpetrators 
of the Nazi regime. London: Cassell, 1998, p. 20–68.

Istorinė kultūra – estetinio, politinio, 
pažintinio lygmens studijos

Doc. dr. Rūta Šermukšnytė

Temos anotacija. Nagrinėjant temą „Istorinė kultūra – estetinio, politinio, pažintinio 
lygmens studijos“ pateikiama istorinės kultūros teorija, aptariami esami istorinės kultū-
ros tyrimai ir formuojami tiriamieji istorinės kultūros šaltinių įgūdžiai. Pirmųjų dviejų 
probleminių blokų paskaitose susitelkiama tik ties tomis temomis, kurios yra būtinos 
studentų savarankiškiems istorinės kultūros šaltinių tyrimams. Visų pirma supažindi-
nama su J. Rüseno istorinės kultūros teorija (ištakos, samprata, kritika). Vėliau pereina-
ma prie tam tikrų istorinės kultūros aspektų teorinių ir / ar empirinių tyrimų aptarimo: 
1. politinio matmens istorinėje kultūroje tyrimai (dėmesys sutelkiamas į tapatybės mo-
delių Lietuvos istorinėje kultūroje raidą); 2. pažinimo matmens istorinėje kultūroje tyri-
mai (orientuojamasi į mokslinės istoriografi jos ir istoriko vaidmenį Lietuvos istorinėje 
kultūroje); 3. istorijos perteikimo ir įforminimo matmens istorinėje kultūroje tyrimai 
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(aptariamos šiuose tyrimuose naudojamos esminės komunikacijos ir informacijos moks-
lų, medijų, semiotikos studijų koncepcijos). Studentų įgytos istorinės kultūros teorijos 
žinios ir šios krypties tyrimų išmanymas bus vertinami aštuoniuose seminaruose. Trečio 
probleminio bloko, skirto konkrečių istorinės kultūros šaltinių analizei, paskaitose stu-
dentai supažindinami su atvejų analizėmis, tyrimo pincipais ir mokomi šias žinias taikyti 
atliekant tyrimus savarankiškai. Šie studentų gebėjimai bus vertinami per grupinius temų 
„Istorinio fi lmo / laidos analizė“ ir „Istorinės ekspozicijos (parodos) analizė“ pateikimus, 
taip pat integruoto atsiskaitymo už modulį „Paveldo interpretacijos analizė ir didaktinio 
perteikimo projektas“ metu. Minėtos užduotys turi ugdyti studentų analitinius ir inter-
pretacinius darbo su istorinės kultūros šaltiniais įgūdžius, tobulinti darbo grupėje, euris-
tinius bei diskusinius gebėjimus.

Temos siekiniai: 1) gebama vartoti svarbiausias istorijos didaktikos sąvokas bei teo-
rijas atliekant konkrečius istorinės kultūros šaltinių tyrimus, argumentuojant diskusijų 
metu; 2) mokama apibūdinti istorijos kūrimo specifi ką skirtingomis formomis (istorine 
ekspozicija, istoriniu kinu, TV ir t. t.), atpažinti jų skirtumus bei panašumus; 3) gebama 
derinti svarbiausias istorijos didaktikos sąvokas bei teorijas su svarbiausiomis kitų dis-
ciplinų bei studijų krypčių (konkrečiai – komunikacijos ir informacijos, medijų studijų, 
semiotikos) sąvokomis bei teorijomis atliekant istorinės kultūros šaltinių tyrimus; 4) ge-
bama skirti mokslinę analizę ir vertinimus nuo pseudomoksliškumo, publicistikos ir bui-
tinių vertinimų; 5) gebama vaizdinę tyrimų medžiagą pateikti auditorijai, komunikuoti 
viešoje erdvėje, dirbti komandoje.

Temos programa
1. J. Rüseno istorinės kultūros teorija: ištakos, samprata, kritika.
Reikšminiai žodžiai: estetinė, politinė, pažintinė istorinės kultūros dimensijos, J. Rü-

seno istorinės kultūros teorija.
Sąvokos: istorinė kultūra.
Istorinės kultūros sąvoka vartotina kartu su istorinės sąmonės sąvoka. Jos abi nusako 

dvi istorinės tikrovės kūrimo puses: individualią ir kolektyvinę. Vienas iš žymiausių isto-
rinės kultūros teorijos plėtotojų yra vokiečių istorijos teoretikas J. Rüsenas. Jo susidomė-
jimas istorinės kultūros fenomenu buvo nulemtas keleto veiksnių: „naujosios kultūrinės“ 
istorijos iškilimo, postmodernistinių istoriografi jos teoretikų (White’o ir Ankersmito) 
idėjų populiarumo, įdirbio istorinės sąmonės teorinių ir empirinių tyrimų srityje. J. Rü-
seno teigimu, istorinė kultūra – tai istorinės sąmonės atminimo veiklos veikiama kultūra, 
tai kultūra, kuriama poreikio suvokti dabartį ir ateitį per praeities interpretavimą. Istori-
nės sąmonės veiklą kultūroje J. Rüsenas siūlo tematizuoti trijomis dimensijomis: esteti-
ne, politine, pažintine. Istorinėje kultūroje šie lygmenys persipina, tačiau vienur vyrauja 
estetinis, kitur – politinis ar pažintinis pradai. Kaip vienas didžiausių J. Rüseno teorijos 
trūkumų yra įvardijamas istorinės kultūros kūrimo ir vartojimo mechanizmų ignoravi-
mas. Tai verčia kitus istorinės kultūros teoretikus bei tyrinėtojus šioje kultūroje įžvelgti ir 
kitokius aspektus: institucinį, profesionalųjį, adresatų, medijų.
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Pagrindinė literatūra: 1) Rüsenas J. Kas yra istorijos kultūra? // J. Rüsenas. Istorika: 
istorikos darbų rinktinė / Sud. Z. Norkus. Vilnius: Margi raštai, 2007, p. 78–108; 2) Nor-
kus Z. Jörno Rüseno istorinės kultūros studijų teorinės idėjos // Problemos. 2005, Nr. 67, 
p. 33–47; 3) De Jong H. Rewiew: Historical Orientation: J. Rüsen’s Answer to Nietzsche 
and His Followers (Reviewed Work: Historische Orientierung: über die Arbeit des Ges-
chichtsbewusstseins, sich in der Zeit zurechtzufi nden. by J. Rüsen) // History and Th eory. 
1997, Vol. 36, No. 2, p. 270–288.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Apibrėžkite istorinės kultūros sąvoką, nusaky-
kite jos ištakas, ryšius su istorinės sąmonės sąvoka. 2) Paaiškinkite istorijos didaktikos 
susidomėjimo istorinės kultūros tyrimais priežastis. 3) Paaiškinkite istorinės kultūros teo-
rijos pranašumus ir trūkumus.

2. Politinio matmens istorinėje kultūroje tyrimai.
Reikšminiai žodžiai: politinė istorinės kultūros dimensija, Lietuvos nacionalistinis 

istorijos naratyvas, Daukanto-Jono Basanavičiaus, Maironio, Adolfo Šapokos Lietuvos 
istorijos sampratos, E. Gudavičiaus-A. Bumblausko europocentrinis Lietuvos istorijos 
modelis.

Sąvokos: tapatybė, kolektyvinis vaizdinys, ideologija, didysis istorijos naratyvas.
Istorinę kultūrą J. Rüsenas supranta kaip trijų dimensijų sąveiką. Viena iš jų – politi-

kos sritis. Ši tema daugiausia aptariama tapatybės modelių kaitos Lietuvoje aspektu. Es-
minis politinės veiklos veiksnys yra tapatybė, kuri kuriama valdžios terpėje. Svarbiausia 
tapatybės kūrimo kultūrinė strategija yra istorinis mąstymas. Kolektyvai savo vienybės, 
savitumo įrodymų ir veiklos gairių ieško tam tikroje praeityje. Tad tapatybė suformuoja-
ma per atsiminimą ir istorinę sąmonę, pasireiškiančią istoriniame pasakojime. Skiriama 
keletas ideologų kuriamų ir kolektyvinius vaizdinius struktūruojančių didžiųjų istorijos 
naratyvų. Lietuvos istorinės kultūros tyrinėtojai teigia, kad Lietuvos nacionalistinį isto-
rijos naratyvą kūrė Daukanto-Jono Basanavičiaus, Maironio, Adolfo Šapokos Lietuvos 
istorijos sampratos. Pateikus šias sampratas, aptariama Lietuvos nacionalistinio istorijos 
naratyvo modifi kacija sovietmečiu, jo kritika istorinės kultūros tyrinėtojų tekstuose ir 
alternatyviu jam laikomas E. Gudavičiaus-A. Bumblausko europocentrinis Lietuvos is-
torijos modelis.

Pagrindinė literatūra: 1) Rüsenas J. Tarpkultūrinė komunikacija. Etnocentrizmo iš-
šūkiai ir kultūros mokslų atsakymas // J. Rüsenas. Istorika: istorikos darbų rinktinė / 
Sud. Z. Norkus. Vilnius: Margi raštai, 2007, p. 261–286; 2) Rüsen J. How to Owercome 
Ethno centrism: Approaches to a Culture of Recognition by History in the Twenty–First 
Century // History and Th eory. 2004, Issue 43, p. 118–129; 3) Bumblauskas A. Vilniaus 
ir Kauno lietuviškumo modeliai. Paskaita ir diskusija // Naujasis Židinys-Aidai. 2009, 
Nr. 1–2, p. 38–50; 4) Donskis L. Maironis lietuvių istoriografi jos ir istoriosofi jos para-
digmų kontekste // Kultūros barai. 1993, Nr. 1, p. 68–71; 5) Putinaitė N. Šiaurės Atėnų 
tremtiniai: lietuviškosios tapatybės paieškos ir Europos vizijos XX a. Vilnius: Aidai, 2004, 
p. 21–67, 145–168.
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Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Paaiškinkite istorijos kaip vieno iš tapatybės šal-
tinių vaidmenį. 2) Paaiškinkite didžiojo istorijos naratyvo sąvoką, išvardykite esminius jo 
bruožus, atskleiskite jo ryšį su politika. 3) Paaiškinkite svarbiausių lietuviškosios tapatybės 
modelių „bruožų rinkinius“, atsiradimo aplinkybes, tarpusavio ryšius, jų kritikos esmę.

3. Pažintinio matmens istorinėje kultūroje tyrimai.
Reikšminiai žodžiai: didaktinė istorijos mokslo problema, istorijos teorijos, istorinio 

tyrimo ir didaktinės refl eksijos ryšiai, istorijos mokslo „prasmės atkerėjimas“, A. Bum-
blausko idėjos ir veikla.

Sąvokos: pozityvizmas, istorijos teorija.
Antroji istorinės kultūros dimensija yra pažinimas. Paprastai tai yra istorikos, istorio-

grafi jos istorijos tyrimų objektas. Istorijos didaktikoje istorijos pažinimo matmuo yra ak-
tualizuojamas didaktinių istorijos mokslo problemų aspektu. Keliamas klausimas: kokią 
reikšmę istorijos mokslo rezultatai turi visuomenei? Šis klausimas turi apsaugoti istori-
jos mokslą nuo izoliacijos visuomenės poreikių istoriškai orientuotis atžvilgiu. Manoma, 
kad istorijos didaktikai, supriešinę tyrimą su aktualumu, orientuoja istorijos tyrimą link 
visuomenės lūkesčių, reikalavimų, poreikių. Tai nereiškia, kad istorijos didaktika varžo 
istorijos mokslo laisvę – ji tiria, kas iš istorijos tyrimų gali ir turi būti pritaikoma prakti-
koje. Žymiausias šių idėjų recipuotojas Lietuvoje – istorikas A. Bumblauskas. Jis pirmasis 
sureikšmino teorijos ir didaktinės refl eksijos svarbą istorinių tyrimų populiarinimo veik-
loje. Nagrinėjant šią potemę daugiausia orientuojamasi į šio istoriko idėjas ir jų pritaiky-
mo atvejį – sintezę „Senosios Lietuvos istorija (1009–1795 m.)“.

Pagrindinė literatūra: 1) Rüsenas J. Istorinis metodas ir religinė prasmė. Dialektiniai 
sąjūdžiai naujaisiais amžiais // J. Rüsenas. Istorika: istorikos darbų rinktinė / Sud. Z. Nor-
kus. Vilnius: Margi raštai, 2007, p. 149–218; 2) Rüsenas J. Istorijos tvarka. Modernybė, post-
modernybė ir istorinis atsiminimas // J. Rüsenas. Istorika: istorikos darbų rinktinė / Sud. 
Z. Norkus. Vilnius: Margi raštai, 2007, p. 186–218; 3) Leuchtenburg W. E. Th e Historian 
and the Public Realm // Th e American Historical Review. 1992, Vol. 97, No. 1, p. 1–18; 
4) Bumblauskas A. Herojų paieškos // Literatūra ir menas. 1987, vasario 7 d., p. 8–9; 5) Nor-
kus Z. Elektroninės istorinės kultūros link // Kultūros barai. 2005, Nr. 10, p. 80–85.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Paaiškinkite, kur slypi didaktinė istorijos moks-
lo problema. 2) Apibūdinkite istorijos teorijos svarbą istorijos populiarinimo veikloje. 
3) Paaiškinkite istorijos teorijos, istorinio tyrimo ir didaktinės refl eksijos ryšius istoriko 
veikloje.

4. Perteikimo ir įforminimo matmens istorinėje kultūroje tyrimai.
Reikšminiai žodžiai: istorijos perteikimas ir įforminimas, komunikacijos ir informa-

cijos mokslai, medijų studijos, semiotika.
Sąvokos: komunikacija, medija, atminties komunikacija, žodžio kultūra, vaizdo kul-

tūra, mitas, demitifi kacija.
Ieškodami istorybės estetinio matmens tyrimų metodologijos ir metodikos, istorikai 

ligi šiol nėra toli pažengę. Vieni teigia, kad ligvistikos, komunikacijos, literatūros ir pan. 



Istorijos didaktika

261

mokslų išbandytos metodikos istorinių „tekstų“ analizei tinka tik iš dalies, kitų manymu, 
inertiškas įvairių teorijų perėmimas apskirtai yra draustinas. Savotišką išeitį iš metodinės 
painiavos siūlo J. Rüsenas. Jis teigia, kad atliekant istorijos paskirties viešajame gyvenime 
tyrimus reikia derinti istorijos didaktikos ir kitų disciplinų požiūrius bei metodiką. Tad 
nagrinėjant šią potemę bus pateikiamos tam tikros komunikacijos ir informacijos moks-
lų, medijų studijų, semiotikos koncepcijos, reikalingos istorijos perteikimo ir įforminimo 
tyrimams. Tai esminės komunikacijos teorijos, medijos svarbiausios sampratos, atmin-
ties komunikacijos koncepcija, „žodžio kultūros“ versus „vaizdo kultūros“ teorija, mito ir 
jo demitifi kavimo samprata.

Pagrindinė literatūra: 1) Fiske J. Įvadas į komunikacijos studijas. Vilnius: Baltos lan-
kos, 1998, p. 15–18, 55–64, 103–132; 2) Kirtiklis K. Komunikacijos samprata šiuolaikinėje 
fi losofi joje. Daktaro disertacija. Vilniaus universitetas, 2009, p. 33–83. Prieiga internetu: 
http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT_eLABa-0001:E.02~2009~D_20090917_100051-74688/
DS.005.0.02ETD; 3) Michelkevičius V. Tarpdisciplininės komunikacijos mokslų transfor-
macijos vokiškoje mokslo tradicijoje: medijų paradigma // Informacijos mokslai. 2006, 
Nr. 37, p. 135–143; 4) Kansteiner W. Finding Meaning in Memory: A Methodologi-
cal Critique of Collective Memory Studies // History and Th eory. 2002, Vol. 41, No. 2, 
p. 179–197; 5) Manžuch Z. Atminties institucijos: saugyklos, teatrai, lobynai ar duomenų 
bazės? // Knygotyra. 2008, t. 51, p. 126–147.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Palyginkite svarbiausias komunikacijos, me-
dijos sampratas. 2) Paaiškinkite, ką reiškia mitas kaip antrinė – semiologinė sistema, at-
skleiskite jos ir ideologijos ryšius, svarbiausius mito bruožus. 3) Paaiškinkite atminties ir 
komunikacijos ryšius.

5. Istorinės kultūros šaltiniai: atvejų analizė.
Reikšminiai žodžiai: istorinės kultūros šaltiniai, muziejinėmis, garso ir vaizdo, tradi-

cinės ir naujosios žiniasklaidos priemonėmis kuriamos ir perteikiamos praeities repre-
zentacijos.

Sąvokos: istorinės kultūros studijos, reprezentacija, praeities reprezentacija, autentiš-
kumas.

Istorinės kultūros studijose keliamas klausimas, ne kaip iš tikrųjų buvo, o kaip tam tik-
ru metu socialiai kuriami vaizdiniai apie tai, kaip iš tikrųjų buvo (Z. Norkus). Šis studijų 
pobūdis lemia jų šaltinių specifi ką. Istorinės kultūros studijos nėra tradiciniai, t. y. rašy-
tinių šaltinių analize paremti tyrimai. Jos šaltiniai – tai įvairios praeities reprezentacijos 
formos. Šioje potemėje dėmesys skiriamas tam tikriems istorinės kultūros šaltinių tyrimo 
įgūdžiams ugdyti. Tai muziejinėmis, garso ir vaizdo, tradicinės ir naujosios žiniasklaidos 
priemonėmis kuriamos ir perteikiamos praeities reprezentacijos. Šių šaltinių pasirinkimą 
lėmė jų kaip istorinės sąmonės veiksnių populiarumas šiandienos visuomenėse.

Pagrindinė literatūra: 1) Süssmuth H. Erzählte Geschichte in der Massenpresse. Dars-
tellung und Analyse ausgewählter Beispiele // Historisches Erzählen. Formen und Funk-
tionen / Hg. S. Quandt, H. Süssmuth. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982, s. 171–
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203; 2) AHR Forum. History in Images/History in Words: Refl ections on the Possibility of 
Really Putting History onto Film // Th e American Historical Review. 1988, Vol. 93, 
No. 5, p. 1173–1227; 3) Šermukšnytė R. Istorija, muziejus ir didaktinė perteikimo problema. 
Metodinė priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 21–57; 4) Crane S. A. 
Memory, Distortion, and History in the Museum // History and Th eory. 1997, Vol. 36 
[Producing the Past: Making Histories Inside and Outside the Academy], No. 4, p. 44–63; 
5) Balčytienė A. Daugialypės terpės kūriniai kaip iššūkis tradicijai // Istorija. 2000, t. XLV, 
p. 46–55.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Apibrėžkite reprezentacijos, praeities repre-
zentacijos sąvokas. 2) Apibūdinkite muziejinėmis, garso ir vaizdo, tradicinės ir naujosios 
žiniasklaidos priemonėmis kuriamų ir perteikiamų praeities reprezentacijų specifi ką. 
3) Pasitelkę istorijos didaktikos, informacijos ir komunikacijos mokslų, medijų, semiotikos 
studijų instrumentarijų ir susipažinę su tyrimo pavyzdžiais, išnagrinėkite praeities reprezen-
tavimą muziejinėse, garso ir vaizdo, tradicinėse ar naujosiose žiniasklaidos priemonėse.

6. Seminarai.

Seminarų ir pratybų temos
1. Pokyčiai istorijos didaktikoje: nuo istorinės sąmonės tyrimų prie istorinės kultū-

ros studijų.
Orientaciniai seminaro klausimai. 1) Kas yra kultūra? 2) Kas yra istorinė kultūra? 

3) Kuo istorinė kultūra skiriasi nuo politinės, meninės, mokslinės kultūros? 4) Kaip istorinė 
sąmonė susijusi su istorine kultūra? 5) Kaip istorinės kultūros teorija gali veikti (veikia) 
istoriko savivoką? 6) Ar užtenka istorinę kultūrą aprašyti kaip trijų dimensijų sąveiką?

Šaltiniai: 1) Rüsenas J. Kas yra istorijos kultūra? // J. Rüsenas. Istorika: istorikos darbų 
rinktinė / Sud. Z. Norkus. Vilnius: Margi raštai, 2007, p. 78–108; 2) Norkus Z. Jörno Rü-
seno istorinės kultūros studijų teorinės idėjos // Problemos. 2005, Nr. 67, p. 33–47.

2. Istorijos mokslas Lietuvoje – kaip įmanoma suderinti tiesos paieškas su politinio 
orientavimo misija?

Orientaciniai seminaro aspektai. 1) J. Rüseno istorijos disciplininė matrica. 2) Istori-
jos mokslo ir (kultūrinės / kolektyvinės / istorinės) atminties skirtumai. 3) Istorijos moks-
las Lietuvoje etninių ir pilietinių vertybių formavimo procese: tendencijos ir problemos. 
4) Istorijos mokslo ir didžiųjų istorijos naratyvų ryšiai.

Šaltiniai: 1) Rüsenas J. Istorijos tvarka. Modernybė, postmodernybė ir istorinis atsi-
minimas // J. Rüsenas. Istorika: istorikos darbų rinktinė / Sud. Z. Norkus. Vilnius: Margi 
raštai, 2007, p. 192–200; 2) Sužiedėlis S. Istorijos politizavimas išeivijoje ir Lietuvoje // 
Kultūros barai. 1996, Nr. 5, p. 2–5; 1996, Nr. 6, p. 2–5; 3) Kuolys D. Istorija ir pilietinė vi-
suomenė // Kultūros barai. 2005, Nr. 10, p. 2–5; 4) Istorikas – dabarties istorinės sąmonės 
ekspertas? // Kultūros barai. 2005, Nr. 11, p. 2–9.

3. Kodėl reikalinga akademinės istorijos ir istorijos didaktikos sankirta?
Orientaciniai seminaro klausimai ir aspektai. 1) Vertikalus versus apskritas istorijos 

mokslo ir istorijos populiarinimo modeliai. 2) Ką gali istorikas pozityvistas, užsiimantis 
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istorijos populiarinimo veikla? Kokios šių galimybių prielaidos? 3) Ką gali pozityvizmą 
įveikęs istorikas, užsiimantis istorijos populiarinimo veikla? Kokios šių galimybių prielai-
dos? 4) Istorijos teorijos, istorinio tyrimo ir didaktinės refl eksijos ryšiai A. Bumblausko 
sintezėje „Senosios Lietuvos istorija (1009–1795 m.)“. 5) Didaktinių principų taikymas 
sintezėje „Senosios Lietuvos istorija (1009–1795 m.)“. 6) Istorijos perteikimo ypatumai 
sintezėje „Senosios Lietuvos istorija (1009–1795 m.)“. 7) Lietuvos istorijos vaizdinys sin-
tezėje „Senosios Lietuvos istorija (1009–1795 m.)“. 8) Ar gali istoriografi jos sintezė var-
žytis su praeities reprezentacijomis garso ir vaizdo, naujosios žiniasklaidos ir pan. prie-
monėse?

Šaltiniai: 1) Bumblauskas A. Akademinės istorijos ir istorijos didaktikos sankirta // Is-
torinė sąmonė ir istorijos didaktika / Sud. A. Poviliūnas. Vilnius: Solertija, 1997, p. 56–
65; 2) Bumblauskas A. Herojų paieškos // Literatūra ir menas. 1987 vasario 7 d., p. 8–9; 
3) Norkus Z. Elektroninės istorinės kultūros link // Kultūros barai. 2005, Nr. 10, p. 80–85.

4. Mitas ir jo demitifi kacija.
Orientaciniai seminaro aspektai. 1) Signifi kato, signifi kanto, ženklo sąvokos, jų trie-

lementė koreliacija. 2) Mitas kaip antrinė – semiologinė sistema. 3) Koncepto vieta mite. 
4) Istorijos natūralizacija mite. 5) Mito ir ideologijos ryšiai. 6) Mito „skaitymo“ būdai. 
7) Studentų savarankiškai pasirinkto atvejo analizė. 

Šaltiniai: 1) Bartas R. Iš knygos „Mitologijos“ // R. Bartas. Teksto malonumas. Vilnius: 
Vaga, 1991, p. 82–133; 2) Fiske J. Įvadas į komunikacijos studijas. Vilnius: Baltos lankos, 
1998, p. 106–110.

5. Istorinis fi lmas kaip praeities reprezentacijos forma: galimybių ribos, istorikų po-
žiūriai, visuomeninė reikšmė, tyrimo problemos.

Seminaro aspektai. 1) Istorinio fi lmo ir istoriografi jos skirtumai bei panašumai
(R. Rosenstone’o, H. White’o, R. B. Toplino pozicijos). 2) Istorikai ir istorinis fi lmas: po-
žiūrių amplitudė bei tyrimo problemos (R. B. Toplino, R. Rosenstone’o, J. E. O’Connoro 
pozicijos). 3) Nusistovėjusias kinematografi nes konvencijas laužanti fi lmuota istorija: 
kryptys ir jų charakteristikos, ryškiausi pavyzdžiai (R. B. Toplino, R. Rosenstone’o pozici-
jos). 4) Kritinė samprata (D. Herlihy’o ir R. Rosenstone’o koncepcijų lyginamoji analizė). 
Pastaba: studentai renkasi vieną iš aspektų. 

Šaltiniai: AHR Forum. History in Images/History in Words: Refl ections on the Pos-
sibility of Really Putting History onto Film // Th e American Historical Review. 1988, 
Vol. 93, No. 5, p. 1173–1227.

6. Istorinis fi lmas kaip atminties pažinimo šaltinis: atvejų aptarimas.
Seminaro aspektai. 1) Amerikos fi lmų atvejis (J. Bodnaro, J. Winterio, W. Kanstei-

nerio pozicijos). 2) SSRS fi lmų atvejis (D. J. Youngbloodo, J. Winterio, W. Kansteinerio 
pozicijos). 3) Didžiosios Britanijos fi lmų atvejis (G. Eley, J. Winterio, W. Kansteinerio 
pozicijos). Pastaba: studentai renkasi vieną iš aspektų 

Šaltiniai: 1) AHR Forum. World War II and National Cinemas // American Historical 
Review. 2001, Vol. 106, No. 3, p. 804–864; 2) Kansteiner W. Finding Meaning in Memory: 
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A Methodological Critique of Collective Memory Studies // History and Th eory. 2002, 
Vol. 41, No. 2, p. 190–197.

7. Autentiškumo problema istoriniame fi lme.
Orientaciniai seminaro aspektai. 1) Kūrėjų santykis su rašytiniais istorijos šaltiniais. 

2) Kūrėjų santykis su ikonografi ne medžiaga. 3) Kūrėjų santykis su istoriografi ja ir istori-
kais. 4) Temų pasirinkimas. 5) Svetimumo / artimumo principų naudojimas. 6) Meninės 
priemonės.

Šaltiniai: 1) Davis Z. N. “Any Resemblance to Persons Living or Dead”: Film and the 
Challenge of Authenticity // Th e Yale Review. Vol. 86 (1986–1987), p. 457–482; 2) Filmai 
„Vienui vieni“ (rež. J. Vaitkus, 2004 m.), „Tu kas esi?“ (rež. J. Javaitis, 1994 m.).

8. Tapatybės reprezentavimas muziejiniame naratyve: miesto muziejaus atvejis.
Orientaciniai seminaro aspektai ir klausimai. 1) Muziejiniam naratyvui būtinos prie-

laidos. 2) Senoji versus naujoji miesto muziejaus samprata Vakarų Europoje. 3) Vilniaus 
miesto muziejus: palankios aplinkybės ir problemos. 4) Kas laiduotų miesto muziejaus 
tapsmą miestiečių gyvenamojo pasaulio dalimi?

Šaltiniai: Muziejiniai Vilniaus istorijos kontekstai: mokslinių straipsnių rinkinys / 
Sud. ir moksl. red. N. Keršytė. Vilnius: Kultūros, fi losofi jos ir meno institutas, 2008, 
p. 9–25, 58–64, 115–143.

9. Grupinis temos „Istorinio fi lmo / laidos analizė“ pateikimas.
10. Grupinis temos „Istorinės ekspozicijos (parodos) analizė“ pateikimas.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Gyvosios istorijos programa: istorinė kultūra šiuolaikinės sąmonės formavimui / 

Pagr. teksto aut. A. Bumblauskas. Vilnius: Kultūros paveldo institutas, 1998, p. 7–26; 
2) Būdas atgauti „nusavintą“ balsą. Apie „Gyvosios istorijos programą“ su jos sumanytoju 
ir iniciatorium doc. A. Bumblausku kalbasi K. Almenas, L. Kanopkienė, B. Savukynas // 
Kultūros barai. 1999, Nr. 4, p. 7–10; 3) Lemann N. History Solo: Non-Academic Histori-
ans // Th e American Historical Review. 1995, Vol. 100, No. 3, p. 788–798; 4) Greimas A. J. 
Mitai ir ideologijos // Metmenys. 1966, Nr. 12, p. 9–27; 5) Ernst W. Distory: Cinema and 
Historical Discourse // Journal of Contemporary History. 1983, Vol. 18, No. 3, p. 397–
409; 6) Rosenstone R. A. Does a Filmic Writing of History Exist? (Book Review: Slaves 
on Screen: Film and Historical Vision. By Natalie Zemon Davis. Cambridge, Mass.: Har-
vard University Press, 2000) // History and Th eory. 2002, Issue 41, p. 134–144; 7) Bum-
blauskas A. Vizualinė istorija: koncepcijos paieškos atnaujintos istorikos ir dramaturgijos 
kontekstuose // Istoriografi ja ir atvira visuomenė / Sud. U. Becher, Bumblauskas, J. Rü-
sen. Vilnius: Vilniaus universitetas, 1998, p. 306–323; 8) Kansteiner W. Finding Meaning 
in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory Studies // History and 
Th eory. 2002, Vol. 41, No. 2, p. 179–197; 9) Balčytienė A. Kompiuteriniai kultūros pa-
veldo atspindžiai // Istorija. 1998, t. XXXVII, p. 69–76; 10) Pandel H.-J. Bildlichkeit und 
Geschichte // Geschichte lernen. 1988, Heft  5, S. 10–17.
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Paveldo edukacijos idėjų ir patirties 
panaudojimas istorijos didaktikoje

Lekt. dr. Salvijus Kulevičius

Temos anotacija. Paveldo edukacija – tai didaktinė disciplina, kuri mokymui ir mo-
kymuisi naudoja paveldą, tiksliau, jame „slypinčią“ ar per jį kuriamą informaciją. Dis-
ciplinos tikslai labai įvairūs, tačiau vokiškosios arba moderniosios istorijos didaktikos 
kontekste aktualiausia yra per paveldą ugdyti istorinę sąmonę. Būtent tai ir pabrėžiama 
nagrinėjant temą. Pagrindinis temos aspektas (problema) – didaktinis istorijos perteiki-
mas per paveldą.

Temą nagrinėti pradedama nuo supažindinimo su paveldo bei paveldosaugos reiški-
niais (bendraisiais principais) ir laipsniškai pereinama prie pagrindinės problemos – pa-
veldo kaip didaktikos ištekliaus ir didaktinio perteikimo. Problema gvildenama remiantis 
paveldo edukacijos disciplinos patirtimi: nagrinėjama perteikimo metodika, priemonės, 
raiškos sritys. Suteikiami įvardytų sričių būtinieji teoriniai pagrindai, tačiau daugiau-
sia dėmesio skiriama praktiniams įgūdžiams ugdyti. Šiuo tikslu nagrinėjamos gerosios 
paveldo edukacijos praktikos (konkretūs atvejai) ir rengiamas atitinkamas individualus 
projektas (integruotas atsiskaitymas). Daugiausia orientuojamasi į istorijos perteikimo 
per materialųjį nekilnojamąjį paveldą savitumus.

Studentams suteikiamos šios žinios ir išugdomi gebėjimai (temos siekiniai): 1) pa-
veldo edukacijos pagrindų bei praktikos žinios; 2) gebėjimas suvokti istorijos didakti-
kos, paveldo edukacijos ir didaktinio perteikimo ryšius; 3) gebėjimas istorijos didaktikos 
žinias taikyti paveldo edukacijos praktikoje; 4) gebėjimas kurti naujas idėjas ir priimti 
sprendimus.

Temos programa
1. Istorijos didaktika, paveldo edukacija ir perteikimas: disciplinų santykis ir sąvei-

ka. Istoriko vaidmuo paveldosaugos sistemoje ir procesuose.
Reikšminiai žodžiai: istorijos didaktika, paveldo edukacija, paveldo perteikimas, isto-

rikas, paveldosauga, istorinė sąmonė.
Sąvokos: istorijos didaktika, paveldo edukacija, paveldo perteikimas.
Paveldas yra kelių didaktinių disciplinų objektas. Jis yra vokiškosios, arba modernio-

sios, istorijos didaktikos interesų objektas ir traktuojamas kaip istorinės sąmonės ugdymo 
išteklius. Paveldo edukacijai jis aktualus kaip priemonė, paranki ir paveldosaugai pro-
paguoti, ir kultūriniam tapatumui (sąmonei) ugdyti. Būtent pastarasis aspektas tampa 
disciplinų sąlyčio tašku. Dar vienas jų sąlyčio taškas – perteikimas. Pats perteikimas čia 
apibrėžiamas kaip žinių ar patirties perdavimas ir įsisavinimas per paveldą. Šios sąsajos 
leidžia kalbėti apie bendrus dviejų disciplinų interesus ir sąveiką, taip pat apie bendras 
problemas. Istorijos didaktikai parankus paveldo edukacijos ir paveldo perteikimo (in-
terpretavimo) sukauptas praktinis patyrimas. O pati istorijos didaktika paveldo edukaciją 
papildo naujais teoriniais kontekstais. Be viso to, keliamas ir svarstomas profesinio pobū-
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džio klausimas: koks yra istoriko vaidmuo paveldosaugos sistemoje ir procesuose. Klau-
simo tikslas – studentams suteikti didesnę motyvaciją studijuoti temą ir geriau suprasti 
istorijos, istorijos didaktikos ir paveldosaugos tarpusavio sąveiką.

Literatūra: 1) Čepaitienė R. Paveldosauga ir tarpdisciplininis kontekstas // Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų atkūrimo byla. Vieno požiūrio likimas / Sud. 
A. Bumblauskas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, p. 137–141, 146; 2) Šer-
mukšnytė R. Istorija, muziejus ir didaktinė perteikimo problema. Vilnius: Vilniaus uni-
versiteto leidykla, 2008, p. 14–19.

Kontroliniai klausimai. 1) Kokios yra pagrindinės vokiškosios istorijos didaktikos 
apibrėžtys, principai? Kas yra jos interesų laukas? 2) Apibrėžkite ir paaiškinkite paveldo 
edukacijos ir perteikimo reiškinius. 3) Kokie yra istorijos didaktikos, paveldo edukacijos 
ir perteikimo tarpusavio ryšiai? 4) Kokie yra esminiai paveldo perteikimo ir istorijos per-
teikimo per paveldą skirtumai? 5) Koks yra istoriko vaidmuo paveldosaugos sistemoje ir 
procesuose?

2. Šiuolaikinės paveldo ir paveldosaugos sampratos gairės. Paveldo edukacijos vieta 
ir svarba paveldosaugos sistemoje.

Reikšminiai žodžiai: paveldas, paveldosaugos sistema, paveldosaugos principai, pa-
veldo edukacija, vertė, autentiškumas, interpretavimas.

Sąvokos: paveldas, paveldosauga, paveldo edukacija.
Dėl paveldo sampratos plėtros pastaraisiais dešimtmečiais šiuolaikinė paveldosauga 

yra sudėtingas reiškinys, apimantis gausybę paveldo tipų, verčių ir ne vieną funkciją bei 
elgseną. Be to, įsisavinta, kad paveldas (ir kaip konkretus objektas, ir kaip reiškinys) turi 
visą reikšmių, arba prasmių, paletę, jos yra nulemtos įvairių ir kartu skirtingų kultūrinių 
sąmonių. Studentai supažindinami su bendraisiais europietiškosios paveldosaugos prin-
cipais, pabrėžiamos paveldo socialinės funkcijos ir kultūrinis jo sąlygotumas, t. y. tie as-
pektai, kurie turės didžiausią įtaką didaktikos ir perteikimo sritims. Taip pereinama prie 
paveldo edukacijos – didaktinės disciplinos, kuri paveldosaugai svarbi kaip padedanti 
ugdyti paveldosauginį sąmoningumą. Tačiau disciplinos galios neapsiriboja vien tuo: dėl 
galimybės ugdyti istorinę, kultūrinę sąmones bei iliustruoti įvairius reiškinius ji tampa 
svarbi daugeliui sričių, pavyzdžiui, istorijos didaktikai.

Literatūra: 1) Ashworth G., Howard P. Europos paveldas. Planavimas ir valdymas. Vil-
nius: Versus aureus, 2008, p. 8–48, 108–127; 2) Čepaitienė R. Paveldosauga ir tarpdisci-
plininis kontekstas // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų atkūrimo byla. 
Vieno požiūrio likimas / Sud. A. Bumblauskas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006,
p. 127–136; 3) Kulevičius S. Lietuvos paveldosaugos idėjiniai modeliai ir jų raiška praktikoje 
sovietmečiu. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2010, p. 25–36.

Kontroliniai klausimai. 1) Paaiškinkite (apibrėžkite) paveldosaugos reiškinį. Kokie yra 
pagrindiniai jo savitumai? 2) Įvardykite pagrindines paveldosaugos kategorijas ir elgse-
nas. Paaiškinkite jų svarbą bei reikšmę paveldosaugos reiškiniui. 3) Kas sudaro prielaidas 
paveldo raiškai kaip didaktikos ištekliui ir lemia didaktines jo savybes?
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3. Pagrindinės paveldo edukacijos apibrėžtys: objektas, tikslai ir funkcijos.
Reikšminiai žodžiai: paveldo edukacija, tapatumas, paveldosauginė sąmonė, istorinė 

sąmonė.
Sąvokos: paveldo edukacija.
Paveldo edukacija – tai didaktinė disciplina, kuri mokymui ir mokymuisi naudoja 

paveldą. Pats paveldas bendriausia prasme apima kultūrines ir gamtines, materialias ir 
nematerialias, kilnojamas ir nekilnojamas vertybes, tačiau nagrinėjant temą daugiau-
sia orientuojamasi į materialų nekilnojamąjį kultūros paveldą. Išskirtinos trys apiben-
drintos disciplinos kryptys: 1) mokymas(is) apie paveldą; 2) mokymas(is) per paveldą; 
3) mokymas(-is) paveldui. Atsižvelgiant į kryptį, gali būti įgyvendinami skirtingi tiks-
lai ir formuojamos skirtingos sąmonės ar gebėjimai. Pirmuoju atveju siekiama ugdyti 
paveldosauginę sąmonę ir subjektą supančios istorinės aplinkos ar atskirų jos elementų 
(pavyzdžiui, architektūros, dailės, archeologinių vietų) pažinimą. Antruoju – paveldas 
naudojamas kaip tarpininkas ar iliustracija įvairiems reiškiniams (pavyzdžiui, moksli-
nei minčiai, kūrybinei raiškai, tiksliesiems mokslams) pažinti ir sąmonėms (pavyzdžiui, 
kultūrinei, istorinei) ugdyti. Trečiuoju – paveldas tampa dabarties veiksmo ir aktyvaus 
santykio su aplinka inspiracija. Šiuo atveju paveldas yra ne praeities reliktas, o dabarties 
kūrimo ar problemų sprendimo (pavyzdžiui, tvarios plėtros, ekologijos, taikaus visuome-
nės sambūvio) išteklius. Išsamiau nagrinėjamos tos paveldo edukacijos kryptys, kurios 
susijusios su istorijos didaktikos tikslais, t. y. antroji ir trečioji kryptys.

Literatūra: 1) Cerri A. Th e Political Dimension of the Council of Europe Heritage educa-
tion programme // Heritage education for Europe: outcome and perspective / Ed. L. Bran-
chesi. Roma: Armando Editore, 2007, p. 19–28; 2) Copeland T. European democratic citizen-
ship, heritage education and identity. Strasbourg: Council of Europe, 2006, p. 14–20. Prieiga 
internetu: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/completed/education/DGIV_
PAT_HERITAGE_ED%282005%293_EN.pdf; 3) Hunter K. Heritage Education in the Social 
Studies. 2008. Prieiga internetu: http://cool.conservation-us.org/bytopic/misc/heritedu.html.

Kontroliniai klausimai. 1) Kas yra paveldo edukacijos objektas ir kokie yra jos tikslai? 
2) Kokios yra paveldo edukacijos socialinės funkcijos ir kokius klausimus ji sprendžia? 
3) Kurios paveldo edukacijos kryptys sąveikauja su istorijos didaktika (šiuolaikine 
vokiškąja jos traktuote)?

4. Paveldo perteikimo priemonės – interpretavimas.
4.1. Pagrindiniai paveldo interpretavimo principai.
4.2. Tiesos problema interpretuojant paveldą.
Reikšminiai žodžiai: paveldo perteikimas, paveldo interpretavimas, autentiškumas, 

paveldo apskaita, paveldo atkūrimas, konstruktyvizmas, Freemanas Tildenas, Davidas 
Lowenthalis.

Sąvokos: paveldo perteikimas, paveldo interpretavimas.
Paveldo interpretavimas gali būti suprantamas keleriopai. Tradiciškai interpretavi-

mas apibrėžiamas tik kaip turinio (istorijos, prasmės, vertės ir pan.) suteikimas paveldui. 
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Platesne prasme interpretavimas yra ir tai, kas lemia pačios paveldosaugos procesus ar 
elgsenas su paveldu. Pavyzdžiui, paveldo apskaitą, jo restauravimo, atkūrimo darbus. Pir-
mu atveju nusprendžiama, kas laikytina paveldu, antru – paveldo pavidalas perkuriamas; 
ir nė vienu iš šių atvejų neapsieinama be subjektyvių traktuočių – interpretacijos. Ne-
priklausomai nuo traktuotės, interpretavimas visada yra nulemtas kultūrinės, o dauge-
liu atveju ir istorinės sąmonės. Nagrinėjant temą remiamasi abiem sampratomis. Kitaip 
tariant, nagrinėjama, kaip kultūrinė ar istorinė sąmonė per interpretavimą veikia paveldo 
apskaitos (aksiologinį, juridinį), fi zinį ir naratyvinį lygmenis. Reiškinys analizuojamas ir 
iš teorinės, ir praktinės perspektyvos. Teorinės perspektyvos atveju bandoma išsiaiškini 
interpretavimą lemiančius veiksnius ir jo poveikį paveldosaugai. Aiškinant reiškinį lai-
komasi konstruktyvizmo žiūros. Praktinės perspektyvos atveju daugiausia remiamasi 
amerikiečių patirtimi. Amerikiečių įdirbis šioje srityje solidžiausias. Interpretavimo 
reiškinio įsisavinimas turi padėti suprasti paveldo perteikimo ir istorijos perteikimo per 
paveldą mechanizmus, problemas, suteikti pamatinių praktinių įgūdžių perteikimo ir 
paveldo edukacijos srityse.

Literatūra: 1) Beck L., Cable T. T. Interpretation for the 21st Century: Fift een guiding 
principles for interpreting nature and culture. Champaign: Sagamore Publishing, 1998, 
p. 1–208; 2) Čepaitienė R. Aktualieji paveldo perteikimo bei ugdymo klausimai // Gamtos 
ir kultūros paveldas: perteikimas ir ugdymas. Chrestomatinių tekstų rinktinė / Sud. ir 
moksl. red. R. Čepaitienė. Vilnius: Eugrimas, 2009, p. 9–17; 3) Čepaitienė R. Paveldosau-
ga globaliajame pasaulyje. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010, p. 223–323; 
4) Lowenthal D. Paveldo klastojimas // Gamtos ir kultūros paveldas: perteikimas ir ugdy-
mas. Chrestomatinių tekstų rinktinė / Sud. ir moksl. red. R. Čepaitienė. Vilnius: Eugri-
mas, 2009, p. 281–303.

Kontroliniai klausimai. 1) Paaiškinkite interpretavimo reiškinio prigimtį ir svarbą 
didaktikos procesuose. 2) Kokie yra pagrindiniai paveldo perteikimo principai? Paaiš-
kinkite juos iš teorinės perspektyvos ir pagrįskite praktiniais pavyzdžiais. 3) Kokie yra 
pagrindiniai lietuviškieji istorinės sąmonės modeliai, turintys įtakos paveldo naratyvo ir 
formos kūrimui?

5. Paveldo edukacijos raiškos sritys ir praktiniai metodai.
5.1. Švietimo sistema.
5.2. Turizmas.
5.3. Paveldo eksponavimas.
Reikšminiai žodžiai: paveldo edukacija, paveldo perteikimas, istorijos didaktika, švie-

timas, turizmas, paveldo eksponavimas.
Sąvokos: paveldo edukacija, didaktinis paveldo perteikimas.
Tema skirta praktinių paveldo edukacijos klausimų analizei. Nagrinėjama, kaip ir 

kokiomis priemonėmis paveldas yra didaktiškai perteikiamas (eksponuojamas) in situ 
ir kaip jį didaktiškai perteikia švietimas, turizmas ar kitos sritys. Čia atsiribojama nuo 
siaurųjų metodinių ar grynai techninių klausimų ir labiau orientuojamasi į bendruosius 
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perteikimo principus, kylančius iš sąveikos su istorine sąmone ir sąlyčio su istorijos di-
daktika, t. y. į principus, įgyvendinančius arba išreiškiančius istorijos didaktikos tikslus. 
Atskirai nagrinėjama lietuviškoji didaktinio paveldo perteikimo patirtis.

Literatūra: 1) Boniface P. Managing Quality Cultural Tourism. Routledge, 2003, p. 57–
102; 2) Heritage in the Classroom. Practical Manual for Teachers. 2005, p. 21–60. Prieiga 
internetu: http://schoolweb1.gemeenschapsonderwijs.be:8101/Files/HereducComplete.
pdf; 3) Laws E. Management of cultural and heritage destinations // Quality Issues in 
Heritage Visitor Attractions. Butterworth-Heinemann, 2001, p. 78–96; 4) Pasaulio pa-
veldas – jaunimo rankose: pažinti, puoselėti ir dirbti. Mokymo vadovas pedagogams / 
Adaptuotą leidimą par. A. Kasperavičienė, G. Raščius, A. Dirmaitė, L. Bugailiškytė. Vil-
nius: Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, 2005.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Kokia yra paveldo edukacijos integravimo į 
švietimą ir turizmą svarba bei reikšmė? 2) Kaip paveldo edukacija gali reikštis švietimo ir 
turizmo srityse? 3) Kokie yra bendrieji ir šiuolaikinės didaktikos metodais pagrįsti pavel-
do eksponavimo principai? 4) Įvertinkite lietuviškąją paveldo eksponavimo ir perteikimo 
švietimo bei turizmo sistemose patirtį.

6. Paveldo edukacijos gerųjų patirčių analizė.
6.1. Tarptautinė pasaulinė (UNESCO, ICCROM, ICOMOS) patirtis.
6.2. Tarptautinė europinė (Europos Tarybos) patirtis.
6.3. Šiaurės Amerikos šalių patirtis.
6.4. Didžiosios Britanijos (English Heritage) patirtis.
6.5. Lietuvos patirtis.
Reikšminiai žodžiai: paveldo edukacija, UNESCO, ICOMOS, ICCROM, Europos Ta-

ryba, English Heritage.
Sąvokos: paveldo edukacija, geroji patirtis.
Norint geriau įsisavinti paveldo edukacijos raiškos praktikoje galimybes, metodus bei 

disciplinos aprėpiamų temų įvairovę, pateikiami ir nagrinėjami konkretūs (gerosios pa-
tirties) paveldo edukacijos projektai, dokumentai. Analizei siūlomi skirtingų institucijų 
ar šalių ir kartu skirtingų tikslų ar naudų siekiantys projektai. Pavyzdžiui, UNESCO ini-
cijuotas projektas, orientuotas į tvarios plėtros problemos sprendimą per paveldo patirtis; 
ICOMOS ir ICCROM – skirtas paveldosauginiam sąmoningumui ugdyti; Europos Tary-
bos – siekiantis ugdyti pilietiškumą ir „bendrą Europos kultūrą“. Be pavienių, aptariami ir 
sisteminiai atvejai. Pavyzdžiui, paveldo edukacijos raiška Didžiosios Britanijos švietimo, 
turizmo sistemose ir visuomeniniuose judėjimuose.

Literatūra: 1) Heritage Education for Sustainable Development. UNESCO, 2009. 
Prieiga internetu: http://www.ipacc.org.za/uploads/docs/090505b_ESD_composite_
report_Africa08_fi nal.pdf; 2) Heritage in the Classroom. Practical Manual for 
Teachers. 2005. Prieiga internetu: http://schoolweb1.gemeenschapsonderwijs.
be:8101/Files/HereducComplete.pdf; 3) Introducing Young People to the Protection of 
Heritage Sites and Historic Cities. UNESCO, ICCROM, 2006. Prieiga internetu: 
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http://www.iccrom.org/eng/02info_en/02_04pdf-pubs_en/ICCROM_doc09_Manual
SchoolTeachers_en.pdf.

Užduotys. Išanalizuoti ir pateikti konkretų paveldo edukacijos projektą, dokumentą 
ar sisteminį atvejį; gebėti jį palyginti su kitais atvejais, išskiriant panašumus, skirtumus, 
gerąją patirtį.

7. Pasirengimas integruotam atsiskaitymui „Paveldo interpretacijos analizė ir di-
daktinio perteikimo projektas“.

Norint patikrinti studentų įgytus ir išsiugdytus paveldo edukacijos teorinius taiko-
muosius bei praktinius gebėjimus, o kartu dar labiau juos įtvirtinti, reikia, kad studentai 
atliktų paveldo interpretacijos analizę ir parengtų bei pateiktų originalų paveldo didakti-
nio perteikimo projektą (atskira modulio tema). Aptariant šią temą rengiamos konsulta-
cijos, reikalingos pasirengti integruotam atsiskaitymui.

Užduotys. 1) Konsultuojantis su dėstytoju išsirinkti objektą, temą ar problemą ir su-
kurti didaktinio jo perteikimo ar istorinės sąmonės problemų sprendimo paveldo eduka-
cijos priemonėmis idėją. 2) Konsultuojantis su dėstytoju parengti projektą, sprendžiantį 
studento išsikeltą ir su dėstytoju suderintą problemą ar įgyvendinantį atitinkamą tikslą.

Seminarų ir pratybų temos
1. Šiuolaikinės paveldo ir paveldosaugos sampratos gairės. Paveldo edukacijos vieta 

ir svarba paveldosaugos sistemoje.
2. Tiesos problema interpretuojant paveldą: konkrečių atvejų analizė.
3. Lietuviškoji paveldo eksponavimo ir perteikimo patirtis: kritinis vertinimas.
4. Paveldo edukacijos gerųjų patirčių analizė.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Beck L., Cable T. T. Interpretation for the 21st Century: Fift een guiding principles 

for interpreting nature and culture. Champaign: Sagamore Publishing, 1998; 2) Cultural 
heritage and its educational implications: a factor for tolerance, good citizenship and 
social integration (Cultural heritage, No. 36). Council of Europe Publishing, 1998. Pri-
eiga internetu: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/resources/Publicati
ons/Pat_PC_36_en.pdf; 3) Čepaitienė R. Paveldosauga globaliajame pasaulyje. Vilnius: 
Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010; 4) Gamtos ir kultūros paveldas: perteikimas ir 
ugdymas. Chrestomatinių tekstų rinktinė / Sud. ir moksl. red. R. Čepaitienė. Vilnius: Eu-
grimas, 2009; 5) Heritage education for Europe: outcome and perspective / Ed. L. Bran-
chesi. Roma: Armando Editore, 2007; 6) Heritage in the Classroom. Practical Manual for 
Teachers. 2005. Prieiga internetu: http://schoolweb1.gemeenschapsonderwijs.be:8101/
Files/HereducComplete.pdf; 7) Heritage Learning. For Teachers and other Educators 
[serijinis leidinys]. Prieiga internetu: http://www.english-heritage.org.uk/publications; 
8) Handbook on European heritage classes. Strasbourg: Council of Europe, 1993; 9) Til-
den F. Interpreting our Heritage. Chapel Hill, 1994.
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Istorijos mokymo mokykloje problematika
Doc. dr. Rūta Šermukšnytė

Temos anotacija. Istorijos didaktika vis dar tiria, kritiškai analizuoja ir apmąsto is-
torijos mokymą(si) mokykloje, tačiau tai nėra istorijos mokymo metodikos tyrimas. Ji 
pirmiau kelia klausimus apie istorijos mokymo(si) reikalingumą, tikslus bei funkcijas ir 
remdamasi gautais atsakymais svarsto istorijos pamokos metodikos problemas. Nagrinė-
jant temą „Istorijos mokymo mokykloje problematika“ sistemingas istorijos mokymo(si) 
bendrojo lavinimo mokykloje vaizdas nepateikiamas, veikiau susitelkiama ties tam tikro-
mis problemomis, kurias privalu išmanyti istorijos studentams, ateityje galbūt dirbsian-
tiems istorijos ugdymo turinio ekspertavimo, recenzavimo ar tyrimo srityse. Aptariamos 
ir globalios, ir lokalios (t. y. lietuviškos) istorijos mokymo mokykloje aktualijos: istorijos 
mokymo tikslai, turinys, metodai ir priemonės, istorijos vadovėlio teorija ir tyrimai, isto-
rijos mokymosi rezultatų įvertinimas, taip pat formuojami mokyklinio istorijos vadovėlo 
analizės įgūdžiai. Studentų įgytos žinios ir gebėjimai bus vertinami keturiuose semina-
ruose, per temų „Aktyvaus mokymosi metodais paremtas istorijos pamokos planas“ bei 
„Istorijos vadovėlio(-ių) tyrimo analizė“ grupinius pateikimus, patikrinus pasirinktą is-
torijos vadovėlį nagrinėjantį rašto darbą. Minėtos užduotys turi formuoti analitinius bei 
interpretacinius studentų darbo su didaktine ir metodine literatūra bei mokymo priemo-
nėmis įgūdžius, tobulinti darbo grupėje, euristinius bei diskusinius gebėjimus.

Temos siekiniai: 1) gebama paaiškinti ir tarpusavyje derinti svarbiausias istorijos di-
daktikos sąvokas bei koncepcijas; 2) gebama vartoti svarbiausias istorijos didaktikos sąvo-
kas bei teorijas atliekant konkrečius tyrimus, argumentuojant diskusijų metu, užsiimant 
taikomąja veikla (rengiant istorijos pamokos planą); 3) gebama analizuoti, interpretuoti, 
vertinti didaktinę literatūrą, istorijos mokymą Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje 
bei jo vertinimą reglamentuojančių dokumentų turinį, istorijos mokymo priemones bei 
metodus; 4) gebama skirti mokslinę analizę ir vertinimus nuo pseudomoksliškumo, pub-
licistikos ir buitinių vertinimų; 5) gebama vizualią tyrimų medžiagą pateikti auditorijai; 
viešai komunikuoti, dirbti komandoje.

Temos programa
1. Istorijos mokymo tikslai: jų apibrėžtys, kilmė bei tarpusavio ryšiai.
Reikšminiai žodžiai: mokymo tikslus legitimuojantys tipai ir būdai, švietimo refor-

mos Vakarų Europoje ir Lietuvoje, Lietuvos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, 
istorijos mokymo tikslai ir uždaviniai, moksleivis, istorijos mokytojas.

Sąvokos: mokymo tikslas, istorinis orientavimasis, problemų sprendimas, prognoza-
vimas, ateities projektavimas, kritinis mąstymas, pilietiškumas.

Mokymo tikslai – tai vienas iš svarbiausių curriculum teorijos svarstymo aspektų. 
Mokymo tikslai kildinami iš dabarties ir ateities situacijoms reikalingų kvalifi kacijų, 
ugdomų asmenų poreikių, vertybinių normų, pamatinių mokslo principų, dalyko turi-
nio, individualios patirties ar kelių iš minėtų principų integracijos. Pirmiausia aptariami 
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šie mokymo tikslus legitimuojantys tipai ir būdai, švietimo reformų Vakarų Europoje 
ir Lietuvoje performuluoti ugdymo mokykloje tikslai. Toliau pereinama prie Lietuvos 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose reglamentuojamų istorijos mokymo tikslų 
ir uždavinių apibrėžčių, jų kilmės, tarpusavio ryšių ir kaitos analizės. Remiantis teorinės 
didaktikos literatūra ieškoma atsakymų į šiuos klausimus: ką reiškia istorinės sąmonės 
formavimasis kaip istorijos mokymosi tikslas? koks šio tikslo ryšys su tokiais tikslais kaip 
istorinis orientavimasis, problemų sprendimas, prognozavimas ir ateities projektavimas? 
kokie yra Lietuvos moksleivių istorinės sąmonės bruožai ir kokį vaidmenį jų formavimo 
procese atlieka istorijos mokytojas? kas yra kritinis mąstymas? kaip suderinamas kritinio 
mąstymo ugdymas su pilietiškumo ugdymo, vertybinių nuostatų stiprinimo tikslais?

Pagrindiniai dokumentai ir literatūra: 1) Pagrindinio ugdymo bendrosios progra-
mos: socialinis ugdymas (6 priedas). P. 931–975. Prieiga internetu: http://www.smm.lt/
ugdymas/bendrasis/ugd_programos.htm; 2) Vidurinio ugdymo bendrosios programos: 
socialinis ugdymas (5 priedas). P. 1–32. Prieiga internetu: http://www.upc.smm.lt/su
zinokime/bp/2011/Socialinis_ugdymas_5_priedas.pdf; 3) Jovaiša L. Edukologijos prad-
menys. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2001, p. 82–85; 4) Rohlfes J. Geschichte 
und ihre Didaktik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1986, s. 114–120, 205–211; 
5) Fitzgerald J. History in the Curriculum: Debate on Aims and Values // History and 
Th eory. 1983, Vol. 22, No. 4, p. 81–100.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Išvardykite ir paaiškinkite mokymo tikslus 
legitimuojančius tipus ir būdus, nusakykite jų pranašumus ir trūkumus. 2) Apibūdin-
kite Lietuvos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose reglamentuojamus istorijos 
mokymo tikslus, uždavinius ir suskirstykite juos pagal legitimuojančius tipus bei būdus. 
3) Paaiškinkite istorinės sąmonės formavimąsi kaip trijų gebėjimų (patirties, aiškinimo, 
orientacijos) kaitos procesą.

2. Istorijos mokymo turinys: atrankos ir perteikimo sekos problemos.
Reikšminiai žodžiai: istorijos mokymo turinio atranka, istorijos mokymo turinio per-

teikimo seka, žinių rūšys, istorijos žinių struktūra pasaulyje ir Lietuvoje, istorijos moky-
mas koncentrais, kontroversiškos, aktualios, trūkstamos istorijos temos, moterų istorija, 
kasdienybės istorija, tautinių ir etninių bendrijų istorija, holokaustas, sovietinė okupaci-
ja, partizaninis pasipriešinimas.

Sąvokos: mokymo turinys, žinios, konstatuojamosios ir procedūrinės žinios, žinių 
struktūra, koncentras, daugiakultūris ugdymas.

Mokymo turinys yra glaudžiai susijęs su mokymo tikslais. Tai medžiaga mokymo 
tikslams įgyvendinti. Istorijos mokymo turinio svarba išryškėja lyginant istorijos žinias, 
įgytas mokykloje ir už jos ribų. 1989 m. Vokietijoje atliktas unikalus istorijos žinių ap-
imties didėjimo tyrimas parodė, kad mokykloje įgyjama tokių žinių, kokių negaunama 
iš jokių kitų, t. y. nemokyklinių istorinės informacijos šaltinių. Tai liudija istorijos moky-
mo turinio atrankos svarbą. Turinio atrankoje lemiamą vaidmenį vaidina aiškus istorijos 
žinių struktūros modelis. Potemėje aptarus žinių sąvoką ir žinių rūšis, žinių struktūros 
sampratą, istorijos žinių struktūros modelius pasaulyje ir lietuviško modelio paieškas, 
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dėmesys sutelkiamas į Lietuvos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programose pateikiamo 
istorijos mokymo turinio analizę, kontroversiškas, aktualias ir trūkstamas istorijos temas 
(moterų istorija, kasdienybės istorija, tautinių ir etninių bendrijų istorija, holokaustas, 
sovietinė okupacija, partizaninis pasipriešinimas ir pan.), turinio pateikimo koncentrais 
pranašumus ir trūkumus.

Pagrindinė literatūra: 1) Grigaravičiūtė S. Istorijos žinios ir jų struktūravimas. Vilnius: 
Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, p. 7–30; 2) Šetkus B. Istorijos moky-
mo Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje tobulinimo kryptys // Istorija. 2002, t. LIII, 
p. 90–97; 3) Stašaitis S. Trys istorijos mokymo koncentrai Lietuvos vidurinėje mokyklo-
je: tradicijos ar naujovė, būtinybė ar galimybė // Visuotinė istorija vidurinėje mokyklo-
je: dabartis ir perspektyvos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, 
p. 89–99; 4) Lee J. P. History Teaching and Philosophy of History // History and Th eory. 
1983, Vol. 22 [Th e Philosophy of History Teaching], No. 4, p. 19–49; 5) DeChenne D. 
Schema Th eory, Educational Applications, and a Model for Teaching Labor History // 
Th e History Teacher. 1993, Vol. 26, No. 2, p. 175–189.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Apibrėžkite žinių sąvoką, apibūdinkite konsta-
tuojamąsias ir procedūrines žinias. 2) Apibūdinkite žinių struktūros sampratą, paaiškin-
kite istorijos žinių struktūros reikalingumą, nusakykite naują istorijos žinių struktūros 
modelį Lietuvoje. 3) Apibrėžkite koncentro sąvoką, paaiškinkite istorijos mokymo kon-
centrais Lietuvos mokykloje pranašumus ir trūkumus.

3. Mokymo metodai ir priemonės (medijos) istorijos rekonstrukcijos procese.
Reikšminiai žodžiai: mokymo(si) metodo samprata, mokymo(si) metodų klasifi ka-

vimo problema, darbas naudojantis tekstinėmis, vaizdinėmis, žodinėmis, techninėmis 
priemonėmis, mokymo priemonių (medijų) klasifi kacija, darbas su istorijos šaltiniais.

Sąvokos: rekonstrukcija, daugiaperspektyvumas, abipusiškumas, mokymo metodas, 
žodiniai, vaizdiniai mokymo metodai, praktiniai ir tiriamieji mokymo metodai, aktyvūs 
ir kūrybiniai mokymo(si) metodai, mokymo priemonės (medijos), vaizdingas konkreti-
zavimas ir sudabartinimas, tekstinės, žodinės, vaizdinės, techninės mokymo priemonės.

Tema skirta mokymo(si) metodų sampratai, klasifi kacijos problemai, istorijos 
mokymo(si) metodų apibrėžtims ir jų didaktinėms galimybėms bei trūkumams, taip pat 
istorijos mokymo(si) priemonių vaidmeniui istorijos rekonstrukcijos procese aptarti. 
Mokymo metodai yra apibrėžiami kaip taisyklėmis paremti veiksmai. Šios taisyklės turi 
derėti su didaktiniais principais. Vokiečių istorijos didaktikos teoretikas Hansas-Jürgenas 
Pandelis jų išskiria tris: rekonstrukcija, daugiaperspektyvumas, abipusiškumas. Vieno ar 
kito principo preferavimas lemia tam tikrų metodinių derinių istorijos pamokoje tai-
kymą. Pagal žinių šaltinių pasirinkimą skiriamos šios pagrindinės istorijos mokymo(si) 
metodų rūšys: žodiniai istorijos mokymo metodai, darbas su tekstinėmis priemonėmis, 
darbas su vaizdinėmis ir techninėmis priemonėmis. Didaktinių tikslų kriterijaus požiūriu 
metodai yra skirstomi į informacinius (žodinius ir vaizdinius), praktinius ir tiriamuosius 
bei kūrybinius ir aktyvaus mokymosi. Lietuvos didaktikos specialistų tekstuose priori-
tetai teikiami aktyvaus ir kūrybinio mokymosi metodams, moduliniam, probleminiam 



274

GILINAMIEJI MODULIAI IR JŲ TEMOS

istorijos mokymui, darbui su istorijos šaltiniais bei įvairiais istorinės informacijos šalti-
niais, vadovėliui kaip darbo knygai ir t. t. Tai liudija rekonstrukcijos principo aktualizavi-
mą lietuviškoje didaktinėje mintyje. Rekonstravimo procese lemiamą vaidmenį vaidina 
tam tikros mokymo priemonės (medijos). Nuo jų pobūdžio priklauso, kad įsisavinama 
ne „gatava“ informacija, o istorinės žinios pačių moksleivių (pagelbėjant mokytojui) yra 
atrandamos tam tikruose praeities paliudijimuose bei įvairaus pobūdžio praeities in-
terpetacijose. Skiriamos dvi svarbiausios mokymo priemonių (medijų) funkcijos: vaiz-
dingas konkretizavimas ir sudabartinimas. Aptarus jas pateikiama mokymo priemonių 
(medijų) klasifi kacija, nagrinėjamos Lietuvoje leidžiamos istorijos mokymo priemonės, 
įvardijamas edukacinis jų potencialas bei ribos.

Pagrindinė literatūra: 1) Handbuch Medien im Geschichtsunterricht / Hg. 
H.–J. Pandel, G. Schneider. Düsseldorf: Schwann, 1985, s. 3–10, 11–27, 31–114, 269–332, 
389–558; 2) Aktyvaus mokymo metodai / Red. L. Brūzgaitė. Vilnius: Garnelis, 1999, 
p. 7–42; 3) Šetkus B. Darbas su istorijos šaltiniais: praktiniai patarimai. Vilnius: Vaga, 2002, 
p. 5–117; 4) Šetkus B. Istorijos mokymas Lietuvoje: nuo tradicinio teksto iki daugialypės 
terpės // Florilegium Lithuanum: straipsnių rinkinys / Sud. G. Blažienė, S. Grigaravičiū-
tė, A. Ragauskas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 357–367;
5) Šermukšnytė R. Audiovizualinės istorijos formos mokyklinėje edukacijoje // Modernių 
technologijų taikymas istorijos edukacijoje: straipsnių rinkinys / Sud. B. Šetkus. Vilnius: 
Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2003, p. 45–53.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Pagrįskite aktyvaus mokymosi metodų svar-
bą, jų ryšį su kritinio mąstymo ugdymo tikslu. 2) Paaiškinkite trijų darbo su istorijos 
šaltiniais lygmenų teoriją. 3) Suklasifi kuokite pasirinktas mokymo priemones (medijas), 
įvertinkite edukacinį jų potencialą.

4. Istorijos vadovėlis: teorija ir tyrimai.
Reikšminiai žodžiai: bendrojo lavinimo dalyko vadovėlio samprata, struktūra ir funk-

cijos, istorijos vadovėlis, istorijos vadovėlio teorija, istorijos vadovėlio tipas, vadovėlis 
kaip skaitymo knyga, vadovėlis – darbo knyga, „idealus“ istorijos vadovėlis, istorijos va-
dovėlių kultūra ir tendencijos Lietuvoje, istorijos vadovėlių analizės tipai, istorijos vado-
vėlio turinio analizės kriterijai.

Sąvokos: bendrojo lavinimo dalyko vadovėlis, pagalbinis ir pagrindinis tekstas, ilius-
tracijos, vadovėlio recenzija, istorinė analizė, ideologijos atžvilgiu kritinė analizė, lygi-
namieji vadovėlio tyrimai, deskriptyvus-analitinis metodas, kiekybinis metodas, erdvės 
analizė, didaktinė analizė.

Bendrojo lavinimo dalyko vadovėlis – tai vienas pagrindinių mokomųjų leidinių, 
atitinkantis bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus, pateikiantis mokinių 
ugdymui(si) reikalingą informaciją ir užduočių sistemą, skirtas konkrečios klasės mo-
kiniams. Jį sudaro tekstas (pagrindinis ir pagalbinis) ir iliustracijos. Vadovėlis atlieka 
motyvacijos, informacijos, sisteminimo, koordinacijos, diferenciacijos, vadovavimo mo-
kymui, mokymo strategijų, įsivertinimo ir mokymo vertės funkcijas (A. Svėrienė). Nėra 
vienareikšmiškos nuomonės, koks turi būti „idealus“ istorijos vadovėlis. Potemėje patei-
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kiami įvairių užsienio ir Lietuvos autorių istorijos vadovėlio vertinimo kriterijai, istorijos 
vadovėlio tipologijos, istorijos vadovėlių kultūra ir tendencijos Lietuvoje. Po šios istorijos 
vadovėlio teorijos pateikiami svarbiausi istorijos vadovėlio tyrimų principai (vadovėlių 
analizės tipai, vadovėlio turinio analizės kriterijai), tyrimų pavyzdžiai, studentai mokomi 
savarankiškai nagrinėti istorijos vadovėlius.

Pagrindinė literatūra: 1) Учебник: десять разных мнений (сборник статей) / Сост. 
E. Bakonis. Вильнюс: Esinija, 2000, c. 7–185; 2) Becher U. Istoriografi ja ir atvira visuo-
menė – mokyklinių vadovėlių pavyzdys // Istoriografi ja ir atvira visuomenė. Vilnius: 
Vilniaus universiteto leidykla, 1998, p. 259–274; 3) Schulbücher auf dem Prüfstand: 
Perspektiven der Schulbuchforschung in Europa (Studien zur Internationalen Schulbu-
chforschung, Bd. 75) / Hg. K. P. Fritzsche. Frankfurt a. M.: Verlag Moritz Diesterweg, 
1992, s. 23–161; 4) Šetkus B. Koks turėtų būti istorijos vadovėlis // Mokykla. 1996, Nr. 7, 
p. 12–15; 5) Skirius J. Apie nacionalinius visuotinės istorijos vadovėlius // Mokykla. 1994, 
Nr. 12, p. 10–11.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Apibrėžkite vadovėlio sampratą, apibūdinkite 
jo struktūrą ir funkcijas. 2) Išvardykite istorijos vadovėlių analizės tipus, apibūdinkite 
istorijos vadovėlių turinio analizės kriterijus. 3) Įvertinkite skirtingų istorijos vadovėlių 
tipų pranašumus ir trūkumus istorijos mokymo procese.

5. Istorijos mokymosi pasiekimų įvertinimas – istorijos valstybinio brandos egzami-
no atvejis Lietuvoje.

Reikšminiai žodžiai: istorijos valstybinis brandos egzaminas Lietuvoje ir kaimyninėse 
šalyse, istorijos valstybinio brandos egzamino programa, mokinių rengimas egzaminui.

Sąvokos: kriterijais pagrįstas vertinimas, patikimumas, validumas, standartinis testa-
vimas.

Daugelio istorijos didaktikos specialistų, istorijos mokytojų nuomone, istorijos 
valstybinis brandos egzaminas Lietuvoje yra svarbiausias istorijos mokymo mokykloje 
orientyras. Jo užduotys laikytinos svarbesniu istorijos mokymo turinį reglamentuojančiu 
dokumentu nei bendrosios programos ar išsilavinimo standartai (E. Bakonis). Potemės 
paskaitose apibūdinus kriterijais pagrįsto vertinimo sampratą, apibrėžus svarbiausius 
mokymosi rezultatų įvertinimo kriterijus (patikimumą ir validumą), standartinio testa-
vimo bruožus, pereinama prie valstybinio istorijos egzamino atvejo Lietuvoje aptarimo. 
Tai egzamino formos paieškų Lietuvoje istorija, istorijos valstybinio brandos egzamino 
programos apibūdinimas, šiandieninė egzamino forma, jos unikalumas kaimyninių šalių 
kontekste, užduočių analizė vieno iš svarbiausių mokymosi rezultatų įvertinimo kriteri-
jaus – validumo pagal turinį – požiūriu, šio egzamino pranašumai ir trūkumai.

Pagrindiniai dokumentai ir literatūra: 1) Istorijos valstybinio brandos egzamino 
programa. P. 1–9. Prieiga internetu: http://www.egzaminai.lt/failai/1256_programa_
istorijos_2009_09_03.pdf; 2) Istorijos valstybinio brandos egzamino užduotys. Prieiga 
internetu: http://www.egzaminai.lt/37/; 3) Gage N. Pedagoginė psichologija. Vilnius: Al-
ma littera, 1994, p. 459–496; 4) Bakonis E. Valstybinio istorijos egzamino užduotys kaip 
istorijos mokymo turinį reguliuojantis dokumentas // Informacinis biuletenis. Pedagogi-
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kos instituto vadovėlių tyrimo ir informacijos centras. 2001, Nr. 1/5, p. 3–17; 5) Vyšniaus-
kas A. Istorijos brandos egzaminas Lietuvoje ir gretimose šalyse: naratyvinių užduočių 
lyginamoji analizė // Informacinis biuletenis. Pedagogikos instituto vadovėlių tyrimo ir 
informacijos centras. 2001, Nr. 1/5, p. 18–30.

Kontroliniai klausimai ir užduotys. 1) Apibūdinkite kriterijais pagrįsto vertinimo 
sampratą, apibrėžkite svarbiausius mokymosi rezultatų įvertinimo kriterijus: patikimu-
mą ir validumą, standartinio testavimo bruožus. 2) Apibūdinkite šiandieninę istorijos 
valstybinio brandos egzamino Lietuvoje formą, jos unikalumą kaimyninių šalių konteks-
te. 3) Remdamiesi istorijos valstybinio brandos egzamino programa, istorijos valstybinio 
brandos egzamino užduotimis, išnagrinėkite istorijos valstybinio brandos egzamino Lie-
tuvoje turinį validumo požiūriu.

6. Seminarai.

Seminarų ir pratybų temos
1. Lietuvos švietimo reformos iššūkiai istorijos mokytojui.
Orientaciniai seminaro aspektai. 1) Iškilusios problemos (istorijos ugdymo turinio kai-

ta, istorijos vadovėlis, istorijos egzaminas, visuomenės lūkesčiai). 2) Vaidmuo moksleivių 
istorinės sąmonės formavimo procese. 3) Sąmoningumo trajektorijos (požiūris į istorijos 
mokslą, istorijos mokslininką, objektyvumo samprata, kontroversiškų temų aiškinimas).

Šaltiniai: 1) Bakonis E. Istorijos mokytojo „drama“ // Mokykla. 1996, Nr. 7, p. 5–8; 
2) Beresnevičiūtė V., Kiaulakis G., Milašius G., Nausėdienė I., Stakėnaitė D. Istorijos mo-
kytojų istorinio sąmoningumo trajektorijos: tyrimo ataskaita [mašinraštis]. Vilnius: Atvi-
ros Lietuvos fondas – Švietimas Lietuvos ateičiai, 1998, p. 1–11; 3) Galinis A. Tarp visuo-
menės ir istorijos tyrimų: istorijos mokytojo „dramos“ nūdienos Lietuvoje // Kultūros 
barai. 2005, Nr. 11, p. 10–13; 4) Modulio temos „Empiriniai istorinės sąmonės tyrimai“ 
medžiaga apie Lietuvos moksleivių istorinę sąmonę.

2. Kritinio mąstymo vaidmuo pilietiškumo ugdymo procese.
Orientaciniai seminaro aspektai ir klausimai. 1) Klasikinė versus laisvojo ugdymo para-

digma. 2) Banko indėliais pagrįstas ugdymas. 3) Kritinio mąstymo samprata. 4) Mokytojo 
autoriteto ir mokinio savarankiškumo vaidmuo kritinio mąstymo ugdymo procese. 5) Ko-
kią reikšmę ugdant pilietiškumą turi subjektiškoji ir objektiškoji ugdymo sampratos?

Šaltiniai: 1) Grigaitienė R. Kritinio mąstymo ugdymas: kodėl ir kaip? Kaunas: Kauno 
kolegijos leidybos centras, 2004, p. 7–28; 2) Myhre R. Autoritetas ir ugdymas // Mokykla. 
1994, Nr. 9, p. 1–4; 3) Degėsys L. Istorijos proceso samprata ir pilietinio ugdymo metodo-
logija // Istorija. 2002, Nr. LIV, p. 102–106.

3. Kiek esama daugiakultūrio udgymo Lietuvos mokyklos istorijos kurse?
Orientaciniai seminaro aspektai ir klausimai. 1) Kokius turinius apima daugiakultūris 

ugdymas? 2) Kuo svarbus daugiakultūris ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje? 3) Kiek 
esama daugiakultūrio ugdymo Lietuvos mokyklos istorijos kurse? Deklaracijų lygmuo. 
4) Kiek esama daugiakultūrio ugdymo Lietuvos mokyklos istorijos kurse? Praktikos lyg-
muo (ugdymo programos, egzaminų programos, vadovėlių turinys, apklausų rezultatai). 



Istorijos didaktika

277

5) Programos pertekliaus problema: ar (ir jei taip, kaip) įmanoma visas kultūras įtraukti 
į istorijos programą?

Šaltiniai: 1) Bakonis E. Lyčių šališkumas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos isto-
rijos kurse // Istorija. 2004, Nr. LIX–LX, p. 125–130; 2) Bakonis E. Apie moteris istorijos 
vadovėliuose. Kokiais šaltiniais galima parodyti istorinį moters pasaulį? // Informacinis 
biuletenis. 2004, Nr. 1 / 4, p. 11–13; 3) Ževžikova E. Emanicipuota Klėja, arba moteris 
šiuolaikinio istorijos mokslo požiūriu // Feminizmas, visuomenė, kultūra: straipsnių rin-
kinys / Sud. M. A. Pavilionienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1999, p. 40–45; 
4) Šetkus B. Istorijos mokymo Lietuvoje bendrojo lavinimo mokykloje tobulinimo kryp-
tys // Istorija. 2002, Nr. LIII, p. 91–93; 5) Toleikis V. Provokacija pilietinės visuomenės 
brandai // Mokykla. 2000, Nr. 9, p. 2–5; 6) Tamošiūnas T. Edukacinis kryptingumas įvai-
riatautėje aplinkoje. Vilnius: Biznio mašinų kompanija, 2000, p. 23–54.

4. Ką ir kaip tikrina valstybinis istorijos egzaminas Lietuvoje?
Orientaciniai seminaro klausimai. 1) Kaip keitėsi istorijos abitūros egzamino forma 

Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę? 2) Kokiais būdais gali būti sprendžiamas istorijos 
egzamino Lietuvoje kaitos klausimas ir koks būdas pasirinktas? 3) Kokios istorijos egza-
mino formos egzistuoja kaimyninėse valstybėse? 4) Kokie yra istorijos abitūros egzamino 
Lietuvoje pranašumai ir trūkumai? 

Šaltiniai: 1) Istorijos valstybinio brandos egzamino programa. P. 1–9. Prieiga interne-
tu: http://www.egzaminai.lt/failai/1256_programa_istorijos_2009_09_03.pdf; 2) Istorijos 
valstybinio brandos egzamino užduotys. Prieiga internetu: http://www.egzaminai.lt/37/; 
3) Bakonis E. Valstybinio istorijos egzamino užduotys kaip istorijos mokymo turinį regu-
liuojantis dokumentas // Informacinis biuletenis. Pedagogikos instituto vadovėlių tyrimo 
ir informacijos centras. 2001, Nr. 1/5, p. 3–17; 4) Vyšniauskas A. Istorijos brandos egza-
minas Lietuvoje ir gretimose šalyse: naratyvinių užduočių lyginamoji analizė // Infor-
macinis biuletenis. Pedagogikos instituto vadovėlių tyrimo ir informacijos centras. 2001, 
Nr. 1/5, p. 18–30.

5. Grupinis pateikimas: Aktyvaus mokymosi metodais paremto istorijos pamokos 
planas.

Pagrindinė literatūra: 1) Aktyvaus mokymo metodai / Red. L. Brūzgaitė. Vilnius: Gar-
nelis, 1999, p. 7–149; 2) Grigaitienė R. Kritinio mąstymo ugdymas: kodėl ir kaip? Kaunas: 
Kauno kolegijos leidykla, 2004, p. 29–55; 3) Ubartaitė-Vingienė D. Kritinio mąstymo ug-
dymas visuotinės istorijos pamokose // Visuotinė istorija vidurinėje mokykloje: dabartis 
ir perspektyvos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, p. 259–269.

6. Grupinis pateikimas: Istorijos vadovėlio (-ių) tyrimo analizė.
Analizės aspektai. 1) Vertinamo tyrimo (analizės) tipas. 2) Metodologija ir metodika. 

3) Vertinimo kriterijai. 4) Turinio apžvalga, svarbiausi rezultatai. 5) Įvertinimas (teigia-
mi, kritikuotini aspektai).

Analizės šaltiniai: 1) Bakonis E. Naujos temos istorijos vadovėliuose: Lietuvos patirtis 
kaimynų kontekste // Visuotinė istorija vidurinėje mokykloje: dabartis ir perspektyvos. 
Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, p. 17–25; 2) Bakonis E. Ar „tai-
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kūs“ lietuviški istorijos vadovėliai? Taikos klausimai lietuviškame istorijos vadovėlyje // 
Istorija. 2000, Nr. XLV, p. 60–65; 3) Porutis A., Stašaitis S. Praeities rekostrukcija XX a. 
visuotinės istorijos vadovėliuose Lietuvoje: žodis ir vaizdas // Mokykliniai istorijos vado-
vėliai ir europinės visuomenės ugdymas Rytų ir Vidurio Europos šalyse: konferencijos 
medžiaga. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, p. 96–105; 4) Lau-
raitytė I. Visuotinės istorijos diskurso konstrukcija istorijos vadovėliuose // Visuotinė is-
torija vidurinėje mokykloje: dabartis ir perspektyvos. Vilnius: Vilniaus pedagoginio uni-
versiteto leidykla, 2006, p. 199–212; 5) Šepetys N. Lietuvos vaizd(avim)as šiuolaikiniuose 
Rusijos istorijos vadovėliuose // Lietuvos istorijos studijos. 2008, Nr. 22, p. 144–162; 
6) Kasperavičius A. Naujausieji laikai istorijos vadovėliuose: objektyvios tiesos siekimas 
ar mitų kaita? // Mokykliniai istorijos vadovėliai ir europinės visuomenės ugdymas Rytų 
ir Vidurio Europos šalyse: konferencijos medžiaga. Vilnius: Vilniaus pedagoginio uni-
versiteto leidykla, 2006, p. 50–63; 7) Truska L. Kontroversiškų temų pateikimas istorijos 
vadovėliuose ir mokinių kritinio mąstymo ugdymas // Mokykliniai istorijos vadovėliai ir 
europinės visuomenės ugdymas Rytų ir Vidurio Europos šalyse: konferencijos medžiaga. 
Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006, p. 128–133.

Pastaba: studentai renkasi vieną iš pozicijų, analizei reikalinga literatūra nurodyta 4 po-
temėje.

Rekomenduojama literatūra: 
1) Borries B. Geschichtslernen und Geschichtsbewusstsein. Stuttgart: Ernst Klett Ver-

lag, 1988, S. 9–58; 2) Bumblauskas A. Istorijos dėstymo tautinėje mokykloje koncepci-
ja // Tautinė mokykla: ugdymo turinio koncepcijų projektai. Kaunas: Šviesa, 1990, d. 2, 
p. 91–112; 3) Egan K. Accumulating History // History and Th eory. 1983, Vol. 22 [Th e 
Philosophy of History Teaching], No. 4, p. 66–80; 4) Booth M. B. Skills, Concepts, and 
Attitudes: Th e Development of Adolescent Children’s Historical Th inking // History and 
Th eory. 1983, Vol. 22 [Th e Philosophy of History Teaching], No. 4, p. 101–117; 5) Šet-
kus B. Teaching History in Lithuania during the Period 1988–2000 // Aft er the Wall: His-
tory Teaching in Europe since 1989 / Ed. M. Roberts. Hamburg: Körber-Stift ung, 2004, 
p. 295–301; 6) Šetkus B. Visuotinės istorijos mokymo turinys: dabartis ir perspektyvos // 
Visuotinė istorija vidurinėje mokykloje: dabartis ir perspektyvos. Vilnius: Vilniaus peda-
goginio universiteto leidykla, 2006, p. 100–107; 7) Pandel H.-J. Bild und Film. Einsätze 
zu einer Didaktik der “Bildgeschichte” // Geschichtsbewußtsein und Methoden histori-
schen Lernens / Hg. B. Schönemann, U. Uff elmann, H. Voit. Weinheim, 1998, S. 157–168; 
8) Kornfeld E. Th e Power of Empathy: A. Feminist, Multicultural Approach to Historical 
Pedagogy // Th e History Teacher. 1992, Vol. 26, No. 1, p. 23–31; 9) Svėrienė A. Teoriniai 
mokyklinio vadovėlio aspektai // Knygotyra. 2006, Nr. 47, p. 28–47; 10) Svėrienė A. Isto-
rijos vadovėlio kultūra (1999–2002 m.) // Knygotyra. 2004, Nr. 43, p. 9–23; 11) Sauer M. 
Geschichte unterrichten: Eine Einführung in die Didaktik und Methodik. Klett/Kallmey-
er-Verl., 2008, S. 358.
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