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KAS TARPUKARIU SIEJO TAUTINĘ LIETUVIŲ
ISTORIOGRAFIJĄ, LIETUVIŲ
CHRISTIANIZACIJĄ IR „LENKŲ APAŠTALUS"?

iemet švenčiame Lietuvos vardo paminėjimo Kvedlinburgo analuose tūkstantmetį. Žinutė apie Lietuvą
pasirodė krikščioniškųjų misijų į Baltijos jūros rytine pa
krantę kontekste. Šv. Adalbertas Vaitiekus ir šv. Brunonas
Kverfurtietis yra laikomi pirmaisiais misionieriais baltų
genčių (taigi ir lietuvių) žemėse. Tiesa, šv. Brunoną „Lie
tuvos Kolumbu" imta vadinti ne taip jau seniai. Ilgą laiką
Lietuvos valstybės christianizacijos proceso pradžia lai
kyti ne šv. Brunono laikai (konstatuojant, kad jo, kaip ir
šv. Vaitiekaus, misija nepasisekė), o nuo Vokiečių ordino
atsikraustymo XIII a. Čia nenagrinėsime, kaip atsitiko,
kad Vokiečių ordino vykdytas baltų genčių nukariavimas
buvo suplaktas į vieną su krikščioniškosiomis misijomis,
vykdytomis misionierių. Šio straipsnio tikslas - aptarti,
kaip Lietuvos istorijos mokslas tarpukariu vaizdavo to
kius kryžiuočių veiksmus, neretai suplakdamas juos su
lenkų istoriografijos tuo metu eskaluota „lenkų kultūri
nės misijos į Rytus" koncepcija.

Š

Tikiuosi, kartu atsiskleis ir Lietuvos istoriografijos raida
tarpukariu, ir požiūris į lenkų misijas, vykdytas Lietuvoje,
paaiškės neigiamo „lenkų apaštalų" (kaip ir kryžiuočių)
vaizdavimo ir noro atrasti, pasak Adolfo Šapokos, „lietuvius
Lietuvoje" sąsajos su to meto Lietuvos „tautine politika".
Lietuvių istoriografijos kryptį lėmė tautininkų politinė
programa?
Aušrininkų kultūrinius ir politinius siekius pavyko
realizuoti - tuoj po Pirmojo pasaulinio karo susikūrė

Lietuvos valstybė, buvo įsteigtas universitetas Kaune,
imta leisti lietuviškus vadovėlius, didėjo mokslinis po
tencialas. Susidarė sąlygos formuotis ir lietuvių tautinei
istoriografijai, vadinamajai kritikų mokyklai. Norint
atsispirti Lietuvai nepalankioms lenkų, rusų ar vokie
čių istoriografinėms koncepcijoms, reikėjo savų istori
nių gairių. Adolfas Šapoka, aprašydamas romantinės ir
kritiškosios srovių konfliktą, konstatavo: „Besiburiančio mūsų istorijos mokslo uždavinys rasti (ir parodyti)
lietuvius Lietuvoje."
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Šis šūkis buvo iškeltas pačiame lietuvių ir lenkų konf
likto įkarštyje. Susektas lenkų Polska Organizacia Wo
jskowa (POW) sąmokslas, karas su lenkais ir Zeligowskio įvykdytas Vilniaus užėmimas, nuolatiniai ginčai dėl
to Tautų Sąjungoje, pagaliau tai, kad tarp šalių nebuvo
užmegzti normalūs diplomatiniai santykiai, lėmė, jog
Simono Daukanto ir aušrininkų įdiegti neigiami lenkų
įvaizdžiai ir jų vaidmens Lietuvos istorijoje vertinimai
dar labiau radikalėjo. Kita vertus, SSRS gudriai mani
puliuojant lietuvių ir lenkų konfliktu, Lietuva ėmė link
ti Sovietų Sąjungos pusėn, vildamasi įgyti sąjungininkę
prieš „veidmainius" lenkus . Nepaisant priekaištų rusų
valdymui carizmo laikais, XX a. I pusėje kai kurie lie
tuvių kultūrininkai ir istorikai teigė, kad sugyventi su
rusais buvę lengviau negu su lenkais . Tai sustiprino
lenkų kaip „veidmainių" įvaizdį ir požiūrį į rusus kaip
į mažesnį blogį.
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Kaip atsirado garsusis Šapokos šūkis, pastaruoju
metu aiškinama įvairiai. Dangiras Mačiulis ir Alfredas

Bumblauskas jį sieja su tautinio
individualumo paieškomis - tai
buvo būdinga visoms po Versa
lio Taikos atgimusioms ir naujai
susiformavusioms valstybėms .
Povilas Lasinskas šio šūkio at
siradimą sieja su XX a. 3 ir 4
dešimtmečiais Lietuvos istori
jos mokslą ištikusia krize - kilo
būtinybė atsikratyti romantizmo
pelėsių, pasenusių Simono Dau
kanto ir kitų istorikų teiginių .
Tačiau krizė gali ištikti tik ten,
kur mokslas jau pasiekęs tam ti
krą lygį, ir kai jis ima keistis. Iki
Dainų dienos jungtinis
Lietuvos universiteto įkūrimo ša
lyje nebuvo nė vieno istorijos tyrimo centro, nė vieno
mokslinio periodinio leidinio, skirto istorijos mokslui,
istorikų nerengė nė viena aukštoji mokykla.
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Pagrindinė priežastis, kodėl reikia ieškoti Lietuvių Lietu
vos istorijoje, buvo noras atsispirti svetimųjų (pirmiausia
lenkų ir vokiečių) diegiamai Lietuvos istorijos sampratai.
Pasvarstykime, kokiame kontekste atsirado Šapokos tau
tinė koncepcija. Krinta į akis, kad ji sutapo su tuo metu
valdžiusios Tautininkų sąjungos tautinėmis nuostatomis,
pagal kurias bandyta formuoti ir požiūrį į istoriją. Prezi
dentas Antanas Smetona buvo iškėlęs net programą, kurios
leitmotyvas aiškus ir nedviprasmiškas: kas sava - atgaivinti
(arba naujai sukurti), kas svetima - atmesti , atsisakant
tos kultūros, kuri netelpa į „tautinės kultūros" sąvoką .
Anot Smetonos, Lietuvos istorikų svarbiausias uždavi
nys - parašyti Lietuvos istoriją:
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„Mes turime Lietuvos valstybės istorijų,
lenkų,
rusų ir vokiečių aspektu parašytų, bet dar neturime
lietuvių tautos istorijos.Vadinasi, mes patys privalo
me tirti savo praeitį, patys jų moksliškai nušviesti ir
atataisyti, kas kitų šeip ar taip suklysta. Va ir dabar
kai-kurie prašaliečiai mokslininkai skelbia nebūtų
dalykų apie mūsų tautų ir apie mūsų žemės pakraš
čius, falsifikuotu mokslu nori pastoti mums atgimimo
kelius. Tokius istorijos klastojimus turime rodyti ti
kroje mokslo šviesoje."
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Tokiai nuomonei pritarė ir dalis istorikų. Štai Jonas
Matusas, recenzuodamas Vandos Daugirdaitės-Sruogienės „Lietuvos istoriją", konstatavo: „Tiesa, daug tyri
nėjimų yra darę svetimieji, ypačiai lenkai ir rusai. Bet čia
beveik visuomet kyšo aiški tendencija, destis, kurios tau
tos tyrinėtojas. Tuo tarpu Lietuvos istorijų visais atžvil
giais vaisingai ir patikimai gali nušviesti tik lietuvis."
Buvo pagrįstai teigiama, kad lietuvių kultūra, taigi
ir istorija, neatsirado iš nieko, kad milžinkapiai, pi
liakalniai ir visa, kas liko „iš senovės", dažniausiai iki
Lietuvos krikšto arba Vytauto Didžiojo mirties, yra
tikrieji lietuvių tautos papročių liudytojai. Stengtasi
„rasti ir parodyti" lietuvius kaip aukštos materialinės
ir dvasinės kultūros tautą, iš kurios reikia semtis pa
tirties ir ryžto įveikiant dabarties pavojus, pirmiausia
siekiant susigrąžinti Vilnių (tuo tikslu buvo įkurta Vil
niaus vadavimo sąjunga ir pan.). Romantikų pateiktas
receptas, kaip reikėtų suprasti senąją Lietuvos istoriją,
buvo kritikuojamas ne dėl to, kad romantikai prastai
suprato „tautinį reikalą", o todėl, kad viskas buvo daro
ma ne visai moksliniais metodais . Pasak Konstantino
Avižonio, ne romantikų istorijos vizija yra prasta, o jos
mokslinis lygis, metodologija:
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„[...] reikia vengti per daug didelio savo praeities
idealizavimo bei romantizavimo, nes nusidėsime istoriškajai tiesai ir, kaip kiekvienas perdėjimas, bus labiau

kenksminga, negu naudinga. Tik darydami tinkama
faktų atrankų ir juos jausmingai pavaizduodami, rasime
pakankamai pavyzdžių savo krašto bei tėvynės meilei,
pilietiškumui kelti bei stiprinti, visiškai neprasilenkdami
su istoriškųja tiesa [...] lietuvių tautinė sąmonė kaip tik
kilo ir plėtojosi, susidurdama su kaimyninėmis tautomis,
su kuriomis lietuviai nuo pat savo istorijos pradžios per
amžius turėjo ir dabar dar tebeturi grumtis, gindami
savo egzistenciją."
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torija turi įkvėpti jaunimą naujiems iššūkiams, auklėji
mas turi būti pagrįstas išskirtinai tautine dvasia ir pan.
Net garsiajame manifeste „Į organiškosios valstybės
kūrybą", kurį pasirašė ir Ivinskis, teigta, kad Smetonos
režimas esąs pereinamasis laikotarpis „mūsų valstybės
gyvenimo forma, iš kurios gali išaugti lietuviška organiš
ka valstybės santvarka" .
Ypač iškilmingai buvo paminėti Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Vytauto Didžiojo metai (1930 m . ) , iškel
ti Vytauto nuopelnai Lietuvos christianizacijai. Jo vai
dmuo buvo sureikšmintas ir minint Lietuvos krikšto su
kaktį (1937 m.) - tai turėjo atsverti lenkų istoriografijos
teiginius, kad Lietuvos krikšto ėmėsi Jogaila su žmona
Jadvyga ir lenkų dvasininkais. Žinoma, tai susiję ir su
Lietuvos ir Lenkijos unijos neigiamu traktavimu . Pre
zidentas Antanas Smetona taip įvertino Vytauto svarbą
Lietuvos christianizacijai:
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Siekiui „jausmingai pavaizduoti" Lietuvos istoriją
neprieštaravo ir Zenonas Ivinskis, bet „[...] šalia patrio
tinio momento turi būti nepamirštamas ir istorinės tiesos
reikalavimas" .
Remiantis „moksliškesniais" metodais imta kurti
naujus tautinius mitus ir simbolius. Tai vyko ne tik
istorijos moksle, bet ir dailėje, literatūroje, teatre,
muzikoje - visose kultūros sferose. Imtasi ryžtingiau
realizuoti „tautinę politiką". Planuota įsteigti Litua
„Dar labiau lenkiamės žilajai Lietuvos senovei, kad
nistikos institutą, 1934 m. prie Švietimo ministerijos jos vadai, didieji kunigaikščiai, yra palikę mums didingos
buvo įsteigtas Kultūros reikalų departamentas, kurio valstybės tradicijų. Tųjų vadų tarpe visų pranašiausias
pagrindinė misija - „tautiškos kūrybos" propagavimas
Vytautas Didysis, didžia išmintimi ir drąsiu pasiryži
pagal įsivaizduojamąjį tautininkų politikos modelį , mu kūręs, ugdęs ir valdęs Lietuvos imperiją nuo Baltijos
t.y. tautinę politiką pradėta institucionalizuoti (šis pro ligi juodųjų jūrių, žvaliai budėdamas pavojų sūkuryje,
cesas baigtas 1938 m . ) . Visa tai susiję su kanoniniu
iš visų pusių ją saugodamas nuo smalsiųjų priešų. Kad
tautinių simbolių vaizdavimu, tautinėmis šventėmis, jis buvo ir uoliausias krikščionijos globėjas, tai liudija ir
jaunuomenės auklėjimu mokyklose . Taigi nuo kalbų
daugybė jo inkurtų bažnyčių Lietuvoje."
buvo pereita prie konkrečių darbų, turėjusių sustiprinti
Vytautas Didysis tiek istorikų, tiek publicistų
tautininkų valdžią ir palaikyti Smetonos režimą. Tie, buvo paskelbtas vieninteliu Lietuvos krikštytoju, ti
kurie nenorėjo prisidėti prie „tautinio reikalo", buvo kruoju misionieriumi , kovotoju už nepriklausomą
nustumti į šalį. Pavyzdžiui, kai istorikas, buvęs Lietuvos Lietuvos bažnytinę provinciją. Čia pravartu pacituoti
Respublikos Ministras Pirmininkas Augustinas Volde istoriko Simo Sužiedėlio žodžius: „Mat Vytautas buvo
maras bandė sugrįžti profesoriauti į Vytauto Didžiojo numatęs, kad bažnytinę Lietuvos provinciją turėtų su
universitetą, jam buvo užtrenktos durys (anot Lasins- daryti abi Lietuvos vyskupijos [...] Vladimiro vyskupija
ko, universitetas nenorėjo dėl Voldemaro kandidatūros ir atsiversiančiųjų stačiatikių vyskupijos. Vilniaus vys
veltis į diskusijas su vyriausybe, o pats istorikas nesu kupija būtų metropolija. Tokiems Vytauto planams sto
tarė su kolegomis dėl organizacinių reikalų) . Istorikų jo skersai kelio lenkai."
lojalumą valdžios vykdytam istorijos sampratos revi
Prisiminus Lietuvos bažnytinės provincijos su cen
zavimui ir kultūrinei politikai bene geriausiai nusakė tru Kaune, o ne Vilniuje, steigimo peripetijas, įtemptus
Juozas Jakštas . Tiesa, skubotų išvadų daryti nereikė Vatikano ir Lietuvos Respublikos santykius, ši citata
tų. Juk ir Zenonas Ivinskis, ir Adolfas Šapoka dalyvavo įgauna visai kitą atspalvį. Dabar Antanas Smetona, kaip
ateitininkų veikloje. Tačiau „tautiniame" reikale ateiti kadaise Vytautas Didysis, tampa lietuvių tautos vedliu
ninkų ir oficialiosios valdžios nuomonės nesiskyrė - is kovoje prieš „amžinuosius" priešus lenkus (ir vokie12
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čius). Beje, kartu su Vytautu Didžiuoju jis buvo pavaiz
duotas ant dešimties litų kupiūros ir monetos reverse.
Toks Vytauto supriešinimas su Jogaila buvo Lietuvos ir
Lenkijos politinio konflikto dėl Vilniaus krašto atspin
dys. Tautininkų režimui siekiant {gyvendinti „tautinę
politiką", Lietuvos istorikai negalėjo arba nenorėjo ki
taip nušviesti nei „lenkų apaštalų", nei Jogailos ir Vy
tauto vaidmens krašto christianizacijoje.
Lietuvos istorikai tarpukariu, kaip ir aušrininkų
epochoje, susidūrė su lenkų istoriografijos jau XIX a.
suformuluota koncepcija apie lenkų istorinę misiją bal
tų žemėse. Stepono Batoro universitetas (nuo 1919 m.)
ir lenkai „savaip" šventė Lietuvos krikšto, net Vytauto
Didžiojo mirties 500 metų sukaktį ir Vilniaus univer
siteto 350 metų įkūrimo jubiliejų, o tai kėlė didelį lie
tuvių susierzinimą (lituanistikos tyrimų centras veikė
ir lenkų užimtame Vilniuje). Kitaip tariant, lenkai Vil
niuje kūrė lenkiškąjį istorinės atminties modelį, pagal
kurį Vilnius - „senas lenkų miestas", o lietuviškajam
modeliui vietos neatsirado. Kuo labiau lietuviai troško
atgauti Gedimino sostapilį, tuo įnirtingiau lenkų isto
rinės atminties modelio projektuotojai įrodinėjo lenkų
istorinės misijos teigiamą poveikį Lietuvai kaip Lenki
jos provincijai. Taigi ir XX a. I pusėje lenkų istorikai ir
politiniai veikėjai į Lietuvos istoriją, jos istorinę atmintį
žvelgė kaip į objektą, o ne subjektą. Būtent tarpukariu
lenkų istoriografai išanalizavo Lietuvos valstybės ge
nezę ir Lietuvos christianizacijos raidą , jų išvadomis
naudojamasi iki šiol, norom nenorom Lietuvos isto
rikai turėjo jomis remtis ir tarpukariu. Nepaisant aki
vaizdžių lenkiškosios istoriografijos laimėjimų, ginčui
dėl Vilniaus atsidūrus aklavietėje, Lietuvos visuomenė
į lenkų teiginius, esą jie išgelbėjo lietuvius nuo vokiečių
ir rusų, reagavo kur kas jautriau negu į naujus lenkų
istorikų atradimus.
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Aptartas kontekstas rodo, kad Šapokos vadinamoji
deklaracija atitiko tuo metu valdžioje buvusių Tauti
ninkų sąjungos nustatytą „tautinės politikos" liniją. Iš
čia ir kilo noras atsispirti svetimtaučių (ypač lenkų, vo
kiečių) istoriografijai, kurti „tautinę" kultūros politiką
pagal tautininkų įsivaizduojamą modelį.

„Vidinis poreikis" atsinaujinti?
Galima numanyti, kad vadinamoji Šapokos de
klaracija atsirado dėl lietuvių istoriografijos „vidinio
poreikio" atsinaujinti arba, kaip teigta, buvo krizės
pasekmė. Tai buvo metas, kai Vytauto Didžiojo uni
versitetas pradėjo rengti istorikus profesionalus ir
tapo pirmuoju oficialiu Lietuvos istorijos tyrimų cen
tru. Gabiausi Lietuvos istorikai - Šapoka, Ivinskis,
kiti, studijavę užsienio universitetuose, ten pasisėmė
istorijos metodologijos, istoriografijos naujovių. Taigi
lietuvių istoriografija pradėjo funkcionuoti iš tikrųjų
visais lygmenimis - instituciniu, metodologiniu, kul
tūriniu ir socialiniu.
1933 m. Ivinskis sukūrė savąją geopolitinių faktorių
koncepciją:
„Šiandien veikia tos pačios istorinės jėgos kaip vidu
ramžy, mūsų tautos gilios praeities ir dabarties pagrindi
niai klausimai nedaug kuo skiriasi. Nes istorijoje keičiasi
tik žmonių kartos [...] Trumpiausia Lietuvos istorijos
peržvalga pakankamai parodo, kad tos jėgos - Rusija,
Lenkija, Vokietija, tas „trio" vaidino Lietuvos politikos
gyvenime labai svarbių rolę. Tos pačios jėgos tebeveikia
ir dabar."
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Žinoma, ši koncepcija buvo atsakas į Šapokos mani
festą, bet ji atsirado ir kaip Stasio Šalkauskio svarstymų
apie Rytų ir Vakarų takoskyrą, kurios epicentre yra Lie
tuva, papildinys. Šalkauskis įrodinėjo, kad lietuvių isto
rinė misija - ne tik būti tarpininke tarp Rytų ir Vakarų,
bet ir sukurti lietuviškąją civilizaciją:
„[...] lietuvių tautai, mūsų supratimu, nėra kitokios
išeities, norint apsiginti nuo ardomosios svetimų įtakų
veikmės, kuri gresia tautinei jos pilnatvei. Visų pirma šitokis istorinio palikimo likvidavimas vienų kartų visiems
laikams atimtų pagrindų Rusijos ir Lenkijos užgaidoms
užgrobti Lietuvą kultūrinio laimėjimo motyvais. Be to,
sintetinis rusų ir lenkų įtakų įveikimas padarytų šitas
įtakas nepajėgiančias įsigyti skyrium pavojingos persva
ros Lietuvos gyvenime."
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Metodologiniu požiūriu Ivinskio koncepcija buvo
neabejotinai svarbus žingsnis . Vis dėlto nei Šal
kauskio, nei Ivinskio koncepcijos neperžengė tau28
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Sunku pasakyti, ar Lietuvos istoriją aprašyti kritiškai
siekta iš vidinio poreikio atsinaujinti, nupūsti roman
tizmo dulkes. Dar sunkiau nubrėžti ribą tarp roman
tikų ir patriotiškai nusiteikusių (o gal prie tautininkų
režimo po 1926 m. perversmo prisitaikiusių) istorikų.
Taip manyti verčia ne tik Lietuvos christianizacijos lai
kymas Vytauto nuopelnu, bet ir tai, kad Šapoka vos ne
visas senovės aisčių gentis priskyrė... lietuviams: „[...]
istorijos moksle jau vis ryškiau iškyla nauja koncepcija,
kuri visus aisčius traktuoja kaip vienų etninį ir kultūrinį
vienetų [...]."
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Vėliau tuo remdamasis Šapoka bandė lietuvių valsty
bingumo šaknų ieškoti dar tais laikais, kai švedai buvo
apgulę Apuolės pilį.
Samprotaudamas apie didingą Lietuvos praei
tį, Šapoka ragino nekreipti dėmesio net į klaidas,
jeigu jos prisideda prie jaunimo auklėjimo: „Mūsų
praeities mums negali užginčyti niekas. Ji nebu
vo paprasta. Ji iš tikro didinga [...] reikalas auklėti
tautų pasinaudojant praeities lobynu nelaukia [...]
Masėms nereikia aukštai moksliškų studijų, o plačių,
epochas bei asmenis apibūdinančių aprašymų. Ma
žos klaidos čia leistinos."
Tai rodo, kad istorikai,
griežtai pasisakę prieš primityvų Lietuvos istorijos
romantizavimą, ėmėsi „sumokslinti" romantizmą,
neatsisakydami didaktinių ir pilietinių istorijos už
davinių. „Sumokslintas" romantizmas turėjo ugdyti
Tautininkų sąjungos siekius atitinkantį tautinį pa
triotizmą.
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tininkų įsivaizduojamos Lietuvos istorijos sampratos,
nesikirto su oficialiuoju lietuvių ir lenkų istorinių san
tykių vaizdavimu. Tiesa, Ivinskis pabrėžė svarbų Jogai
los vaidmenį Lietuvos christianizacijoje, prilygindamas
jį Vytautui Didžiajam, ir teigė, kad „Jogaila ištraukė lie
tuvius iš rusų stačiatikių įtakos" , tačiau bendras verti
nimas buvo neigiamas: „Jogailos pradėta politikos kryp
tis (unija) ir jo įpėdinių vesta po jo mirties labai pakenkė
Lietuvos valstybės ir tautos interesams."
29

30

Ivinskis nebuvo linkęs sutikti su tautininkų siekiais
istoriją išnaudoti saviems tikslams: „[...] jei iš istoriko
bus reikalaujama, kad jis tik įrodinėtų tai, kas politiš
kai gali būti naudinga, objektyvus tyrinėjimas nebus
įmanomas."
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Lietuvos christianizacijos vertinimas tarpukariu konflikto tarp Lietuvos ir Lenkijos atspindys?
Žinoma, įrodyti arba paneigti, kad Šapokos de
klaracija sutapo su Tautininkų sąjungos „tautinės
politikos" siekiais ir jų realizavimu, reikėtų išsames
nės analizės. Bet dabar įdomesnis kitas klausimas:
ar Lietuvos christianizacijos vertinimas buvo Lietu
vos ir Lenkijos politinio konflikto atspindys? Toks
įspūdis gali susidaryti, bent jau iš pirmo žvilgsnio.
XIX a. suformuotas neigiamas „lenkų apaštalų"
įvaizdis, tarpukariu dar labiau sustiprėjo.

Kalbant apie Pirmosios Respublikos istorikų darbus,
skirtus Lietuvos krikščionybės raidai ir krikštui, išskir
tinos dvi kryptys:
1) Katalikiškoji kryptis, atstovaujama Lietuvos uni
versiteto (vėliau - VDU) Teologijos-filosofijos fakul
teto istorikų, pirmiausia Zenono Ivinskio, vertindama
lenkų vaidmenį Lietuvos ir baltų christianizacijoje,
neprieštaravo siekiui moksliškiau parodyti lenkų „vei
dmainystes", neneigė ir Vytauto vaidmens. Tačiau tų
„veidmainysčių" neakcentavo taip radikaliai. Šapokos
redaguotoje „Lietuvos istorijoje" Ivinskis vis dėlto pa
rašė, kad krikščionybės priėmimas nebuvo toks siau
bingas dalykas, kaip teigė Jonas Basanavičius, o jėzuitų
(dažniausiai lenkų arba sulenkėjusių LDK gyventojų)
vaidmuo LDK kultūros istorijoje vertintinas teigia
mai . Nors daliai Lietuvos istorikų toks požiūris į jėzu
itus užkliuvo kaip „nukrypimas" nuo „tautinio reika
lo objektyvaus vaizdavimo" , po poros metų Ivinskis
šiuos teiginius ir vėl pakartojo , tiesa, pažerdamas
priekaištų ir „lenkų apaštalams":
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viams netapo svetima. Kunigas Stasys Yla, nors ir kal
bėjo apie lenkų kultūrine invaziją į LDK, tačiau išskyrė
nuo krikščionybės įvedimo nepriklausiusias poloniza
cijos priežastis, keldamas klausimą, ar yra logiška ir is
toriškai pagrįsta krikščionybę tapatinti su lenkiškumu:
„Sprendžiant klausimą ne iš pavienių faktų, bet
iš viso faktų komplekso ir istorinės perspektyvos, ne
sunkiai galima pastebėti, kad lenkų kultūros invazi
jai Lietuvoje kelią yra paruošę ne viena, bet visa eilė
priežasčių. Vienos jų ir tai gana svarbios siekia žymiai
ankstybesnius negu krikščionybės įvedimo laikus. Ki
tos supuola su krikščionybės įvedimo laiku, bet yra
visiškai nepriklausomos nuo pačios krikščionybės įve
dimo. Dar kitos priklauso nuo krikščionybės įvedimo,
tiksliau tariant, nuo krikščionybės įvedimo būdo, ta
čiau su pačia krikščionybe, kaip tokia, jos neturi nieko
bendra." *
3
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„Yra duomenų, kad Lietuvos misijomis nė vienas iš
Lenkų vyskupų, išskyrus pirmąjį Vilniaus Vyskupą An
drių Vasilą (Wasiłło) arčiau neužsiėmė. Tas Lenkijos
aukštųjų dignitorių nerūpestingumas, galima sakyti,
buvo simboliškas tolimesnei lietuvių christianizacijai per
lenkus. Su tam tikru nerūpestingumu atvykę Lietuvon
vėliau išeiviai kunigai iš Mozūrijos ir Lenkijos nesirūpi
no pramokti lietuvių kalbos ir daugel kur tapo „nebyliais
apaštalais."
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Tai visiškai suprantama: tuo metu Ivinskio kurtame
lietuvių istorinės atminties modelyje (geopolitinių fak
torių koncepcijoje, kuri vėliau, mokslininkui apsigyve
nus Romoje, virto LDK kultūros istorijos koncepcija)
pagrindinį vaidmenį vaidino lietuvių tauta. Ivinskis
nesitenkino oficialiomis valdžios deklaracijomis apie
„tautinį reikalą", bet, kurdamas naują požiūrį į Lietuvos
istoriją, bandė pats kurti ir lietuvių istorinės atminties
modelį.
Kita vertus, tos pačios pakraipos tautinės politikos
propaguotojai stengėsi kuo geriau išnagrinėti kultūrine
lenkų veiklą LDK istorijoje ir parodyti, kad, nepaisant
„lenkų apaštalų" neigiamos įtakos, krikščionybė lietu

Taigi negalima krikščionybės suplakti su neigiamu
lenkų įvaizdžiu.
2) Pozityvistinė arba antiklerikalinė kryptis labiau
reiškėsi Humanitarinių mokslų fakultete ir lenkų mi
sionierių veiklą vertino kur kas radikaliau. Štai Kazi
mieras Prapuolenis nevengė net tokių epitetų: „Lenkų
grobuoniška politika, pasireiškusi Lietuvos „ inkorporavi
mu", neleido „lenkiškiems apaštalams" pas mus pasiekti
savo pašaukimo aukštumų vyriausiai dėl to, kad jie igno
ravo lietuvių kalbą."
Beje, buvo pasitelkti ne tik „veidmainių" lenkų, bet ir
„grobikų" vokiečių įvaizdžiai.
Antiklerikalai labiau angažavosi pagoniškosios
Lietuvos mitui. Antanas Kučinskas, vertindamas Lie
tuvos krikštą, teigė: „Daug kur lietuviai, kaip žmonės
ir asmenybės, pasirodydavo kilnesni už pačius krikš
čionis, ypač palyginus su kryžiuočiais. Dėl to negali
ma manyti, kad pagonybė jau buvo visiškai nusigyve
nusi ir nusidėvėjusi, kad jos aukurai buvo sugriuvę ir
religijos gaivinanti jėga buvo išsekusi. Pagonybė dar
tvirtai laikėsi iki pat krikščionybės įvedimo
į...]."
Toks požiūris neprieštaravo ir „tautinės politikos"
propaguotojų mintims, be to, sutapo, nors tai skam
ba paradoksaliai, su lenkų istoriografijos požiūriu į
pagonybę Lietuvoje.
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Galima išskirti keletą bendrų vertinimo tendencijų:
1) Lietuvos istorikai pripažino, kad Kryžiuočių, arba
Vokiečių, ordinas bandė užkariauti baltus. Viena vertus,
tai prasilenkė su krikščioniškosiomis dorybėmis, an
tra vertus, atitiko to meto krikščioniškąją pasaulėžiūrą.
Ivinskis ne tik konstatavo faktą, kad ordino politika buvo
priešiška lietuviams, bet ir pabandė atsakyti j klausimą,
kodėl taip įvyko. Istorikas atskleidė, kaip taikios misi
jos virto prievartinėmis neofitų atžvilgiu . Tai iš tikrųjų
buvo naujas vertinimas, vadinasi, lietuvių istoriografijos
institucionalizavimas davė tam tikrų vaisių.
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2) Skirtumai tarp misijų teorijos ir praktikos leido
griežtai pasmerkti ordino piktadarybes ir jam suversti
krikšto nesėkmes . Katalikiškosios orientacijos istori
kai, pavyzdžiui, Juozapas Stakauskas ir Antanas Stepo
naitis, nagrinėjo krikščioniškosios misijų politikos su
siformavimą ir paplitimą, bandydami pateisinti jas kaip
krikščionėjimo skatintojas. Stakauskas, istorikas ir dva
sininkas, bandė ideologiškai pagrįsti ordino persikėlimo
į Pabaltijį priežastis, nušviesdamas Kryžiaus žygių prieš
pagonis idėjos evoliuciją nuo šv. Augustino De civitate
Dei iki šv. Tomo Akviniečio . Jis pirmasis Lietuvoje at
liko ir misijų klasifikaciją (buvo išskirtos trys rūšys ,
nors įsivaizdavimas, kad, iš pradžių buvusios taikios,
vėliau jos virto karinėmis, iš esmės nepakito ). Beje,
kaip tik tuo metu (1935 m.) pasirodė konceptualumo
iki šiol nepraradusi žymaus vokiečių medievisto Carlo
Erdmanno studija Entstehung des Kreuzzugsgedankens,
kurioje išsamiai išanalizuota visa šventojo karo isto
rija . Kaip ir užsienio istoriografai, lietuvių istorikai
karines misijas tapatino su Kryžiaus karais. Beje, tokia
samprata sutapo su vokiečių Rytų tyrinėjimų (die Ost
forschung) išvadomis. Antra vertus, laikydamiesi tokios
misijų klasifikacijos, lietuvių istorikai faktiškai pritarė
savo kolegų lenkų išvadai, esą karines misijas (t.y. Kry
žiaus karus) vykdė tik germanai, o lenkų misijos buvo
taikios. Taigi, lietuvių autoriai pripažino, kad krikščio
nybę Lietuvoje lenkai įvedė taikiai, tačiau jų požiūris į
„lenkų apaštalus" vis tiek nepasikeitė.
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3) Atmesdami romantikų teiginius, neva krikščiony
bė sugriovė aukštą pagoniškosios Lietuvos kultūrą, ka
talikiškosios krypties istorikai įrodinėjo, kad pagonybė

yra ne religija, o gamtos ir jos reiškinių sudvasinimas.
Taip atsirado baltų religijos gamtiškumo samprata ir
požiūris, esą nebuvo žynių luomo , todėl krikščionybė
negalėjo iš pagonių atimti ir sunaikinti to, ko šie netu
rėjo (stabų, šventyklų ir pan.). Ivinskis pagonybę laikė
istoriniu anachronizmu, kurį išstumti galėjo tik Lietuvos
krikštas, t.y. christianizacijos procesą jis traktavo kaip ne
išvengiamybę . Tai leido teigti, kad Lietuvos visuomenė
pradėjo europėti būtent nuo XIV a. pabaigos . Toks po
žiūris lietuvių istoriografijoje taip pat buvo naujas.
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Apibendrinant darytinos tokios darbinės išvados:
„lenkų apaštalų" neigiamas įvaizdis Pirmosios Respu
blikos lietuvių istoriografijoje nepakito, nors bandyta
aptarti krikščioniškųjų misijų pobūdį, jas suklasifikuo
ti, Kryžiaus karus suprantant kaip procesą, kurį pergy
veno visa krikščioniškoji Vakarų Europa. Viena vertus,
tai rodo, kad lietuvių istoriografija nekritiškai prisitaikė
prie „tautinės politikos" ir kūrė alternatyvius lietuvių
istorinės atminties modelius. Antra vertus, būtent tar
pukariu lietuvių istoriografija pradėjo funkcionuoti buvo įsteigtas Lietuvos istorijos tyrimo centras, pradėta
leisti periodinius leidinius, istorikai aistringai diskuta
vo dėl istorijos vertinimų, atsižvelgdami į Vakarų Eu
ropos (pirmiausia Vokietijos) istoriografijos naujoves.
Nepaisant to, ir toliau buvo daromos kontroversiškos
išvados, pavyzdžiui, „lenkų apaštalų" įvaizdis buvo nei
giamas, tačiau pritarta lenkų istoriografų išvadai, kad
„kardo apaštalavimą" vykdė tik vokiečiai.
Šapokos raginimas „rasti ir parodyti lietuvius" Lie
tuvos istorijoje galėjo atsirasti ne tik dėl vadinamo
jo „vidinio" istoriografijos atsinaujinimo arba kovos
tarp romantikų ir pozityvistų, bet ir dėl tautininkų
tuo metu vykdytos kultūrinės programos, paremtos
tam tikromis tautinėmis nuostatomis. Pagal jas ban
dyta formuoti ir požiūrį į istoriją, kurti naujus, reži
mui palankius įvaizdžius, tautinius simbolius. Gali
būti, kad „tautinės kultūros" propagavimas tik atsi
tiktinai sutapo su Lietuvos istorikų noru atsikratyti
romantiško Lietuvos istorijos vaizdavimo. Bet labiau
tikėtina, kad Lietuvos istorikai stengėsi išlaikyti pre
zidento Antano Smetonos nubrėžtą Lietuvos istori
jos liniją.

Kadangi lietuviams nesisekė susitarti su lenkais dėl
Vilniaus, istorikai už visas praeityje lietuvių patirtas ne
sėkmes norėjo suversti kaltę lenkams. Lietuvos chris
tianizacijos proceso tyrimas tam buvo ypač tinkamas.
Taip ir atsirado minėtas istoriografinis paradoksas:
nors buvo pripažinta, kad lenkai tarp lietuvių vykdė
tik taikias misijas (o vokiečiai - karines/prievartines),
tačiau lenkų įvaizdis dėl to nė kiek nepagerėjo. Kadan
gi Lietuva apsikrikštijo didžiojo kunigaikščio Jogailos
laikais, jis tapo visų Lietuvos negandų pradininku, nors
pati krikščionybė nelaikoma blogybe. Vytautas buvo
iškeltas kaip Jogailos antipodas, savarankiškos Lietu
vos teisių gynėjas ir tikrasis lietuvių krikščionintojas.
Tikriausiai Vytauto kova dėl Lietuvos savarankiškumo
buvo perkelta į kovos dėl Vilniaus prieš „veidmainius"
lenkus lygį.
Tad lieka atviras klausimas, ar ne dėl šios priežasties
siekta moksliškiau parodyti lenkų piktadarybes Lietuvai,
eskaluojant lenkų kaip „amžinųjų" priešų įvaizdį? Ar ti
krai tik „vidinis" lietuvių istoriografijos atsinaujinimas
skatino „atrasti ir parodyti lietuvius Lietuvoje"?
•
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mokslas Vytauto Didžiojo universitete, p. 153-171.

V. Pašuto rašė, esą Stakauskas „stojo į kurijos idealizavimo

Zenonas Ivinskis, Krikščionybės kelias Lietuvon, Krikščionybė Lietuvoje. Praeitis.

Т. Пашуто, Образование Литовского государства, Москва, 1959, с. 225.),

Dabartis. Ateitis, Kaunas, 1938, p. 44: „Su krikščionybe Lietuvon atėjo pirmosios

nors kitas sovietinės istoriografijos atstovas - Juozas Jurginis daugelį Sta-

Suvažiavimo

kelią" (Владимир

Lietuvoje

kausko minčių perkėlė į savo monografiją, skirtą Lietuvos krikštui (Juozas

Liublino unijos metais pirmąją gimnaziją (kolegiją), o už dešimties metų ir pirmą

Jurginis, Lietuvos krikštas. Feodalinės visuomenės socialinės ir kultūrinės rai
dos studija. Vilnius, 1987, p. 78-89 ir kt.)
4 4

pasireiškė daug kur kaip kultūros nešėja, žinoma ir architektūrinio meno srityje".

Stasys Yla, Krikščionybė ir kultūrinė lenkų invazija Lietuvoje, Krikščionybė

Kazimieras Prapuolenis, Lenkų apaštalai Lietuvoje, Kaunas, 1938, p. 25.
Antanas Kučinskas, Krikščionybės praeitis pagoniškoje Lietuvoje, Krikš

kuri buvo bažnytinio- politinio

pobūdžio."
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Plg. Steponaitis, p. 20.
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Carl Erdmann, Entstehung des Kreuzzugsgedankens,
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4 3

čionybė Lietuvoje. Praeitis. Dabartis. Ateitis, p. 146. lš straipsnio pavadinimo
galima susidaryti įspūdį, kad autorius bene pirmą kartą lietuvių istoriogra

Stakauskas, p. 16: „[...] anglosaksų krikščioniška misija, kuri buvo taikaus po
būdžio, vokiečių karalių užkariavimų politika ir popiežių kryžiaus karo misija,

ibid., p. 34.

Lietuvoje. Praeitis. Dabartis. Ateitis, p. 48-49.
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Pabaltijyje

rūpino liaudimi" (p. 255). Tuo tarpu iš dėstymo matyti, kad jie steigė tik gimna

išauklėjusią Lietuvai ne maža intelektualinių jėgų. [...] Lietuvoje taip pat Bažnyčia

3 8

vedamos politikos rytiniame

sprendimą

nusistatymo Romos Kurijos" (Zenonas Ivinskis, „Lietuvos ir Apaštalų Sosto

ją Lietuvos aukštąją mokyklą - Vilniaus Akademiją, išgyvenusią 185-rius metus ir
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tarp kryžiuočių

tokį kietą

šviesiomis spalvomis. Didžiausiu jų nuopelnu laikoma tai, kad „jie pirmieji susi

mokyklos.!...] Vilniaus vyskupui Protasevičiuibesirūpinant, jėzuitaiįkūrė

Stuttgart, 1935.

Zenonas lvinskis,„Senasis lietuvių tikėjimas". Kūryba, 1944, Nr. 4, p. 177.
Zenonas Ivinskis, Jogaila valstybininkas iržmogus,p.319:„/?eftė/opona/Wnti
tą istorinj anachronizmą,
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fijoje bando apžvelgti krikščionybės atsiradimą iki oficialaus Lietuvos krikš

panaikinti paskutinę pagonybės salelę Europoje"

Tiesa, tokį Lietuvos europeizacijos modelį Z. Ivinskis pateikė jau emigra
cijoje, laikotarpį nuo 1387-ųjų iki XVI a. pabaigos įvardydamas „sinkretiz

to, tačiau paaiškėja, kad nuo XIX a. lenkų istoriografijos primesto požiūrio

mo" sąvoka, plačiau - Zenonas Ivinskis, Lietuvių kultūros tarpsniai, Kultū

knygoje neatsitraukiama.

ra ir istorija (sud. V. Berenis), Vilnius, 1996, p. 202-204. Z. Ivinskio Lietuvos

Zenonas Ivinskis. Krikščioniškosios Vakarų Europos santykiai su pagoniškąja

europeizacijos modelio užuomazgos - 1933 metais paskelbtas straipsnis

Lietuva, Kaunas, 1933, p. 3-11 .Anot istoriko, krikšto ir užkariavimo elemen

„Krikščioniškosios Vakarų Europos santykiai su pagoniškąja Lietuva", kuria

tai taip smarkiai susiję, kad jų atskirti beveik neįmanoma, štai kodėl ordino

me autorius teigia, kad europietiškoji civilizacija tik XV amžiuje peržengė

vykdoma praktika taip skiriasi nuo popiežių atstovaujamos misijų teorijos

Nemuną.

(p. 8-9).
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ir Vakarai.

santykiai su Roma, Kaunas, 1937,
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1918-1940 metais. Antologija, p. 243-244:
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Ordinų veikla ir Mindaugo
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leidinys. Kaunas, 1936. (recenzija)". Istorijos mokymas Lietuvos
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Juozapas Stakauskas, Uefuvo/r l/fltorųEuropoX///-meami/u/e, Kaunas, 1934,

Kaunas, 1935, p. 320.
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Sąmoningai nesiėmiau nagrinėti ginčų, kilusių tarpukariu, pavyzdžiui, dėl

Tiesa, pvz., P. Šležas teigė, kad vėlyvą Lietuvos krikštą lėmė didžiųjų kuni

Žemaičių krikšto datos. Apie šį ginčą ir Jo atgarsius žr.: Vytenis Almonaitis,

gaikščių kultūrinis atsilikimas, užsispyrimas, nesugebėjimas suvokti laikme

„Lietuvos krikštas ir Žemaitija", Lituanistica, 1996, Nr. 2(26), p. 31-38.

čio realijų. Paulius Šležas .Bandymai apkrikštyti Lietuvą Algirdo ir Kęstučio
laikais". Tiesos kelias, 1932, Nr. 12, p. 781-794.

