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LIETUVOS   ISTORIJOS   METRASTIS,   1974   METAI,   VII.,NIUS,   1976

EXEroAHraK  HCTopHH  AHTBI]I,  roA  ig74,   BH,\I,Hloc,   ig76

RECENZIJOS,  APZYALCOS,  ANOTACIJOS

R.  Z e p k a i t e,  Lietuva  tarptautines  politikos  labirintuose  (1918-1922  in.),  „Mintis",
Vilnius,   1973,   194  p.,   1000  egz.   (Lietu\i.os  Tsl{  ivlokslu  akademijos  lstorijos  institutas)

Po   Didziosios    Spalio    socialistines   revoliucijos   pasaulyje   ivyko    pakitimi2,    turejusing
labai    dideles.   reiksmes    ivairiq    tautng    gyvenimui.    Revoliucijos    pergale   Rusijoje    atvere
tautoms   naujas   perspektyvas   ir   galimyDes   kovoti    uZ    socialini   if   nacionalini   i§sivada-
vima.

Betarpi§kai   Spalio   idejt!   veikiama,   lietuviu   tauta   pradejo   kova   uz   socializm?,   uZ
tikro   tarybinio   valstybingumo   suknrima.   Tik   del   objektyviai   susikloseiusiu   nepalankiu
aplinkybing    'larybi!    valdzia    Lietuvoje    Duvo    nuslopinta.    Kraste    isitvirtino    burzuazijos
diktatura.

Neatsitiktinai   lietuvit!    tarybineje    istoriografijoje    Sis    nepaprastai     sudetingas,     tur-
tingas    !vykiu    laikotarpis    vis    placiau    ir    issamiau    nagrinejamas.    Daugiausia    demesio
lie.iuving   tarybiniai   istorikai   pagristai    skiria    socialistinei   revoliucijai    Lietuvoje   nusvies-
ti.   Vis    labiau   domimasi   ir    burzuazines   Lietuvos   tarptautinia]s   santykiais,   jos   rysiais
su   imperialistinemis   valstybemis,    atskleidziant    lietuviu   burzuazijos   vidaus   ir   uzsienio
politikos   antiliaudini    ir   antinacionalini    pobddi.    Sioms    problemoms    nagrineti    ir   yra
skirtas  recenzuojamas  R.  Zepkaites  darbas.

Mdsng    istorineje    literattiroje    yra    nusistovejusi    nuomone,    kad    lietuviu    burzuazija
galejo    issilaikyti    valdzioje    del    to,    kad    j?    reme    Antantes    imperialistines   valstybes.'l`oks   teiginys   nors   ir   teisingas,   bet   supaprastintas.   Nagrinedami   konkre6i?   medziag?,

tyrinetojai   !sitikina,   kad   JAV    ir   Antantes   valstybing   valdantys   sluoksniai   turejo   savus
planus,   kurie   is   esmes   skyresi   nuo   lietuving   burzuazijos   siekimu,   kad   ja   jie   ne   visuo-
Inet   ir   ne  visur   remdavo.   Si  problema   nera   vlsapusiskai   isnagrirfeta.   Tai   veda   i   painia-
v?,   neleidzia   atsakyti   i   klausima,   kaip   nurodo   autore,   „kodel   maza   ir   silpna   burzuazi-
ne    Lietuva,    spaudziama    ir    puolama    politiniu    milzint2,    i§silaike    tarp[autines    politikos
klampyneje"   (p.  9).

Neatsitiktinai   R.   Zepkaite   darbo   tikslu   pasirinko   du   pagrindinius,   mtisu   istorineje
literattlroje  maziausiai  isnagrinetus  klausimus:

I)   kokia  vieta  uzeme  Lietuva  tarptautiniu  santykit!  arenoje?
2)   kaip   ji   i§silaike,   imperialistinems   valstybems   keliant   savo   reikalavimus    ir   da-

rant  jai  spaudim??
Remdamasi   V.   Lenino   veikalais,   dokumentq   rinkiniais,   skelbtais   tarybiniu   ir   bur-

Zuazining    autoring    darbais,    gausia    medziaga    i§    LTSR    valstybinio    archyvo    (panaudoti
Lietuvos    uzsienio    reikalu   ministerijos,   Ministrng    kabineto,  . Uzsienio    prekybos   departa-
mento   fondai),   to   meto   periodine   spauda,   autore   is   esmes   atsako   i   §iuos   klausimus.

R.    Zepkaite    daugeli    klausimng    sprendzia    naujai,    labiau    argumentuotai,   nevengia
astrii!  problemng.  Tai  sudaro  recenzuojamos  knygos  moksling  verte.                                  ''

Argumentavimas   turi   ir   didele   idejing   svarba.  Tai   ypa6   pasakytina   apie   bu'rzuaziniu
koncepcijng   kritika.   Burzuaziniai   autoriai,   priklausomai   nuo   to,   kokiai   §aliai   jie   atsto-
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vauja,  stengesi  iskelti taj Vcjkietijos,  tai  JAV ir Aiitantes  valstybing  imperialistining sluoksniu
vaidmeni,   kuriant   burzuazine   Lietuvos   valstybe.   Burzuaziniai   Lietuvos   istorikai   ir ano
meto   politiniai   veikejai,    dabar   emigrantai,   falsifikuodami   istorij?,    visaip    stengiasi    i§-
kelti   savos   burzuazijos   ir   jos   inteligentijos   nuopelnus,   nuneigti   lietuvi5kuju   burzuazi-
ning    nacionalistu    priklausyma    nuo   voki5kujng    okupantu,    parodyti,    kad    Lietuvos    vals-
tybes   svarbiausias   prie5as   buvo   Tarybng   Rusija,   jos   Raudonoji   Armija.

Lietuviif    tarybineje    istoriografijoje    nemaza    apra§omojo   laikotarpio    problemng  nera
pakankamai   i§nagrineta.   Del   to   autore   susidtire   su   tarn   tikrais   vertinimo   sunkumais,
kurfuD°:rbdaasug:;£{umatv:I;u[8Sik[EiEgaiiY::te.R.    zepkaite,    kaip    ir    kiti    tarybiniai    autoriai,

1918    metng    pagristai    nelaiko    burzuazines    Lietuvos    valstybes    atsiradimo    metais,    bet
tik    „lietuvi5kosios    burzuazijos    pirmaisiais    Zingsniais    kelyje    i    valdzia"     (p.    12).    Apie
burzuazine    Lietuva,    kaip    valstybe,   galima    kalbeti    tik    po    Tarybu    valdzios    Lietuvoje
nuslopinimo,   vokie5iu   kariuomenes   isvedimo,   kada   lietuviu   burzuazija   jau   galejo   pra-
deti   savaranki5kai   tvarkytis   kra5te.    1922   in.   Iietuving   burzuazija   ivairiomis   priemonemis
(teroru,   konstitucijos   priemimu,   burzuazine   Zemes   reforma   ir   t.t.)    itvirtina   savo   dik-
tattir?.

Lietuvos    likimas,    visng    pirma,     priklause     nuo     socialistines     revoliucijos     Rusijoje
likimo.    Be   to,   burzuazine   Lietuvos   valstybe   galejo    susikurti   ir   egzistuoti    tik   ja    pri-
pazinus    de    jure    ir    remiant    didziosioms    imperialistinems    valstybems.    Kitu    atveju    ji
arba   turejo   visiskai   i§nykti   nuo   Zemdlapio,   t.   y.   atitekti   burzuazinei-dvarininkinei   Len-
kijai,    arba    sukurti     tikr?     valstybingume     naujomis     formomis-Tarybng     Lietuva.     T3
mate   ir   gerai   suprato   ano   meto    lietuviu   burzuaziniai   veikejai.    Del   to   visi§kai    patei-
sinamas  knygos  pavadinimas „Lietuva  tarptautines  politikos  labirintuose  (1918-1922 in.)".
I  terniin?      „Lietuva"      gallma      Zitireti      kaip      i      burzuazines     valstybes      pavadinima.
Ta6iau   knygoje   tai   yra    daugiau   geografinis,   etnografinis   ir   netgi   istorinis   terminas,
parodant,   kad   Lietuvos   valstybe   turejo   kurtis   etnografinese  ribose   su   sostine   Vilniumi
ir  Klaipedos  uostu.

Nors   pirmojo   pasaulinio   karo   metals   burzuaziniai   lietuviq   veikejai   ir   kel6   neprik-
1ausomos   Lietuvos   ktirimo   lozunga,   bet   tik   teori§kai.   Prakti§kai   ji   igyvendinti   jie   ne-
mate   jokiu   galimybing   ir   neturejo   jegu.   Po    1905-1907   metng   revoliucijos   lietuving   bur-
Zuazija    buvo    pasiekusi    nemazng    laimejimng    ekonominiame,    politiniame    ir    kulttiriniame
kra§to    gyvenime,   ta6iau   ji    buvo    per    silpna    sukurti    Lietuvos    valstybe.    Revoliucinio
judejimo   ibauginta,   lietuviq   burzuazija   buvo   dar   labiau,   nei   XIX   a.,   linkusi   su   viskuo
taikytis.    Savo    politinius    siekimus    igyvendinti    burzuazija   galejo    tik   sutinkant    carinei
(veliau   burzuazinei)    Rusijai    ir   kaizerinei    Vokietijai.    Del    to   burzuaziniai    lietuviu    vei-
kejai    „taikesi   prie   konkre€iu    salygu   ir   buvo   nusistate   daryti   tai,    ka    leido    aplinky-
bes"   (p.18).

Lietuving   burzulazija    gerai    suprato,   kad    tarn   tikras    politinis    savaranki§kumas    leis
jai   geriau   patenkinti   ekonominius   ir   kulttirinius   poreikius.   Klasiniai   siekimai,   kaip   pa-
brezia   autore,   verte   jQ   eiti   i   sanderius   su   kaizeriniais   okupantais,   i§duodant   lietuviu
tautos  interesus   (p.  20).

Kalbedama     apie     1917   in.     gruodzio    11    d.     burzuazines     Lieluvos     tarybos     priimta
akta,   autore   daro   pagrista   isvada,   kad   „k]asiniai   lietuving   burzuazijos   interesai,   revo-

utinai     atsiskirti     nuo     revoliucines    Rusijos     paskatino     j3liucijos    baime,    siekimas
vykdyti   voki§kujtt   imper

Reikia    tik    kai   k?
q   reikalavimus,   eiti   paskui   juos"    (p.   21)
kinti.    Visu    pirma,    minetas    aktas    atspindejo    ne    lietuvit!

burzuazijos    interesus,   bet   voki5kojo    imperia]izmo   siekimus.    Antra,   tuo    metu    lietuvil!
burzuazija   ko   nors   daugiau   tiketis   negalejo.   Ji   tik   laviravo,   isduodama   lietuving   tau-
tos   interesus,   stengdamasi   gauti   i§   okupantu   sau   palankiu,   tuo   momentu   prakti§kai
galimq   nuolaidij.   Kad    tos    nuolatdos   ja    (ypa€   jos    desiniasias    grupuotes)    patenkino,
parod6   velesni   ivykiai;   \,'ist!   pirma   tai,   kad    1918   in.   kovo   23   d.   Vokietijos   vyriausybe
pripazino  Lietuv3,  remdamasi   1917  in.  gruodzio   11   d.  dokumentu.

Kalbedama   apie   l9L8   in.   vasario   16   d.   deklaracij?,   autore   ra§o,   kad   „5i   demago-
giniq  sumetimt!  padiktuota  deklaracija  buvo  reikalinga  pasipiktinimui  nuslopinti"   (p.  22).
1917   in.   gruodzio    11    d.   aktas   visoje   Lietuvoje   sukele   dideli   nepasitenkinima    ir   pasi.
piktinim?.    Veikiant    Didziajai    Spalio    socialistinei    revoliucijai,    Lietuvoje    brendo    revo-
1iucine   situacija.   Tai,    kad    Vokietijai    buvo    i]ripazislama    amzina    globa    Lietuvai,    kuria
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skelbe   minetas   aktas,   nesukele   entuziazmo   ir   daliai   lietuviu   burzuazijos.   Buvo   btitina
gelbeti   Tarybos   „autoriteta".   Taip   ir   atsirado   1918   in.   vasario    16   d.    dokumentas.

Ta€iau   ar   galima   mineta   deklaracij3   laikyti   vien   tik   „demagogining   sumetimng   pa-
diktuota"?   „Demagoginiais"   galima   laikyti   ir   1918   in.   vasar_io   16   d.,   ir   1917   in.   gruo-
dzio    11    d.    bei    velesnius   burzuazines    Lietuvos    Tarybos    dokumentus-ne    vienas    jt!

a::tej.§k,:D::k:;noesjntj.et€¥soasr{onef:jk£:u3:F[:.P£:;japrb{:Fousjr]udoe:,t3,adf:jdsp:jt:tuTvaorj;ban:%fjsa];
nuo   jos   atsisake.   Ta6iau   nera   abejonii!,   kad    1918   in.   vasario    16   d.   deklaracija   rei§ke
maksimalius   lietuving   burzuazijos   siekimus,   kuriuos   ivykdyti   dar   nebuvo   palanking   ap-
linkybit!.  Tai  buvo  tik ateities  perspektyva.

Autore  teisingai   parodo,   kad   net  ir   pirmojo  pasaulinio   karo   pabaigoje   burzuaziniai
lietuviq   veikejai   buvo   visi§l{ai   priklausomi   nuo   Vokietijos,    kad    burzuazijai    i§silaikyti
galejo   padeti   tik   pastarosios   karine   ir   finansine   parama    (p.   37)-.   Lietuving   burzuazijos
tikslas   sukurti   savo  valdoma   valstybe,   imperialistinei   Vokietijai   padedant,   kas   pagristai
konstatuojama    knygoje,    buvo    visi§kai   prie§ingas    Lietuvos    darbo    Zmoning,    pradejusiu
kova  uz  tarybu  valdzia,  siekimams   (p.  27).                                                                                           .

Kaip    mineta,    tarybineje    istoriografijoje    daugiausia    yra     nu§viestos     socialistines
revoliucijos   Lietuvoie   ir   Lietuvos-Tarybu   Rusijos   bei   Lietuvos-Tarybu   Sajungos   san-
tykit!    problemos.    Recenzuojamoje    knygoje    §ios    problemos    specialiai    nenagrinejamos,
ta5iau  jos  ir  neapeinamos.

Autore   pabrezia,   kad   Tarybine   vyriausybe,   vykdydama    leninin?   nacionaline   poli-
tik?,   be  jokiq   salygu   pripazino   Pabaltijo   §alit!   atsiskyrim?   nuo  Rusijos,   ju   suverenite-
t?,   pirmoji   pripazino   de   jure   Estij?,   Latvij?   ir   Lietuv?,   pastoviai  gyne   lietuviie   tautos
nacionalinius  interesus.

Knygoje   parodoma,   kokia   didele   reiksme    burzuazines    Lietuvos   valstybes    gyvavi-
mui    turejo    Tarybu    valdzios    suktirimas    Rusijoje.    Imperialistines     va]stybes,     i§skyrus
Anglij?,   norejo   islaikyti   „viening?   ir   nedalom?"   Rusij?,   jei   Cia   bi-itng   nugalejusi   kontr-
revoliucija    (p.   61).   Tokiu   atveju   burzuazine   Lietuvos   valstvbe   egzistuoti   nebtitu   gale-
jusi,   ji   btitt!   tureiusi   ieiti   i   burzuazine   Rusija.   Ir   tik   kai   Zlugo   Rusijos   kontrrevoliuci-
ja,   kai  galutinai   buvo   isitikinta,   kad   Tarybu   Rusiioje kapitalistine   santvarka   artimiausiu
metu   nebus   restauruota,   lietuvit!   burzuazija   susidomejo   imperialistiniu   valstybing   vado-
vai   (p.   92  ir   185).   Lietuva,   kaip   ir   Lenkija,   turejo  tapti   arba   „placdarmu",   arba   „sani-
tariniu  kordonu",  priklausomai  nuo  bendros  politines  padeties.

Recenzuojamojo     darbo   teigiamybe    yra   ta,     kad    jo     autor6     lietuvit!    burzuazijos
santykius   su   Vakarng   valstybii]   valdan€iais   sluoksniais   nagrineja,   atsizvelgdama   i   im-
perialistiniu    valstybiu    tarpusavio     prie§taravimus.     Kitaip     negalima     btitng     atsakyti    i
daugeli   svarbiu   klausimng,   ju   tarpe  ir   i   klausim?,   kaip   galutinai   susiformavo   ir   isitvir-
tino  Lietuvos  burzuazine  valstybe.

Vienas   i5   pagrindining   prie§taravimng   buvo   tarp   Lietuvos   ir   burzuazines-dvarininki-
nes    Lenkijos.   Jis    betarpi§kai    atsiliepe    i    JAV    bei     Antantes     valstybing     valdan€ingjng
sluoksnii!    pozicij?.    Ne   viena     imperialistine     valstybe     nuosel{liai     nepareme     Lietuvos,
sprendziant  Vilniaus   ir   Klaipedos   klausimus.   Svarbiausia   taip   ivyko   del   to,   kad   Lietu-
vos   ir   Lenkijos   teritorijos   buvo   tarp   Tarybq   Rusijos   ir   Vokietijos,   ir   numatoma   „di-
dzioji"    Lenkija    tureio   vaidinti    pagrindini    vaidmeni   imperialistiniq    valstybit2    antitary-
biniuose   planuose.   Imperialistiniu   valstybing   siekimas   sureguliuoti    Lietuvos   ir   Lenkiios
santykius   priklause   nuo   to,   kokie  aktualtis   buvo   vienu   ar   kitu   laiko   tarpu   antitarybi-
nidi  veiksniai   (p.131).

Lietuvos   ir   Lenkijos     prie§taravimai     buvo     tokie     a§trtis,    kad     taip    ir     nepavyko,
imperialistin6ms   jegoms   raginant,   sudaryti   antitarybin6s   Pabaltijo   valstybing    (Lenkijos,
Suomijos,  Estijos,  Latvijos  ir  Lietuvost   koalicijos.

j os  #atiks#  js# if mAnttae#tses d :ip::jdajtr£::£ti'; a::SVs£]eu6:agi] abinusr,i usapzr;::a-zi ¥:;i n]jj:{i#:£   Laeuntkoj;
gyvybi§kus  klausimus.

Knygoje    pabreziama    pagrista    mtist!    lietuving    tarybineje    istoriografijoje    nuomone,
kad   nugaletoiu   Antantes   §aliu   ir   nugaletosios   Vokietijos   interesai,   kovojant   pries   Ta-
rybq  valdzi?  Lietuvoje,  sutapo  (p.  32).

Ta€iau   visais   kitais   klausimais   §ios   §alys   turejo   savus   interesus.   Autore   teisingai
pazymi,  kad   „Lietuvos   tarptautine   padetis   priklause   nuo   daugelio   aplinkybii!:   imperia-
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1istiniu   valstybing    siekimu    viejioje    ar   kitojg   uzsienio   politi'Kos    srityje.    Didele   itaka    j.ai
dare   prie-3taravimai   tarp   Anglijos   ir   Pranctizijos..`"    (p.185).   Knygoje   parodoma,   kad
Pranctizijos   ir   Anglijos,  ,priestaravimai   ,.skalde   Pabaltijo   valstybes,   verte   jas   svyruoti,
blaskytis,    neleido   joms.laikytis   vienos    kurios    politines    orientacijos"    (p.159).

nj a i ¥st]:re{dk:TatejfgE[a:.  [k:3ertaol£;:[knuejsu  ¥£gfeert£{;Tfsstup] asTeuks£,rna:t:±S£ I arfak§yot:i   ,#u#::ee  ttaerr¥tbo{:
rijos.e   rytineje   EurQPos   dalyje,   buvo   motyvuojamas   tuo,   jog   su   kariuomen6s   pagalba
noreta.   sulaikyti   revoliucija   ir   neleisti   jai   persimesti   i   Vokietija.   Papildant   juos   tenka
pridurti,   jog   voki§kieji   imperia'1istai,    pralaimeje   kar?,    sieke   taip    pat    sukurti    okupuo-
tose   teritorijose   placdarma,   i§   kurio   galetu   atnaujinti  savo   grobiki§ka.  politik?   Europos
rytuose"   (p.  24-2.5).

Apskritai,   sutin`kant,   kad   Vokietija   turejo   savus   kontrrevoliucinius   imperialistinius
planus,    reikia    i5kelti   ir   kai    kuriuos   diskutuotinus   kla,usimus.    Pripazindami    uZ    gryn?
pinig?    Vokietijos    siekimus    su    kariuomenes    pagalba    neleisti    revoliucij
Vokietij?,   mes   turesime   pripazinti   ir   galimybe   „eksportuoti"   bei   „impo

ai    persimesti    i
rtuoti"    revo]iu-

cij?,   a   tai   visi§kai   p,agristai   atmeta   marksizmas-leninizmas.   Pralaimeje   kar?,   voki§kie-

t[u\]7gppe]raftae];Sntfa£]mvpqe{`rggifsat:n;g:]V9:£je.#jovse]sigE[a£::£paarj];Ft{i;;jse£.uNTeirkt;k:i]£rnutjuka:¥f,rpbtieS
ir   velesniais    laikais   Vokietijos   valdantieji    sluoksniai   ivairiomis    karin6mis,    ekonomini+-
mis,    politinemis    ir    finansinemis    priemonemis    stengesi    Lietuva    tvirtais    saitais    susieti
su  Vokietija.

Autore    priein'a'    argumentuot?    isvad?,    kad    is    visng    Pabaltijo    §aliu    imperialistines
valstybes   labiausiai   pazeidinejo   Lietuvos   teises.   jos  suvereniteta   ir   nacionaline   savigar-
ba,    kad,    1aikydami    lietuviq    burzuazija    tik    Zaisliuk-u.    Antantes    valstybing    valdantieji
sluoksniai   verte   j?   jega   vykdyti   vienus   ar   kitus   ju   norus,   kurie   isplauke   i§   konkre6ing
impe,rializmo  plane  ir  ekonominiu  siekimq.

R.   Zepkaite   konkre6iais   pavyzdziais   parodo,   kad   lietuviq   burzuazija,   gindama   savo
klasinius   interesus   ir   is   c`smes   sutikdama    su   jai   skiriamu    I,'aidmeniu,    turejo   ir    savo
tikslq,     kartais     labai     skirtingng     ir     priestaringq     didziijjq     in]perialistiniq     valstybing     jr
kaimyniniu   Pabaltijo   Saliu   interesams    (p.    137).   Buvo   daug   nesutarimng   tarp   Lietuvos
ir  kitq   Pabaltijo   burzuaziniq   valstybiL!,   nes   pastarosios   nepripazilio   Lietuvos   su   sostine
Vilniumi.    Lietuviu   bur.Zuazine   vyriausvbe   laviravo    ir   stengesi    pasinaudoti   bet   kuriais
r;riesta.ravimais    tarp    Antantes    valstybing.    Pa\yzdziui,    va`dovaudamasi    savo    kiasiiiiais
interesais  ir  vengdama   susitarti   su   Lenkija,   burzuazin6   Lietilvos  vyriausybe   ardd  Pram-
ctizijos  valdan6ingju  sluoksniu  planus.

Kita    diskutuotina    nuomone,    isivyravusi   mdsq    istoriografijoje,     kuriai    pritaria.    ir
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grieztai  '.teigti.   Visu   pirma,   Klaipeda   Lenkija   bdtng   gal6jusi   gauti   tik   vienu   atveju-iai
sudarius   nenattiralia   sajunga   su   Lietuva,   apie   kuria   anks6iau   galvojo   ir   kai   kurie  Va-
kart2   imperialistf`niai   sluoksniai.   Be   to,   Lenkijos   isigalejimui   Klaipedoje   buvo   priesinga
Vokietija.

Antra,   `abejotina,   ar   btitq    lietuviu    tautai    palankiai    i§sprestas   Vilniaus    klausimas,

i:{iskTie:g,vaka|rKn|eaig:3ospr£:`aJgtna8uS±{et¥ta:]Pe#:.k[oEppeerj3:i:[tjjan}uuzv#s|tnyi%£,ute¥:t%vuranpkaj
nusiDlovimas,   ne   priezastis,   bet   pretekstas   atsisakyti   nagrineti   Vilniaus   klausim?   tarp-
tautinese   instancijose.   Tai   parodo   ir   autores   pateikiama   medziaga   bei   velesni   ivykiai.

Kelia   abejoniu   kai   kurie   apibendrinimai,   o   kartais   ir   iu   nebuvimas,   ypa6   distant
burzuaziniu    politiniu    veikejng    mintis.    Kalbedama    apie   Voldemaro    kelione    i    Sveicarija
1918   in.   spalio   menesi.   kurios   tikslas   buvo   pra§yti   imperialistiniij   valstybiq   Dripazinti
Lietuva   btisimojoje   Taikos   konferencijoje,   autore   ra§o,   kad   Zymiai   veliau   A.   Voldema-
ras   pats   pripazino.   kad   Antantes   §aliu   atstovai   ji   sutiko   labai   §altai,   kad   „Lietuvos
taryba  .jie   laike   provoki5ka.   Vokietiios    padaru"    (p.   38).   Visi§kai   teisinga,    kad    Lietu-
vos   taryba   buvo   provoki§ka   ir   Vokietijos   padaras,   ta€iau   ne   tai   trukde   Antantes   dip-
lomata.ms    §il6idu    priimti   A.    Voldemar3.    Kaizerines    Vokietijos    likimas    tuo    metu    jau
buv.o   .i5:sprestas,    ir   ji    nebuvo    rimtas    konkurentas    Antant6s    Salims.    „Salto"    priemimo
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svarbiausia   priezastis   buvo   Tarybq   valdzios   Rusijoje  klausimas.   Apie   tai   autore   teisin-
gai  ra§o  kitose  darbo  vietose.

Apskritai,   recenzuojama   R.   Zepkaites   knyga   daro   gera   isptidi.   Tai  vertingas   inde-
lis  i  lietuving  tarybine  istoriografija.

Jonas     Dobrovolskas

S.    Vansevi6ius,    Teisinis  rezimas   Vilniaus   kra§te   1920-1939metais,   „Mintis",
Vilnius,   1973,  75  p.,  5000  egz.

Palyginti   negausia   lietuviu   tarybine   literatdr3   apie  Vilniaus   kra§ta   papilde   S.   Van-
sevi6iaus    darbas.    Jane,     nagrinejant    teises    normas,     atskleidziama     okupacines    val-
dzios   vykdyta   Vilniaus   kra5te   ekonomine,   politine   ir   nacionalirie   politika,   parodomas
tos   politikos   okupacinis   pobt]dis   ir   jos   pasekmes   kra§to   gyventojams.   Darbas   susideda
i5   trijng   skyrii£.   Pirmajame  skyriuje   nagrinejamas   Vilniaus   kra§to   uzgrobimas   ir   ijungi-
mas   i   Lenkijos   valstybe,   vadinamosios   „Vidurines   Lietuvos"    sukdrimas,   jos   valdymo
organng   paskirtis   ir   funkcijos   ir   pagaliau   jos   ijungimas   i   Lenkij?.   Antrajame   skyriuje
nu§vie6iamas   Vilniaus   ad.ministracines   apygardos   valdymas,   isanalizuota   darbininku   ir
darbo    valstie€it!    padetis.    Paskutiniame    skyriuje    aptariamas    Vilniaus    administracines
apygardos   reorganizavimas   i   Vilniaus   vaivadija,   pla6iau   apibtidinanla   vaivadijos,   aps-
krities,   vals€iaus,   senitinijos   organu   strukttira   ir   jng   kompetencija,   i§samiai   nusvie€iama
gamybines  „savivaldos"  organizacija.

Tuo   btidu,   kaip   matyti    vien   tik  i§    minetng   klausimt!    isvardijinro,    S.    Vansevi6iaus
darbas  skirtas   gana   reik§mingai  probleinai.  Atrodo,  jog  §i   problema   tokiu   aspektu   tary-
biniu    autoriu   nagrinejama   pirma   karta.    Darbe   argumentuotai    parodytas    burzuazines-
dvarininkines   Lenkijos   okupacijos   metais   Vilniaus   kraste   galiojusing   istatyml!    klasinis
ir   nacionalistinis   pobtidis,   jag   deklaratyvumas.   1§   darbo   matyti,   kaip   prisidengiant   gaLio-
jusiais  istatymais,  buvo  engiami   ir  isnaudojami   darbo   Zmones,  vykdoma   prievartine  ne-
lenki!   gyventojq   nutautinimo   politika.   Darbo   verte   didina   tai,   jog  jane   pla€iai   operuo-
jama   to   meto   teisiniais   aktais.    Atskirais    atvejais   jie    palyginami   su    buvusiais   carines
Rusijos  istatymais.  Autoriaus  isvados  paremtos  gausia   archyvine  medziaga,   kuri   iki   §iol
tokiu  aspektu  mokslineje  literattiroje  nebuvo  panaudota.

Visa   tai   leidzia  tvirtinti,  jog  S.  Vansevi6iaus  veikalas  yra   originalus  darbas,   skirtas
aktualiam   klausimui   nusviesti.   Ta6iau   nagrinedamas   gana   platu  ir   sudeting?   klausima,
remdamasis   gausiais   §altiniais,   autorius   neisvenge   vieno  .kito   netikslumo   bei   gin6ytino
tvirtinimo.

Visng   pirma,   nesilaikyta   vienodumo,   rasant   to   meto   lenku   partijt!   ir   organizacij.¥
pavadinimus.   Priimta   §alia   ra5omu   originalo   kalba   partiju   ir   organizaciju   pavadinimng
skliaustuose    duoti  ju-   vertima,   arba    atvirk§6iai.    Tuo   tarpu    recenzuojamame    darbe   §io
principo   nepaisoma.  Antai   16   p.   minima   „Straza   kresowa",   o   po   dviejng   puslaping   jijau
vadinama   apsaugos  btiriais,   greta   duodant  ir   l`enki§k?   pavadinima.   Visiskai   never6iamas
„Zwiazek  bezpieczehstwa  kraju"   ir  kai  kurie  kiti  pavadinimai.  Arba,   atvirk§6iai,   pateikia-
mas  tik  lietuvi5kas  vertimas,  p\.z.,  „Miesto  ir  kaimo  proletariato  sajunga"   („Zwiazek  pro-
letariatu  miast  i  wsi")   32  p.

Tiksliau   reik6tu   vartoti   ir   kai   kuriuos   lietuvi5ku   organizacijng   pavadinimus.   Antai
19   p.   minimas   lietuviu  komitetas,   o   69   p.-Lietuviu   komitetas,   Lietuving   tautinis   komi-

i::taest.uTuo°t:]ipauu,£ktrfi:L3a5usm.mg:sut°odzj?r53i[[Tkujfjs(¥:adrfgs°tsa[£)Larjek]£knai:J#t£,]nfauuvso][pei#ngfn¥:s-
Tautiniu  Vilniaus  lietuviq  komitetu t.

6   p.   ra5oma:    „1920   metu   pavasari    Pilsudskio    daliniai    uzeme    Sirvintas,    Moletus,
Sesuolius,   Joniskj,   Merkine,   Varena.   Lietuvos   kariuomene   kovojo   su   Raudonaja   Armija
ir  nepasiprie5ino  lenku  imperiaiistams".   1§  tikrujng  Lietuvos  burzuazine  kariuomene  kovoj`.)
pries  Raudonosios  Armijos  dalinius  tik  iki  1919  in.  rugpiri6io  pabaigos.

Kazin  ar  tikslu  i  burzuazines-dvarininkines   Lenkijos  seima  i§rinktus   asmenis  vadinti
deputatais.   Atrodo,   nevertetu   atsisakyti   jau   senokai   lietuving   spaudoje   prigijusio   atstovo

I  Zr.   Scisle   tajny   memorjal   wojewody   Wileriskiego   Bocialiskiego   z   dnia    11    lutego
1936  r.,   Kaunas,   1939,   p.   5-6;   Vilniaus   Rytojus,   1936   in.   s`ausio   men.   3   d.
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termino   ir,   uZuot   19  p.   ra§ius    „seimo   deputatl!   frakcija"    ir   „seimo    deputatai",    ra3yti
seimo  atstovq  frakcija  ir  seimo  atstovai.

68  p.  tvirtinama,  jog  kultfiros  ir  Svietimo  tautines  draugijos   (turima  galvoje  Lenkijos

i:g.tj:essekmaa€rammaes'pjuusitaaprypj:jrra!Leiua¥j?,ST)okbj:V3ti8:rsiegk38£T9°3S7j:e[t9a3i§g|u.v:£iii§:au:ig:a#S:
tuvi§kos  draugijos,  o  i§  200  veikusiq  mokyklu  pasiliko  tik  10".  Toks  tvirtinimas  netikslus,
nes,  vykstant  vadinamosioms  retorsijoms  pries  Vilniaus  kra§to   lietuvit!  kulttiros   ir  §vie-
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viu  tikio  draugija,  Lietuviu  mokytojng  s3junga,  Lietuvii!  sporto  klubas  ir  Lietuviu  „Ryto"
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tuvit!    „Kulttiros"    §vietimo   draugija,    Lietuvit!    studentu   sajunga,    Lietuviq    inteligentij
visuomeni§kai-bi6iuli§kas   „Romuvos"    klubas,   Lietuving   kreditinis   kooperatyvas,   Vilniaus
lietuvai6ing    R.    katalikng   §v.   Zitos   draugija    jr   Lietuving    katalikt!    amatininkng    darbininkng
draugija.

Kalbgnt  apie  okupacines  valdzios  represijas   pries  Vilniaus   lietuviu   spauda,   teisingai
ra§oma,   Jog   buvo    uzdrausta   lietuviu    spaudoje  vartoti   pavadinima    „Vilniaus   kra§tas".
Tikslumo  delei  reikett!  pridurti,  jog  be  to  dar  buvo  uzdrausta  vartoti   ir  termina„nepri-
klausomoji   Lietuva".   Del   ko   §ie   pavadinimai   buvo   uzdrausti   vartoti,   nebuvo   paaiskinta,
ta6iati,-atrodo,  todel,  kad  „nepriklausomosios  Lietuvos"   termino  vartojimas  lietuving  spau-
doje,  okupacines  valdzios  nuomone,  galejo  gyventojams  sukelti  minti,  kad  yra  ir  kita-
pavergta   Lietuva--Vilniaus   kra§tas.   Sis   draudimas   buvo   paskelbtas   Vilniaus   lietuviq
spaudos   atstovams   1936   in.   sausio   13   d.   Recenzuojamame   darbe   klaidingai   tvirtinama,
kad   tos   dienos   potvarkiu   buvo   uzdarytas   Zurnalas   „Lietuvi§kas   Baras".    1§   tikri!jng   Sis
Zurnalas  buvo   leidziamas   iki   antrojo   pasaulinio   karo  pradzios.   Teisingai   S.   Vansevi€ius
pazymi,   kad   daznai   buvo   konfiskuojami   laikra§6io   „Vilniaus   Rytojus"   numeriai,   ta€iau
vertejo   dar   pasakyti,   jog   ir   pats   laikra§tis    1937   in.   spalio   26   d.    buvo   uzdarytas.

Sumineti  kai  kurie  netikslumai   anaiptol   nemenkina   svarbios   ir  reiksmingos   S.  Van-
sevi5iaus  knygos.

Juozas   Marcinkevi6ius

JI.     A.     MojlqaHOBa,    MaTepHajlbHafl    KyjlbTypa    6ejlopycoB,    «HayKa    11    TexHHKa»,
MH'HCK,   1968,  ,231   p.,  2400  egz.

Pastarujng   metl!   baltarusiu    etnografineje   literattiroje   viena   i§    ry§kiausiu-Lidijos
Mol6ianovos   monografija,   nagrinejanti    baltarusiu    tradicine   medziagine    kultdra.    Tyri-
nejamasis  laikotarpis-XIX  a.  ir  XX  a.  pradzia.  Siam  darbui  autore  panaudojo  ivairiari-i-
§ius   §altinius:   skelbtus   tyrinejimus,   muziejng   rinkinius,   archyvine   medziaga   ir   devynio-
likos   metng    ekspedicijng   uzrasus.    Naudotasi   ir   Vilniaus     archyvuose    esan€ia   medziaga
apie   baltarusiu   liaudies   kuittira.    Nustatant   analogijas,   pasiteikti    ir   kai    kurie    lietuviq
etnografi!  tyrinejimai.

Skyriaus   apie   Zemdirbystg   pradzioje  autore   ra§o,   kad   Baltarusijos   dirvozemis   irkli-
matas  buvo  palanktis  Zemdirbystei,  ta€iau  derliai  isaugdavo  skurdtls   (dazniausiai   tebtida-
vo  gaunamas  tre6ias  grtidas).  To  priezastys-daug  laiko  atemg  darbai  dvaruose  baudzia-
vos   laikais   ir   Zemes   stoka   poreforminiais   metais.   Intensyvia   Zemdirbyste   stabde   ir   Ze-
mas  technikos  lygis.  Tiriamuoju  laikotarpiu  vyraujanti  Baltarusijoje  Zemdirbystes  sistema
buvo   trilaukis.   Nattiralit!   trast!   trtikumas   kartais   versdavo   valstie6ius   taikyti   archaine
Zemdirbyste,   dali  Zemes  keleriems  metams   paliekant   dirvonuoti.  XIX  a.   dar   pasitaikyda-
vo   ir   lydimines   Zemdirbystes,   ta6iau   i   XIX   Simtme6io   pabaiga   kai   kur   valstie6iai   jau
taike  keturlauke  ar  daugialauke  sistem3.

Autore   i§samiai   nagrineja   Zemes  dirbimo   irankius.   Be   Zagres,   aprasomas   reztuvas
ple§iniams   arti   ir   arklas   bulvems   apkaupti.  Pastarasis   irankis   Baltarusijoje   imtas   nau-
doti  XIX  a.,  pla6iai  emus  sodinti  bulves.

146



Baltarusijoje  naudoti   ivairtis   irankiai   Zemei   aketi:   Sakotes    (daugiausia   lydimuose),
„smykas",   pintines   ir   remines    ake6ios.    Autore   nurodo   ake6iu    tipng  paplitima    Latvijoje,
su  Baltarusija   kaimyninese   Rusijos  srityse.   Galima  pridurti,  kad   visi   baltarusiq   naudoti
ake5iu  tipai  buvo  Zinomi  ir  Lietuvoje.

Neuzmir§ti   ir    smulktis   laukng   bei    darzt!    idirbimo   irankiai:     kauptukai,   me§lavezes
fakes.   Apzvelgiami   derliaus   nu€inimo   irankiai:   piautuv:.is,   Sakes,   grebliai,   ir   btidai:   jav`L!
dziovinimas   Zarduose   ir   kloji"2   jaujose.   IS   retesniu   ir   idomesning   irankeling   paminetinas
ornamentuotas   pagaliukas,   vadintas   ,,curka"   ir   kitais   terminais.   Jis   naudotas   pietng  Bal-
tarusijoje,  javng  pedus  suri§ant  ry5iais.  Gajla,  kad  llepateikta  §io  irankio  pie5iniu,  nenuro-
dyta,   kur   jie    paskelbti.    Ra§ant    apie    javng    dziovinim?    gubose,    neisskirti    Zieminiai   ir
vasariniai  javai,  o  juk  turejo   btiti   gubng   formng,  ji!   sustatymo   bL-idng   skirtumi!.   Autore   nu-
rodo   daugelio   rei§kining   analogijas   kaimyninese   tautose.   Kai   kuriais   atvejais   lyginima
galima   btltu   praplesti,   pvz.,   spragilais   iskultng   javng   vetymas   vetykle,    be   Baltarusijos,
buvo  Zinomas  ne  tik  Ukrainoje,  Lenkijoje,  bet  ir  Lietuvoje.

Tiek,   kiek  reikalinga   darbui,   apibtldinami   ir   malimo   irengimai    (rankines   ir   kojines
piestos,   girnos,   maltinai),   darzininkyste   ir   sodininkyste.   Rasant   apie   darzininkyste,   kar-
tu  pateikiama  ir  rdsit!  raidos  apzvalga.

Nedideliame   gyvulininkystei   skirtame   poskyryje   apzvelgiamas   ganymas   ir   Serimas,
irankiai,    §ieno    laikymas    Ziema    dideliuose    kdgiuose    ir    „braguose".    t{eletas    puslaping
skirta   liaudies  kalendoriui;   pateikti  pavyzdziai  skirstomi  i  racionalius  ir  iracionalius.

Zemdirbystes   skyriaus   pabaigoje   autore   daro   tokias   i§vadas:    I)    baltarusiu   Zemdir-
byste  XIX   a.   ir   XX   a.   pradzicje   buvo   ekstensyvi,   vartotoji§ka,   pusiau   natdrali,   2)   atsi-
Zvelgiant   i   gamybos   savitumus,   i§skiriamos   dvi   dkines   kulttirines   sritys-§iaurrytine
ir  pietvakarine,   3)    apskritai,   Zemdirbystes   kultdra   yra   vientisa   visoje   teritorijoje,   ta6iau
drauge  gimininga  su  kaimyniniu  ta-Litu,  ypa6  rusng  ir  ukrainie6iu,  Zemdirbyste.

Skyrius   apie  gyvenvietes,   sodybas   ir   pastatus   pradedamas   gyvenvie€iu   termino   ai5-
kinimu.    Rasoma,    kad    XIX    a.    kiek`v.iena    valstie6iu    gyvenviete    buvo    vadinama    „selo";
rytineje   dalyje   taip   vadinti   tik   baznytkaimiai,   o   paprasti   kaimai-„derevnia".   Termino
„derevnia"   i5nykima  vakarinese   srityse   autore   sieja   su  valaku   reforma;   rytinese   dalyse
jis  islikes  del   to,   kad  ne  visose  valdose  Si  reforma   buvusi   ivykdyta   (p.   64-65).   Be   to,
visoje   Baltarusijoje    bet   kokiai   gyvenvietei    nusakyti   vartoti    dar   §ie   terminai:    „vesj",
„vioska".   Po   to   apra§omos   mazuji!   miestelii!   funkcjjos.   Smulkiosios   §16ktos   kaimng   atsi-
radima   Baltarusijoje   autore  mano   esant   susijusi   su   lenkng   vie§patavimo   isigalejimu   nuo
XVI   a.   antrosios  puses.   Pirmieji  vienkiemiai  Vitebsko  jr  Mogiliovo   gubernijose  susiktir.a,
sekant  ten  gyvenusit!  latvit!  pavyzdziu   (p.  67).

Ra§ydama   apie  kaimu   i§planavima,   autore   nurodo   dvi   ju   formas-kupetinius   ir   li-
nijinius.   Kupetiniai   yra   senesni    (iki   XX   a.   pradzios   tokie   i5Liko   bajorkaimiai),   o   liniji-
niai   atsirado   valakng   reformos   metu.   Linijiniuose   kaimuese   vienoje   kelio   puseje   buvo
statomi   gyvenamieji   namai,   kitoje-dkiniai   trobesiai   (saugant   nuo   gaisro).

Poskyryje   „Valstie6ii!    sodybos"   apibddinami    du   pagrindiniai    jtf    tipai:    vainikinis
(„veno6nyj")   ir   i§ilginis   („pogonnyj").   Pirmuoju   atveju   pastatai   buvo   grupuojami   apie
keturkampi  kiema  ir  sudare  rusi§ka  raids  11,  tarpai  tarp  ju  buvo  uztveriami  tvora.  Ant-
ruoju  atveju  jie  buvo  statomi  viena  ar  dviem  lygiagretemis  eilemis.  Abu  §ie  sodybu  tipai
laikomi   senoviskais.   Aprasomi   ir   tikiniai   trobesiai:    tvartai,   kletis,   stogine,   viraline,   klo-
jimas,  pirtis   (Zemine  ir   antzemine).   Gyvenamajam  namui   autore,   kaip   ir   ankstesni   tyri-
netojai    (P.   Seinas,   E.   Romanovas,   N.   Nikiforovskis),   skiria   Zymiai   daugiau   demesio.
Cia  jau  detaliau  analizuojamos  atskiros  gyvenami!jq  namng  dalys:   pamatas,  sienos,  lubos
ir  stogas   (idomu,   kad   Baltarusijoje  nuo  seno  vyravo   dvislaitis   stogas),   asla,   antpama.
tis,   langai  ir  durys.   Pla6iau  apzvelgiama   gyvenami!jt!  namng  puo§yba-pirkios   pradetos
puosti   nuo   XIX   a.   antrosios   puses.   Ta6iau   knygoje   nepateikiama   puo§ybos   pavyzdziL!
lliustracijng..Kai  kuriuos  dalykus  bdtu  buve  gerai  nu5viesti  dar  detaliau.  Pavyzdziui,  ra5i')-
rna,  kad  senosioms  baltarusing  pirkioms  prieangis  nebndingas   (p.104).  Jis  buvo  statomas
prie  turtingesnit2  valstie5iu  namt!  ir  daugiau  papiites  Siaures  vakari!  rajonuose.  Taeiau ne

Taa#]ungsnvaaibu?g#82rvve?juj§ii§k¥intp!:tkapdaae€jrsadyertfj¥rj;£sngiuuss:Stda!¥t3::j§eytvaa]£;£jee6£gy8g:::
muosius   namus,  jng  raid?,   puosyb?,   ta6iau   dar  niekas   nesieme   aiskinti   prieangio   kilmes.

piistLset:i:%{°;apaai`j3ru(SpjjngrkEj:ki:;e£:X:frvjfjgtispa::£Eqp!rp£:Tj:).jrp:Lr:ime::je:'b°uv¥[¥uda;d:¥:
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rakandai,  kartais  miegama,  o  kai  kuriose  Gardino  gubernijos  vietose  ir  gyvuliai   laikomi.
XX  a.  pradzioje  tre6ioji  patalpa  padaroma  gyvenama.

Tre6iasis   skyrius   pavadintas   „Drabuziai,   galvos   danga,   apavas".   Pradzioje   pateikia-
mos   bendros  pastabos   apie  drabuzing  priklausomuma  nuo   kra§to   gamybining  jegu   issivys-
tymo,   valstie€ing   klasines   diferenciacijos,   atstumo   nuo   miesto.   Duodama   enciklopedinio
pobtidzio  Zining  apie  linining  ir  vilnoniq  audinii!  gamyba.

Pagal   etnografiniuose  tyrinejimuose   nusistovejusia   tradicija   drabuziai   klasifikuojami
i   vyri!   ir   moterl!,   o   abieju   ly6iu   devetos   vienodos   dalys    (juostos,   apavas)    aptariamos
kartu.   Pries   pradedant   tyrineti  atskiras   drabuzing   dalis,   pateikiami   liaudi§ki   jq   pavadini-
mai.   Cia   daznai   remiamasi   jau   paskelbtu   baltarusiu   dialektologijos   atlasu.

Baltarusijoje  buvo   devimi   dvejopo  sukirpimo   moteri§ki   mar§kiniai -tunikiniai   ir   su
peteliais.   Autores   nuomone,   pirm?ji   mar§kining   tip?   baltarusiai   yra   pereme   i§   Pabaltijo
tautu.   Moteri§ku    liemening   atsiradima   baltarusing   drabuziu   komplekse    autore   irgi    laiko
Pabaltijo   tautu,   ypa6   lietuvil!,   itaka.   Tuo   pa€iu   teisingai   pabreziama,   kad   Si   drabuzio
dalis  i   Pabaltiji  yra  atejusi  i§  Vakarng   Europos.   Autores  teigimu,   bendros   kilm6s   su   Pa-
baltijo  tautomis   gali   btiti   ir  baltarusiu  prijuoste,   ta6iau   skirtingai   nuo   lietuviu,   megusing
daugiaspalve  puo§yba,   baltaruses   puose  jas  vienaspalviais   (raudonais)   arba   dvispalviais
(raudonais  ir  juodais)   ornamentais.

|domu,   kad   tarp   tradicines  vyru  ir  moteru   sermegos   nebuvo   ry§kaus   skirtumo.  Mo-
teri§ki  Zieminiai   drabuziai   nuo   vyri§ku    skyresi   daugiausia   tik   atskiru   daliq   sukirpimu,
medziagos  spalva,   puo§yba.  Tuo  dazniausiai   pasireiksdavo  taip   pat  ir   sritiniai   savitumai.
Cia   galima   pridurti,   kad   pana§iai   buvo   ir   su  senosiomis   lietuviu   vyru   ir   moterng   serme-
gomis.

Baltarusiai   ry§ejo   ivairia   technika   ir   i§   ivairing   medziagng    (odos,   linu,   kanapiq,   vil-
nos,   Silko)   pagamintomis   juostomis.   Praeityje   jos   buvo   svarbi   baltarusing   aprangos   da-
lis:   Zmogus   galejo   pasirodyti   be   kepures   ir   basas,   bet   vaik§6ioti   be  juostos   buvo   blogo
tono   pozymis,   net   nuodeme.   Autore   ra§o,   kad   „baltarusit!   austines   juostos   ne   tik   atli-
kimo   technika,   bet   ir   ornamentu   pobtidziu,   taip   pat   savo   reiksme   liaudies   buityje   ypa€
artimos  lietuvi§kosioms"   (p.160).  Gaila,  kad  neputeikiama  ne  vienos  juostos  iliustracijos.

Sio   skyriaus   gale   autore   daro   tokias   i§vadas.   Islaikydami   daugeli   bendrq   pozymii!,
drabuziai   nebuvo   vieningi   visoje   Baltarusijos   teritorijoje.   Pagal   drabuzius   krasta   gali-
ma   suskirstyti   i   iris   sritis:   §iaurine,   api.man6ia   Vitebsko   sriti   ir   Minsko   bei   Gardino
sri6iu   Siaurines  dalis,   pietvakarine,   i   kuri?   ieina  Pripetes  baseinas,   ir   rytine,   kuri?   suda-
ro  Padnepre   (Mogiliovo  sritis  ir  Gomelio  srities  vakarng  puss).  XIX   a.   baltarusiu   drabu-
j,iu  kompleksas  skyresi  nuo  kaimyninit!  tautu.  Tie  savitumai  pasirei§ke  drabuziu  ne§iojimo
btidu,  audinit!  koloritu  ir  puosyba.

Ketvirtasis  skyrius  skirtas  maistui  ir  namt!   apyvokos  daiktam,s.   Sio   skyriaus  medzia-
ga   suskirstyta   i   tokius   poskyrius:   pagrindiniai   lriaisto   produktai   (augaliniai,   mesos,   Zu-
vies,   kiau§inil!,   pieniski),  valgiai   ir  ju  paruo§imas,  mitybos   re'Zimas,   gerimai,   rakandai   ir
indai.  XIX  a.   antrojoje  puseje  pagrindiniu  ba]tarusing  maisto  produktu  buvo  pasidariusios
bulves;  tuo  metu  jos  i§sttime  kai  kuriuos  senovinius  miltinius  valgius,   o  ypa6  gelbedavo
valstie€ius   javu   nederliaus   metais.   Patys   valstie€iai   jas   laike   antrQja   duona.   Ju   imai-
Sydavo  ir  i  kepama  duona.

Baltarusing   virtuvei   btidinga   daugelis   senovinii!   valgii!.   Senoviniais   valgiais   laikomi
sklindziai,   avizinis   kisielius,   maltiniai.   Zinoma     baltarusiams   ir   rugining   miltu   raugiene

{££Tue,n3%gaapms;n{t¥sadj:]avTnga.Aruatuo¥:snj:,;,o,in:rnue:Pbuu]§:ng§ev;r]grngrujovpafj::einuAg:ftsaorTsafajapu£2j±g
]Jirma   vieta   rytu   slavu   tautng   tarpe.   IS   gerimng   smulkiai   apra§omi   keli   giros   paruo§imo
btidai.

Nemaza  ]yginamosios  medziagos  duoda  gausiai  iliustruotas  poskyris   apie  namt!   apy-
vokos   daiktus.   Jie   suklasifikuoti   pagal   medziaga,   is   kurios   pagaminti:    moliniai    indai,
mediniai   rykai,    pintines;   uzbaigiama    krrosnies   ryku   apzvalga.    Be   reikalo    i   Si   poskyri
idetas   krai6kubilis,   kuris   skirtinas   prie   baldng.   Abedotihas   teiginys,   kad   Suleliniai   indai
XIX   ir   ankstesniais    §imtme6iais    buvo   prieinami   tik tlabai    pasiturintiems   valstie€iams.
Pasak   autores,   dauguma   valstie€ing   turejo   tenkintis   sko`btiniais   ar   i§   lentng   suka]tais   ra-
kqndais   (p.   223),   nors   auks5iau    (p.  ,215)    ra§yta,   kad   valstie€iai   pla6iai   naudojo   skob-
tinius,   Sulelinius   ir   tekintus   rakandus.    |domtis    autores   pateikti    duomenys    apie   berzo
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to5es  dirbinius.  Jie  praple6ia   ankstesriiq  tyrinejimu  geografij?*.   Si   poskyri   autore  baigi.1
i§vada,   kad   daugelis   baltarusit!   rakandu   rti§ing   buvo   Zinomi  ir   kaimynams-rusams, uk-
rainie€iams,   lenkams,   lietuviams.   Bendros  ne  tik  indng  formos,   padarynlo  btidas,   bet  daz-
nai   ir   paskirtis,   pavadinimai.   0   tai   liudija   apie   glaudzius   baltarusit!   kulttirinius   ry§ius
su  kitomis  tautomis  tiek  gamybos,  tiek  buities  srityje.

Knygoje  idetos  59  nuotraukos,  pie§inip.i   (jq  tarpe  4  Zemelapiai),  be  to,   16  iliustracijng
pateikta  iklijose,  ta€iau  ne  visos  iliustracijos  turi  pilnas  metrikas,  o   dalis  ir  visai   ju   ne-
turi.   Nenurodyti   ir   iliustracijng   Saltiniai.   Be  to,   btitt!   buve  naudiiiga   prideti   veikalo   sant-
rauka  kuria  nors  uzsienio  kalba.

Viso   darbo   pabaigoje   teigiama,   kad   XIX   a.   baltarusiu   medziagin6je   kulttiroje,   be
archainit!  rei§kiniu,   gyvavo   ir  to   meto   naujoves,   atejusios   i§   miestu.   Toliau   daroma   is-
vada,   jog   baltarusit!   kulttira   turi   daug   bendra   su   rusu   ir   ukrainie6iu   kultdromis.   Tie
bendrumai   pagristi  tiek  etnine  giminyste,   tiek  velesniais  istoriniais   ry§iais.   Greta   to   au-
tore    nurodo,    jog    esama    ir    sritining    savitumng;    pagal    daugeli    pozyming    kra§te    autore
i§skiria  tris  sritis:  Padnepre,  pietvakarine  ir  Siaurrytine  Baltarusija.

Si   L.   Mol€ianovos   monografija   naudinga   lietuvit!   ir   kitu   su   baltarusiais   kaimyni-
ning   tautu   liaudies   medziagines   kulttiros   istorijos   tyrinetojams,   nes   padeda   suprasti   atr
skiru   tautng  kulttiros  bendrumus,   geriau  pastebeti  jos   savitus   bruozus.

Vacys    Milius

CnpaBoqHHKH   Ilo   HCTOPHH   IiopeBOIlrouHOHHofi    PoccHH.    8116j"orpa¢Hfl.    HayHHoe   PyKo-
Bo;|cTBo,   peji.   H   BCTynHT.   cTaTbH   rl.   A.   3aHOHqKOBCKoro,   «KHHra»,     M.,1971,
515  p.,  4500  egz.   (rocyj|apcTBeHHaH  op;ieHa  JleHHHa  6H6jlHOTeKa  CCCP  IIM.   8.   H.  Jle-
HHHa,   HayqHaH   61167IHOTeKa   HM.   A.   M.   ropbKoro  MocKOBCKoro   rocyj|apcTBeHHoro   yHII-
BepcHTeTa,   rocyAapcTBeHHaH   Hy6j"qHaH   6H6jlHOTe`Ka   I]iM.   M.   E.   Cau"I>IKOBa-II|ez[pHHa,
rocyflapcTBeHHaH    IIy6flmHaH    HCTopHtlecKaH    6H6jlHOTeKa    PC®CP,    B'`H6jlHOTeKa    I|eH-
Tpa7IbHoro     rocyziapcTBeHHoro     BoeHHo-HCTOPHqecKoro     apxHiBa,     BH6/IHOTeKa     rocyAap-
cTBeHHoro  apx.HBa  BoeHHo-MoPcKoro  ®jloTa  CCCP)

Informacining    leidinit!    anotuota    bibliografija-pirmas    tokio    pobtidzio    darbas.    J?
paruo5e   stambiausios,   turin€ios   didelius   inl-ormacining   leidining   rinkinius   bibliotekos.   Be
nurodytu  knygos   antrastiniame  puslapyje  bibliotekl£,   bibliografija  ruose  TSRS   Centrinio
valstybinio   istorijos   archyvo   biblioteka.   I{ai   kurie   skyriai   buvo   tikrinami   pagal   Lenin-
grado   universiteto   ir   TSRS   Mokslng   akademijos   LeniITgrado   bibliotekng   katalogus.   Ant-
rosios   dalies   atskirng   regionu   medziaga   buvo   pasii!sta   respublikinems   ir   sri6ing   bibliote-
koms   patikrinti   j.os   pilnuma   (p.   10).   Bibliografija   apima   visa   buvusia   Rusijos   imperij?
be   Suomijos,   Lenkijos   Karalyst6s   ir   Karso   sritles,   laikotarpis-mazdaug   nuo   XV   a.
iki   1917  in.  Vasario  revoliucijos.  Joje  astuoni  skyriai:   1.  Bendrasis  skyrius,  2.  K.  Marksas,
F.   Engelsas   ir   V.   Leninas   apie   ikirevoliucine   Rusija,   3.    Socialinis-ekonominis   skyrius,
4.  Politin6  san[varka,  5.  Klasing  kova.  Visuomeninis-politinis  judejimas  Rusijoje  XIX   a.~
XX   a.   pradzioje,   6.   Mokslas   ir   §vietimas,   7.   Armija.   Laivynas.   Karai,   8.   Gubernijos   il.
atskiri   administraciniai   rajonai.   Knygoje   daugiau   kaip   4000   ira5ng    (sunumeruotos   3979
pozicijos) .

Recenzuojama   knyga   labai  vertinga   ir  reikalinga   istorikams   bei  muziejininkams.   Ja
teigiamai   ivertino  recenzentai I.   Sudarytojai   bibliografija   laiko   pirmu   bandymu   ir  mano,
kad   turetng   i§eiti   antroji   i§plesta   laida    (p.   7).   Todel   norime   pareik§ti   kelet?   pastabu
ir  pageidavimq.  Vertinan[  bibliografijas,  paprastai  Zitirima  i  jq  pilnuma  ir  leidinit!  atran-
kos  principus.   Siuo  pozitiriu,  mtisq  nuomone,  geriausiai  vykg  3,  4  ir  7  skyriai.

*  N.   Valonen,   Geflechte    und     andere    Arbeiten     aus     Birkenrindenstreifen    mit
besonderer   Berticksichtung   finnisclier   Tradition,  Vammala,1952;     H.    A.     ®eflopoBd-
H  blJl e B  a,   tleKaH   IIo   6epecTe.   MaTepHajll>I   IIo   9THorpadyH.H,   Bbrll.   2,   JleHHHrpa/I,1962.

I   I.  Frolova    (Bonpocbl   HCTopHH,1973,   Ng  I,   p.160-163).         R.   Eimontova

(HCTopHfl  CCCP,1973,  Ng  2,  p.174-175).
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Knygoje   pasigendame   bibliografiniu   leidinitf   bibliografijos.   Tokie   skyriai   paprastai

I?jtio%a(ftro±:oTs],nE%:pb£S}£°fyg:2:£j.%;e.irJaaTseki¥£]6rje°g]botln[ipb#ig:°rsaf%eons:r;§£a°6Sis:?r#:£obs{eb]{gagursa:

®,

£#jrog:::Fjfaus:.efdj:£ngtoTa;a¥eaj]:m3tiffas#££ne#est:e±%¥:a,jr2£an];a:I::tjosb{rbe]::::££ktyt¥;nk:,:
®,

kaip    Valstybes    tarybos,    ministerijng)    katalogai,    ypa6    sisteminiai    katalogai,    kai    kurit!

:i{##,|!£i:i#ac!:£edsfn£Eyg3:2]°y¥:i.i4¥];`n;%:;cijyu]e3:°&ta°3anbip[££°ntfeokr°msacs£{ns{taefm]£en{£d°£nt*aaft:f]:6::
\,,

daug   temt!,   tai   temines   bibliografijos   galejo   btiti   pa[eiktos   atitinkamuose   skyriuose   ir
poskyriuose.  Kai  kurit!  temu  atzvilgiu  sudarytojai  taip  ir  padare,  pvz.,  itrauke  I.  Kaufma-
no  bibliografijas   (Nr.I,  3,13,  63).  Ta€iau  daugumos  temng  bibliogral.ijng   nenurode.  Vargu

a:jegay]rfamadabu%tngprpai:ifi:i££ngnt£(nte¥:'nkeatdk#aku£:£]££St£,#te°zro£!,°oSsEfdb:jr°ygfafijjE[{:;br`::jg#£jBa4i
sikartojimt!   vis   tiek   nebuvo   isvengta.    Istorikams   reikalingt!   informacinii!    leidining   yra
jr   kiti!   mokslo   §akt!   bibliografijose5.   Be   to,   jiems   tenka   naudoti   ivairia   periodika.   Pa-
sigendame   jos    bibliografijng6.    Jeigu    nebuvo    galima    pamin6ti    periodikos    straipsnit2    ir
autoriu   rodyklit!   pavadinimng,   reikejo   bent   nurodyti,   kur   tokie   leidiniai   yra   suregistruo-
ti7.   Memuarine   li[erattira   taip   pat   nepriklauso   prie   informaciniu   leidiniu,   bet   vertejo
pamineti   bent   S.   Minclovo   bibliografij?8.   T?   pati   galima   pasakyti   apie   kartografijos
katalogus.

Bendrajame    skyriuje   terminologiniu    Zodyntf    tarpe    pasigendame    N.    Gorba6evskio
Zodyno9.    Vakari!    gubernijoms    specialiai    atstovauja    tik    vienas    informacinis    leidinys
apie   juridirlius   §altinius    (Nr.   81).   Galima   nurodyLi   ir   teminius   informatorius]°.   Publi-
kuotu   istorijos   aktu   rodykliu   tarpe   (p.   33-34)    nera   atskirng   regionng   dokumentng   publi-
kaciju  rodykling ]]   (ju  nera  ir  8-me  skyriuje).  Metrologijos  ir  chronologijos  Zinynu   atran-
kos  principai  skirtingi:   metrologijai   atstovauja  tik  trys  palyginti  nauji   leidiniai,   o  chro-

2   C.    B ajlTp a  M a fiTIIc,   C6opHHK    6116TIHorpa¢HqecKHx    MaTepHajloB    j|jlfl    reorpa¢HH,

HCTopHH,    HCTopHH    IIpaBa,    cTaTHCTHKH    H    9THorpa¢HH    JIHTBbl    c    IIPHjloxeHHeM    crlHCKa    jlll-
TOBCKHx   H   HpeBHe-HpyccKHx  KHHr  c   1553   IIo   1903   r.   H3z|.   2-oe,  N9   1-8514,   1-2665,   Crl6,
I,'904,    XII,    616,    IV,    218    p.;    PyccKaH    jiopeBojlrol|HOHHaH    KHHra'    o    BejlopyccHH     (1802-
1916   rr.),   B116jlHorpadyHfl,   N91-2564,   MHHCK,1964,   311,   V   p.;   Bi6jliHrpa¢ifl   na   ricTopbli
Bejlapyci,  ®ea;ia/Ii3M  i  KalliTa7Ii3M,  Ng   I-4453,  MiHCK,   1969,  437  p.

3   CHCTeMa"qecKHH   KaTa+Ior   pyccKoro    oTjie7IeH"    814jleHCKOH    ny6jlHqHOH    6H6jlHOTeKH,
tl.I-11,  IlepBoe-nHToe  IipH6aBjleHHe,  N91-30625,  BIIjlbHa,1879-lso7       [Penktasis    pa-
pildymas   neuzbaigtas,   b.  v.   ir  in.I,   Skyrius    «CIIpaBotlHI]Ie  KH14rH»:    tl.    11,   N9   7309-8044,
l-oe   npH6.,      N9134,58-13609;    2-oe   npH6.,  N917729-18012;    3-e  npll6.,  Ng  22142-22392;
4-°e4H#%#: 2E8c68F26A°££b"poBaHHb]H   HepeqeHb   pyccK||x   6H6jlHorpa¢IIH,   H3JlaHHI>IX   AO

1965  r.,  H3Ii.  2-oe,  IIepepa6.  1I  jioll.  N9  1-,1000,  M.,   1966,  427  p.
5   H.   M.   MH x e e B,   Bji6j"orpadyl4tlecKHe   yKa3aTejlH   cejlbcKoxo3flHCTBeHHOH   j"TepaTy-

pbl,  17,83-1966,  N9  I-7i62,  M.,  1968,  232  p.6  M.   8.   MalHKOBa   H   M.   8.   CoKypoBa,   06II|He   6H6j"orpadyl4H   pyccKHx   IIepHo-

z[IIqecKHx    H3IiaHHH     (1703-1954)     11    MaTepHa7Ibl    IIo    cTaTIICTHKe       pyccKOH     rlepHojiHqecKOH
IIeqaTH.   AHHo"poBaHHI]Ifi   yKa3aTejlb,   Ng   I-62,   JI.,   1956,   139   p.;   PyccKafl   rlepHo;|KqecKaH
IIetlaTb   (1895-oK"6pb   1917),  CIIpaBoqHHK,  M.,1957,  351   p.

7   PyccKaH   IIepl4o;il4qecKaH   IIeqaTb    (1702-1894),   CnpaBoqHHK,   M.,   1959,   835   P.
8   C.   P.   M14HujloB,   063op   3allHcoK,   ;|HeBHIIKOB,   BocrloMIIHaHHH,   nHceM   H   nyTelllecT-

BHH,    oTHocHII|Hxcfl    K    HCTopHH    PoccHH    H    HalleqaTaHHblx    Ha    pyccKOM    fl3blKe,    BI]In.    I-V,
Ng  I-4791,  HOBropoj|,1912,171,198,115  p.

9  H.   I o p 6 a q e 8 c K H H,   C7IOBapb   ;ipeBHero   aKTOBoro   H3blKa   CeBepo-3anajiHoro   Kpaj]

H  I|apcTBa  Hojll]cKoro,  BH+IbHa,   1874,  XIX,  397,   [1]   p.
10   K.   A.   BH36op,      HpaBa   7rHTOBI|eB   no   3eMjleB/Iaj|eHHlo   a   3analiHOM      K`pae,      PHra,

1904,   70   p.
1t   H.    fl.    CnporHc,    HOApo6HblH    ajl¢aBHTHblH   yKa3aTejlb   K    I-XIII    TOMaM    apxeo-

rpaq)HqecKoro    c6opHHKa,    H3j|aBaeMoro    IIPH    BHjleHCKOM    yqe6HOM    oKpyre,    BH/IbHa,     1905,
IV,  334  p.
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nologijai-d?vyni,  ju   tarpe  5  i5ej?  XIX   a.   (p.  42-43),   nors  J.   Kamenceva   yra   patei-
kusi    pla6i?    ju    bibliografij.?'2.    Pasigendame    kai    kui.iu    Zinynu    minetomis    temomis'3.
Poskyris   „Vadovai   po   centrinius   archyvus.`   gana   pilnas.   Galima   tik   pastebeti,   kad   iki
revoliucijos   i§leistng   fondu   apra§ng   tarpe   n€ra   tu,   kurie   tik   is   dalies   tinka   praktiniam
naudojimui   (pasikeitusi   bylu   numeracija).   Kitas   atrankos   principas   poskyryje   „Vadovai
po  vietinius   archyvus".  Jame  nera   ne  vieno   ikirevoliucinio   leidinio.   Lietuvos   TSR   Cent-
riniame   valstybiniame   istorijos    archyve   dabar   esan6io   senqjq    aktq   rondo   katalogus
sudare   N.   Gorba6evskis   ir   I.   Sprogis]4.   Pastarasis   paskelbe   to   paties   rondo   dalies   do-
kumentu   apra§us 15  ir  sudar6  geografine  rodykl? '6.  Tie  leidiniai  ir  dabar  tebera   istorikq
parankinemis  knygomis.

Rankra§tynu  apra5u  tarpe   (p.  52-55)   nera  Rusijos  geografijos  draugijos   (dabar-
TSRS   geografijos   draugijos)   mokslinio   archyvo   aprasq  ir   apzvalgt±,   paskelbtu   D.  Zele-
nino.   Vertejo   pateikti   ir   pereito   amziaus   informacinius   leidinius,   turin6ius   tarn   tikra
praktine  reiksme 17.

.     Persikelimo   juq6jimui   skirta   tik   viena   pozicija    (Nr.   346),   o   apie   emigracij?   nera
ne  vienos.   Poskyryje  „Dvasininkija"   (p.   156~-157)   yra   Zinynai   tik   apie  pravoslavng   dva-
sininkus [8.   Knygoje   galima   rasti   informaciniu   leidiniu   apie   draugijng   ir   ju   skyring   veik-

]2   E.11.    KaMeHueBa.   XpoHojlo"H.   M.,19i37.    p.   ]77-187.      Beje,   J.    Kamencevos
darbas    tokiu   pavadinimu,    kaip    ira5yta    bibliografijoje    (Nr.    141),    i§ejo    kitais   metals    ir
l{i{OS   fli)imties:              E.     H      KaMPHIlpnzi       D`7rr,van     v+`rTi^tt^nTr~      /r__^__ ,... __     ____~       \E.    M.    K` a  M e H I|-e 8 a,    PyaciKa£   `xpc.`HojlorHH ' '(C-i-pJa-Bo-i-£6;~   i`6;;%;e)
M.,   19€.0,   85   p.

13   ti>.11.     |TeTpyHeBc`KIIi+,      06iiiafl      MeT'poulorHfl,      tl.1-2;      C116,1849.    [2|,   i33'2,

[21.18;i    p.;    Ii.      rop6aqeBCK14fl,    Ap.`'eorpaq)HtlecKH£I    If.a.rleHAapb    IIa    +TT`Be    Tblc;ItlH    jleT
(325-2.324)     Ilo   lo."aHCKOMy   ctlHcuieHxro   H   Ha   ceMbcoT   copoK   ABa   roz|a    (1583-2321)    Ii(j
rp.qropl{arlcKOMy  ctlHcvleliHlo,   BHuibl]a,18159,   IX,ilo  o.

`'`   I-I.      rope.aqeBCKH.,I','I,     KaTa/Ior     flpeBHIIM+    aKTOBblM      KHHraM      ry6epHII#:      BrljleH-

cKo!"I,    rpoHli'eHCKofl,    MlzlHCKoil    H    KOBeHCKoil,    TaKxe    KHHraM    HeKOTopblx    cyj|oB    ry6epllrll`i
M.or:I.TleBCKofl     H     CMojleHCKofl,     xpaHHuHMCH     HblHe       iB     HeHTpajlbHOM        apxlJBe     8     BTzljlbHe,
J\.g    I-18?4.3,    BH.HbHa,1872.    XXVI,     [lio],    851,     [1]     Dj     [14.    H.    Crlpo"cl.       r7IaBHblri
7IHTOBCKI,Ill  Tpll6yHajl.  . ,  N9   I-12108,  448  p.  [Be   antra§tinio   puslapio   if   antra5t€s,   be   v.   ir
ni.     Spausdinimas     nutrtiko     1913   in.   Veiiau   30   egz.    (juose   neia   p.   4JO~448   Katalogo)
buvo   irista,   pridejus   n?ujai   isspausdint?    antrastini   puslapi,   pratarme,   trtikstamu   akt{|
knygu     (bylt!)     s<?raga     lr     turini]   ![1.    Sprogis],    Inwentarz   b.    Wilehskiego     Archiwum
Centralnego,   Wydane   jako   rekopis,   c'/,.I.   Nr.1~-11794.   Wilno,1929,   IV,   442   p.

15   0nHcb   floKyMeHTOB   BHjleHCKoro   ueHTpa/IbHoro   apxllBa   flpeBHHx   aKTOBblx   KHHr,   BI]Irl.

I-1`0,  BH/IbHa,   1901-1913.
]6    [14.    fl.    Cnpo"c],    reorpa¢IIqecKHH    yKa3aTenb    Bbl6opHblx    j|oKyMeHTOB    143    aK-

TOBblx   KHHr   BfiueHCKoro   lieHT.pajlbHoro   apxHBa      [A6aKaHOBHqH-Hoacylie],   5U58   p.              [Be
antra§tinio    puslapio,    be    v.    ir    in.    Spausdinjlnas    riutrtiko    apie    1913    in.    Veliau    did'Zioji
dalis    i5spausdinto    teksto.    pa\'adinta    i]irmuoju    tomu     (50    egz.).    buvo    jri5ta`    pridejus
antrastin!   puslapj   ir   pratarme.]   [1.   Sprogis],    Irldeks   al fa.Detyczny   miejscowosci   Daw.
nego  Wielkiego   Ksiestwa   Litewskiego,   cz.   I,  A-K   [Abakanowicze-Kujanv|,   Wydane  jako
rekopis.   Wilno.    1929,   r4.1.   390   p.   Kartotekoie   liki]si   rodyk}6s   dalis   buvo   L5versta   i   lenku
kalb?    (vietoviq   pavadinimai~rusu   ii-1erlku   kalbomis)    ir   perrasyta   rasomaja   ma§inele.
Jj   sudaro  du   tomus;   abu   yra   Lietuvos  TSR   CVIA:   ITldc`ks   {11f.   rTliei`scowoSc`i   d.   W.   K`siest-
wa   Lit.,   cz.   11,   Krukowica-Pot?ga,   802   p.;   cz.   Ill,   Pot?ga--Jaszuny,   Fiedki-Fiedory.
803-1692   p.

"   a.     flo  6pflHCKHfi,     OH.H'caHlie     pyKo"ceH     BIIIjleHCKo#     Hy6/IHtlHofi     6H6j"oTeKH,
I|epKOBHo-cuiaBHHCKHx   H   pyccKHx,   Ng    I-329,   BHjlbHa,    1882,   LV,   533   p.;    OI"caHHe   pyKo-
rlHCHoro    oTfle/IeHHH    BH7IeHCKoft    ny6JIHtlHO#    6H6J"oTeKH,    BbllT.     I-5,    BH/IbHa,    XVII,    39,
144;  XIV,152;  XXIV,155;  XXVI,  41,143;  XXII,  35,137  p.

18   Pvz.,   nera      icnHcoK  pHMCKo-KaTojmtlecKHx  j|yxoBHblx  jmu  H  ytlpexAeHHfi,  C116,   1853,

240,  72  p.
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i?,  bet  ne  visu ]9.  Pockyryje  „8-ojo-9-ojo  de§imtme6io  revoliucine  narodnikyste"   (p.  210-
211)    galima   buvo  `nurodyti   vardines   rodykles,   kuriose   yra   ir   biografinii!    duoment!2°.

A§tuntaji   skyriu,   kuri   sudarytojai   vadina   bibliografijos   antr?ja   dalimi,   ypa€   sunku
buvo   paruo§ti.   Todel   Cia   dar   labiau   krinta   i   akis   alrankos   nevienodumai,   testiniu   lei-
diniu  nepilnumas   (kai  kuring  iLraukti  ne  visi  tomai,  o  kai  kurie  leidiniai  visai  nepamineti)
ir     esminiai     praleidimai:    «rlaMflTHaH    KHHxiKa    BHTe6cKOH    jiHpeKiiHH   iHapojiHblx    yqHjlHur»
(Nr.   2626)   i§ejo   ir   1905/6   metams.   Atitinkamas   leidinys   Gardino   gubernijai    (Nr.   2722)
i§ejo   ir   1889/90,   1902/3,   1905/6   metams.   Tokie   pat   Zinynai   buvo   leidziami   Kauno   ir  Vil-
niaus  gubernijoms,  bet  jie  net  nepamineti.  Zymiai  stambesnis  ir  svarbesnis  leidinys, skirtas
visoms   minetoms   gubernijoms,   taip   pat   nepaminetas2!.   Pozicijose   Nr.   2605,   2606,   2608,
2848,    2849    taip    pat    yra    praleidimu22.    Yra    ir    daugiau    itrauktinng    i    bibliografija    lei-
dining  23.

Bibliografijoje   suregistruoti   leidiniai    tik   rusng   kalba    (keliolika   i§im€ing   sudaro   kny-
gos  vokie6iu,  anglng  ir  pranctizu   kalba).  Todei  mes  Cia   lieminejome  informaciniu   leidining`
i§ejusit!   kitomis   Tarybi!   S?jungos   ir   uzsienio   kalbomis.   Ta6iau   reikia   pazymeti,   kad   kai
kurie   regionai   del   minetos   priezasties   biblictgrafijoje   atstovaujami   labai   nepilnai.   Nera
daugelio   leidiniu,   susijusit!   su   Vilniumi.   Apie   Vilniaus   ir   Kauno   gimnazijas   yra   trys
pozicijos    (Nr.   2616,   2617,   2854),   o   apie   Vilniaus   universitet?-ne   vienos.    Poskyryje
„1863  mett!   lenki!   sukilimas"   yra   4   pozicijos   (Nr.1304-1307).  Cia   sunku   issiversti,   ne-
paminejus    stambios    bibliogra{ijos 24,    kurioje    suregisLruoti    ir   informaciniai    leidiniai.

Del   kai   kuring   mtisng   palninett!   leidining   galima    gin6ytis,   ar   jie   laikytini   informaci-
nemis   knygomis.   Ta6iau   ir   bibliografijos   sudarytojai   kai   kuriais   atvejais   illformacinius
leidinus   suprato   platesniaja   prasme,   dare.   isimtis.   Del   to   jiems   pareiksta   kritika25   ka-
fin  ar  yra  pagrista.

Recenzuojama   bibliografija   yra   nemazas   Zingsnis   i   prieki   tarybineje   bibliografij.oje.
Ji   tobulesne   uZ   anks5iau   isleista   istorijos   bibliografija26.   Ta5iau   kartu   kyla    abejones,

]9  Pvz.,   nera:    A.    H.    J|oBrHjljlo,    K    HCTopH`H    CeBepo-3allaflHoro    oTjieJla     (MaTe-

PHaJlbl   H    3aMeTKH),      «3anHCKH      CeBepo-3ana|Horo      oT;|euia      HMIIepaTOPCKoro      PyccKoro
Ieorpa¢HqecKoro   o6II|ecTBa»,   KH.1,   BH/IbHa,1910,   p.10-32;   KH.   2,   BH+IbHa,1911,   P.17-
46;    OtlepK   t803H14KHOBeH"   H   ;|eflTejlbHoc"    814jleHCKoro   oTzieuieHHH    I"nepaTOPCK0ro    Pyc-
CKoro    TexHHqecKoro    o6urecTBa,     1898-1900    rr.,    «3anH`cK14    BH7IeHCKoro    oTIiejleH14fl    HMIIi`-
paTopcKoro  PyccKoro  TexHHqecKoro  o6II|ecTBa»,  Bblll.I,   [BHJlbHa],1900, P.I-15.   Nariu  S3-
rasus    Zr.:      Bblll.   I,   p.   34-36;   Bblll.   5,   1903,   p.   144-148;   BblH.   8,   1904,   p.   .63nd6;   Bblrl.
11,1905,  p.  57-60.

20   PeBojllouHOHHoe   HapojiHHqecTBo    710-x   ro[ioB    XIX    BeKa,    T.    I,    1870-1875    rr.,    M.,

£964i]Pri€&5HTH5a2H5;KTH.H[k'K:8£6HTeLH8c8K2orror.'y#e.6igr.6Lo9K6p5}rpa.::3T4[6i6§74_igi5]",BHnbHa,

1874~1915.
221laMflTHaH    KH14xKa     BH/IeHCKOH    ry6epHHH     Ha..'.        [11845,1848,        1864`     1865|      ron,

BHjlbHa,    [1845]-1(as5;   063op   BHjleHCKOH   ry6epHHH   3a   1880   roj|,    [BIIjlbHa,1881];   CnHcoK

:Ova?C:.ifiro:a,CeE::::=,°]6£6e,CT]8878°HM8.P°r?;b]Ha%qflaTCHTaKHaMKHEknKeaHCK%:e:¥£:EH¥;6e[p]H¥£'H[a:7?
[1847,1849,1850|    roji,   KOBHa,    [1847]-1849;   063op   KOBeHCKofi   ry6epHHII   3a...    [1879,
]ai88ka]i€%°]carr:tT'b[t#ar'id]e8d8a°mTt83i]u.sdi:::ep#:a:j°(¥KUHb::::t£:1:aKue:.I.§;.I~1878m.metinil}

o  prie  Vilniaus
gubernatoriaus  ataskaitu   nuo  1870  in.-rankrastines  apzvalgos   («063op. . .»).

23  CI"cKH    qHHOBHHKOB    H    npenojiaBaTejleH     BHjleHCKoro    ytle6Horo    oKpyra,    PacnoJIO-

xeHHble   I   no   MecTaM   Hx   c7IyxeHIIH   H   11   no   a36yqHOMy   IIopHjiKy,   Ha    1850   roj|,   BHjlbHo,
1858,   268   p.:    CnllcoK   M14poBblx   ytlacTKOB   H   Bo7IocTeH   KOBeHCKOH   ry6epHHII,   CocTaB/IeH   8
1.870    ro;iy,    6.    M.    H    r.;    C6opHIIK      HCTopllKo-cTaTHCTHqecKHx       MaTepllajloB    IIo    BIIjleHCKol?
ry6epHHH,   tl.I,   BHjlbHo,1863,   VIII,    [2],   2ae,   2   p.;   MaTepHajlbl   j|jlfl   cTaTHCTHKH   KOBeH-
cKofi   ry6epHHH,   BI>Irl.   I,   KOBHo,    1868,   314,    [3]    p.,    17   oTIi.   7IHCT.   Ta671.;   CIIHcoK   rpaxj|aH-
cKHM    tlHHOBHHKaM    KOBeHCK-off    ry6epHHH     (HCHpaBJleH    IIo    1-e    HHBapH    1888    rolia),    KOBHa,
i888.   134,   ri]   p.

24E.    Kozlowski,     Bibliografia   powstania   styczniowego,   Nr.I-10225,   Warsza-
wa,   1964,  620  p.

25   T4cTonTiH  CCCP,   1973,  N9  2,  P.   174.
26 Zr.  4  isnas?.
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ar~  yra  vieninga   istorijos  retrospektyviniu  bibliografiju   ruosimo   inetodika   ir.   ar   sudarytas
ji!   lei'd`imo   perspektyvinis   planas.   Kadangi   Si   bibliografija   nelabai.  dideles   apimties,   tal
tikimfs`;,  kad   nauja   jos'  laida   (Si   bematant   buvo   i§pirkta)   i§eis   Zymiai   papildyta27.   Atei-
€ia`i   bibliografams   noretume   palinketi   neleisti   „pataisytu"   retrospektyviniu   bibliografiju,
o   i§sisemus   tirazams,   tik   pakartotinius   leidimus   ir   tesinius-papildymus.

Leonas  M u I e v i 6 i u s

HCToPHKo{ouHojlorlltlecKHe    HCcT[ezl,oBaHHfl    (Ha    MaTepHaJ[ax    CjlaBflHCKHx    c.TpaH),    pen.
KojljlerHH:    8.   A.   flbflKOB,   M.   H.   K\y3MHHa,   H.   C.   MHJlurep,   «HayKa>?,   MocKBa,
1970,  315  p.,  2350  egz.

1830-1831    ir    1863-1864   in.   sukilimai   liuolat   traukia    lenkng,   1ietuviu   ir   rusng   isto-
riku   demesi.   Apie   juos   abu   para§yta   labai   daug   mokslinit!   darbu,   bet   geriau   i§nagri-
neta    1863-1864   in.   sukilimo   Lietuvoje   istorija.    Recenzuojamame   rinkinyje   daugiausia
viet6s    Skirta    taip    pat    Siems    sukilimams,    ta6iau    recenzentas     apsiribos    tik     1830-
1831  in.  sukilimo  Lietuvoje  klausimais.

V.   Djakovo,   V.   Zaicevo,   N.   Mitirlos   daibuose   tiriama    1830-1831   in.   sukil6lit!   so-
cialine   sudetis,    siekiama    nustatyti   svarbiausias    varom?sias     sukilimo    jegas,     atsakyti
I.  klausim?,   ar   Sis   sukilimas   Lietuvoje,   Vakaru   Baltarusijoje   ir   Vakarng   Ukrainoje   buvo
vien    lenki§kas   ir    ar   Cia    buvo   i§kelta    kokia    nois    socialine   ir   nacionaline    programa.
Autoriai   sociologiniu   statistiniu   metodu   isanalizavo   16   tomu   alfabetinit!   vardining   suki-
lelil2   sara§u,.'saugomng   TSRS   Centriniame   valstybiname   kariniame   istoriniame   archyve
(Rusijos   imperijos   Karo   ministerijos   kanceliarijos   fonde   Nr.   I).   Pirmasis   Cia   juos   ap-
tiko    V.   Djakovas.     IS    Sing     16   tomu    5   tomus    sudaro    Vilniaus    gubernijos,    po    3   to-
mus-P'odoles  ir  Volynes,  2  tomus  -Kijevo  ir  po  I  tom?  -Minsko,  Gardino  guberni-
jng  bei  Balstoges  srities  sukileling  vardiniai  sarasai.

1839  in.  spalio  men.  po  viena  toking  Nikolajaus  I  nurodymu  sudarytu  s?rasu  egzemp-
lioring   Vilniaus   generalgubernatorius   N.   Dolgorukovas   issiunte   Karo   ir   Vidaus   reikalng
ministerijoms,   taip   pat   Imperatoriaus   kanceliarijos   Ill   skyriui    (Zandaru   korpusui).

Tokie   pat   Vilniaus   gubernijos   sukileliu   vardiniai   sara§ai   saugomi   ir   Lietuvos   TSP`
Centriniame   valstybiniame   istoriniame   archyve,   istorineje   literattiroje   Zinomame   Boba-
kovskio   (Nr.  437)   fonde,   ta6iau   Cia  jng   tera   tik  4   tomai.   Penktasis   tomas   atsidtire  Kau-
no  Istorijos  muziejuje.

Sara§ai   turi   keleta   grafu:       I)   eiles   numeris,      2)    pavarde,   vardas   ir   t6vo   vardas`
3)   amzius,  4)   kaip  dalyvavo  sukilime,  5)   koks  buvo  galutinis  sprendimas  apie  ta  asmeni
!r  jo  turt?,   6t   kada   sprendimas   ivykdyLas   ii-   7)   ypatingos   pastabos.   Siuos   s?ra§us   vie-
tine   caro   valdzia   sudare,   remdamasi   ivairiais   Saltiniais:    sukileling   baudziamosiomis   by-
lomis,  caro  kariuomenes  daliniu  vadu  raportais,  vietines  valdzios  valdininkng  prane§imais,
taip` pat  iva`iriais   sukileling   dokumentais.   Todel,   trtikstant  duomenng   apie   atskirus   asmenis,
ne   visos   Siu   s?ra§t!   grafos   uzpildytos.   Antroje   grafoje   §alia   pavardes   pateikti   patys
svarbiausi   duomenys   -   socialine   charakteristika.   Ta6iau   luomas   ar   socialine   kategorij,]
buvo  nurodomi  ivairiai:   dvarininkas,  valdytojas,   arendatorius,  sLudentas,   gimnazistas,   ka-
rininkas, .valdininkas,  advokatas,  valstietis,  miestietis  ir  t.  t.

Sunku   is   Siu   sara§ng   nustatyti,   ir   kiek   atskiri   asmenys   dalyvavo   sukilime,   taip   pat
ju  tautybe.  Del  duoment!  nepilnumo,  analizuodami  sarasus,  autoriai  susidtire  su  nemazais
sunkumais.   V.   Djakovas   ivade   aptare   1830-1831   in.   sukilimo   istoriografij?,   darbo   §alti-
nius,    taip    pat    principus,    kuriais    vadovavosi    autoriai,    klasifikuodami    ir    analizuodami
Saltinius.   Be   to,   jis   megino   nusviesti   ir   sukilinio   pobtidi.   Ver[indamas    1830-1831    in.

27Nauj?j?   laid?   reikia   papildyti   ne   tik   senais   leidiniais,   bet   ir   pasirodziusiais   po

pirmosjos   _laidos   i5ejimo.    Informacining   leidiniu   leidziama   ,ir   uzsienyje:     P.     Kennedy
Gr..imsted,   Archives   and   manuscript   repositories   in   the   USSR   Moscow   and   Lenin-
gra'_d,  Princeton,  New  Jersey,   1972,  436,  [2]  p.
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sukilim?,  V.   Djakovas,  kaip  ir  kiti   [arybiniai  bei   Lenkijos   Liaudies   Respublikos  istorikai,
remiasi   marksistine-1eninine   metodologija   ir   daug   demesio   skiria   socialiniam   sukilimo
aspektui.  Aptardamas   istorikng   darbus   apie   sukilim?   Lietuvoje,   autorius   apsiribojo  pami.
nejes  tik  „Lietuvos  TSR  istorija"   ir   I.  Voronkovo  straipsni.  V.   Djakovas   teisingai  pazy-
mi,   kad   Lenkijos   I\'aralystes   sukileliu   konservatyvioji  vadovybe   priesi§kai   Zitirejo   i  visa,
kas   rusi5ka,   ir   kad   objektyving   salygu   pla6iam   rusng   bei   lenku   revoliuciniam   bendradar-
biavimui   tuo   metu   nebuvo.   Taeiau,   rasydanias,   kad   apie   200   Rusijos   kariuomenes   ka-
reiviu   ir   karininku   perejo   i   sukileliu   puss,   jis   neatkreipe   demesio   i   tai,      jog   daugum3
is   jng   buvo   lenkai   arba   sulenkeje   kitng   tautybii!   Zmones,   kile   i§   buvusii!   Ze6pospolitos
provincijL£   (p.   25).   Mtisng   nuomone,   sukilimo   i§sipletima   Auk5taitijoje,   taip   pat   Vilniaus
gubernijos  rytinese  A§menos,  Dysnos  ir  Vileikos  apskrityse  V.  Djakovas  klaidingai  sieja
su   Lenkijos   Karalystes   reguliariosios   kariuomenes   daliniu    (D.   Chlapovskio   ir   .A.   Gel-
gaudo)    atvykimu   i   Lietuva   (p.   25-26).   Sias   teritorijas   sukilimas   apeme   1831   in.   ba-
landzio   men.   pirmojoje   puseje,   o   D.   Chlapovskio   ir   A.   Gelgaudo   kariuomenes   daliniai
atvyko  i  Lietuva  tik  birzelio  pradzioje.

Be   to,   vardinius   sukileling   sara§us   autoriai   traktuoja   kaip   caro   valdzios   represuotu
asmenu   sarasus,   o   i§   tikruju   tai   yra   itartng,   kvostu   ir   baustng   asmenng   alfabetiniai   sa-
ra§ai.

Tyrin6jimo   autoriai,   noredami   gauti   statistining   duomenng   apie   sukilelit2   socialine   su-
deti,  paruose  tarn  tikru  formi!  lenteles.   Sios   statistines   lenteles   apima  visus  i§vardytuo-
sius   sukilelii!   alfabetiniuose   sarasuose.   Jos   sudarytos   pagal   atskiras   gubernijas,   kurios
suskirstytos  i  dar  smulkesnius   administracinius  vienetus  -  apskritis.     Todel   i§   lenteliu
duomenng    galima    spresti    ne   tik    apie    sukileling    socialine    sudeti,    bet    ir    apie    sukilimo
masts   atskirose  gubernijose.   I  vardinius  sukilelii2  sarasus,  taip  pat  ir  i  sudarytas  statis-
tines   lenteles   itraukti   16442   Zmones,   i§  ji!   \'ien   Vilniaus   gubernijos   -8462.   Vis   delto
Sios  lenteles  ne  visiskai  teisingai   atspindi  sukilimo  masta   atskirose   Lietuvos   apskrityse.
Pvz.,   Upytes   apskrityje   sukilelit±   ir   sukilim?   remusing   asmeni!   skai6ius   nurodytas   541.
o   Vilniaus   apskrityje-710    (Zr.   15   lentele).   Ta5iau,   kaip   matyti   i§   ivairil!   kitu   §alti-
niu,    Upytes    apskrityje    sukileliu    buvo    daugiau,    ir    sukilimas   Cia    buvo    intensyvesnis,
negu  Vilniaus  apskrityje.

Nustatyti    sarasuose    isvardytu    sukileling    socialing    sud6ti    buvo    sunkus    uzdavinys.
Statistinese   lentelese   autoriai   suskirste   sukilelius   i   Siuos   socialinius   luomus,   grupes   ir
kategorijas:   priva6iu  dvarng  valstie6iai,  valstybining  dvaru  valstie€iai,   vaistie6iai,   kuring   ka-
tegorija  nenustatyta,  miestie6iai,  vienkiemininkai,  laisvieji  Zmones,  atleisti  i§  karines  tar-
nybos    kareiviai    ir    puskarininkiai,    §lekLos,    bajorai,    dvarininkai,    karininkai,    studentai
ir  gimnazistai,  dvasininkai   (katalikai,  unitai  ir  kitng  tikybng),   Zydai   ir  nenustatytos  socia-
lines   padeties   asmenys.   Vilniaus   gubernijoje   i§   \'isu   sarasuose   i§vardytujt!   autoriams
nepavyko   nustatyti   3231    asmens   socialines   padeties.   Autoriai   bajorais   laiko   smulkius
Zemvaldzius,  o  §lektomis  tik  tuos  smulkius  Zemvaldzius,  kurie  turejo  Zemes  be  baudziau-
ninku   arba   neturejo   nei   baudziauninku,   nei   Zemes.   Ze6pospolitoje   §lektomis   buvo   vadi-
nami   visi   asmenys,   priklause   feodalng   luomui.   Kaip   socialine   kategorija   isskiriami   vien-
kiemininkai.   Tai   socialine   grupe,   atsiradusi   jau   po   1831   in.;   pries   tai   jie   buvo   laikomi
§lektomis.  Atrodo,  kad  juos  reikejo  priskirti  prie  §1ektos.

Sunku   i§   Sing   s?rasu   buvo   nustatyti   ir   sukil6liu   tautybg,   nes   vardiniuose   sukileli.4
s?ra§uose  ji  nebuvo  Zymima.  Autoriai  mano,   kad   dauguma  itrauktng  i  sara§us  valstie€il!,
laisvl2jng   Zmonil!,   miestie6ing   ir   §lektos   buvo   lietuviai,   baltarusiai   ir   ukrainie6iai.   Ta€iau,
jq   nuomone,   ir   §i   gyventoji2   dalis,   i5aukleta   lenki§kos   kulttiros   ir  tradicijq   itakoje,   sie-
ke   atkurti   Zlugusia   valstybe.   Isanalizave   sarasus,   autoriai   priejo   i§vada,   kad   sukilimas
Lietuvoje,  Vakaru  Baltarusijoje  ir  Vakaru  Ukrainoje  nebuvo  nei  vien  Slekti§kas,  nei  vien
lenki§kas,  jog  kartu  su  bajorija  i  ji   buvo  isijungusios  visos  gyventojng  klasines-luomines
kategorijos   bei   grupes   ir  visng   tautybiu   aLs[ovai.  Jie   atkreipe  demesi   i   tat,   kad   sukilime
dalyvavusing   asment!   aktyvumas   priklause   nuo  jng   klasining   ir   nacionalinit!   interesng.

N.  Mitinos  strajpsnyje   aptariama   1830-1831   in.   sukileling   emigrantu   ir   besislapstan-
€it!   asmenu   socialine   sudetis.   Autorius   remiasi   Kijevo,   Podoles   ir   Volynes   generalgu-
bernatoriaus   A.   Gurjevo   ir   Vilniaus,   Gardino,   Minsko   ir   Balstoges   generalgubernato-
riaus   N.  ,Dolgorukovo   1836-1837  in.   Karo  ministerijai   pristatytais   alfabetiniais   emigra-
vusiq   i   uzsieni   ir   besislapstan6ing   sukileling   s?rasais,   saugomais   Sios   ministerijos   archy-
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ve,   Karo   auditoriato  fonde  Nr.   801.   N.  Mitina  vadovavosi   tais   pa5iais   principais,   kaip   ir
pirmojo   darbo   autoriai.   Jo   straipsnio   sociologiniai   statistiniai   duomenys   taip   pat   rodo,
kad   intensyviausias   sukilimas   buvo   Vilniaus   gubernijoje.   I   minetuosius   sara§us   itraukti
3137  asmenys,  i5  jng  is  Vilniaus  gubernijos  -  1416.

Sarasng   sociologine   statistine   analize   parode,   kad   juose   ira§yti   sukileliai   daugiausia
buvo   Slekta,   bajorai   ir  valstie€iai,   ta6iau   vadovaujanti   vaidmeni   sukilime   vaidino   §1ekta
kartu  su  dvarininkais.

V.  Djakovo,  V.  Zaicevo  ir  N.  Mitinos  darbai  yra  reiksming{~is  indelis  i   1830-1831   ni.
sukilimo  istoriografija  ir  pasitarnaus  tolesnenls  studijoms  §ia  tema.

Feliksas   S I i e s o r i d n a s

Marceli     Kosman,   Reformacja   i   kontrrefol.macja   w   Wielkim   Ksiestwie   Litews-
kin   w   §wietle   propagandy   wyznaniowej,   zaklad   narodowy   imienia   Ossolihskich,
Wydawr[ictwo   Polskiej   Akademil   Nauk,   -\\Ti-oclavr-Warszawa-   Krak6w-Gdahsk,
1973,  273  p.,  400+130  egz.

Plati  lenkng  istoriografija  reformacijos  klausimu  Lietuvos  Didziojoje  Kunigaik§tysteje
(LDK)    laikas   nuo   laiko   sulaukia   sintetinan€io   veikalo:   po   pionieriskos  J.   Luka§evi€iaus
studijos,   vertingo   S.   Koto   darbo,   Siuo   metu   pasirode   plati   M.   Kosmano   monografija.
Sios   monografijos   pagrindas   yra   1971   in.   apginta   habilitacine   daktaro   disertacija.   Te-
matiniu  pozitiriu  aptariama  knyga   papildo  ir  su  ja  sudaro  visuma   5ie  autoriaus   straips.
niai:   Badania  nad   reformacj?  w  Wielkim  Ksiestwie  Litewskim   (1919-1969),   Odrodzenie
i   Reformacja   w   Polsce,   t.    16,    1971,   p.    141-162;       Archiwalia    do    dziej6w   reformacji
i  kontrreformacji  w  W.  Ks.  Litewskim,  Zarys  los6w  i  stan  obecny,  Archeion,  t.  56,   1971;
Katolicyzm,   pogafistwo    i   synkretyzm   lla    Litwie   w   dobie   predreformacyjnej,    Komuni-
katy   Mazursko-Warmifiskie,    Nr.    i.    1972;    Ti{onflikty    wyzrianiowe    w    Wilnie        (schylek
XVI--XVII   wiek),   Kwartalnik   Historyczny,   i972,   Nr.    I;   Litewskie   kazania   pogrzebowe
z   pierwszej   polowy   XVII   wieku,   Odrodzenie   i   Reformacja   w   Polsce,   t.   17,   1972;      To-
lerancja  wyznaniowa  na   Litwie  w  XV-XV!I   wieku,  ten  pat,   t.   18,   1973;   Polsko-litews-

#dfza;:ra:%kd£:w:yLk?oZ#£isjY¥;:a±n6££Ws:o#£ ali8±::h,ref::¥6a# I ;7§.Ontrreformacj i,      Sympozj urn
Monografija   sudaro   Sesi   skyriai:    I.   Reformacijos   geneze   ir   jos   pixplimas,   2.   Kita-

tikiu  propaganda  XVI   a.   11   puseje,   3.   Kontrreformacijos   pradzia   iki   1596  in.,   4.   Tikybi-
ne   publicistika   po   1596  in.,   5.   Bazny6ios   ir   mokyk]os   itaka,   6.   Tikybiniai   santykiai   apie
XVII  a.  viduri.

M.   Kosmanas,   nagrinedamas      sudetinga      reformacijos-kontrreformacijos      laikotarpi
LDK,   sutelke   demesi   i   religines   propagandos   btidus.      Pagrindiniai   knygos   §altiniai   -
XVI   a.   antrosios   puses-XVII   a.   pirmosios   puses   politine-visuomenine,   teologine   pub-
licistika,    religiniai    ra§tai    bei    spaudiniai,    daznai    tik    unikatais    islike    iki    mtisu    dienu.
Sintetindamas  labai  plaei?  lenku  istorine  literattir?  reform.acijos  ir  kontrreformacijos  LDK
klausimais,    autorius   tyrineja    ivairias    problemas,    aprepia    sudeting?    tikybinit!    santykiii
LDK  XVI   a.   antrosios  puses  ir  XVII   a.  pirmosios  pus+5s  panorama.  Knygos  i§nasose  nu-
rodyta  turtinga  bibliografija.

Pasirinktasis  autoriaus  btidas  -  viename  darbe  ap
taliki!,    kalvinng,    liuteront2,    arionng,    pravoslavu    bei    un

pti

yra   labai   vertingas.   Tai    leido   autoriui   ivert;nti   Sill   kovu   pa

niais   momentais   laikomas   jezuitng    atsikraustymas    1570   in.    i
tos  unija.

sng  religijos  kryp€iu  -  ka-
io    kova    ir    s?veika

dinius    Stimullls,    l\rovos
us    ir    periodus:    etapi-
ning    ir     1596    in.    Br.ot5-

btidus   ir   metodus,   parodyti   tos   kovos   rezultatus,  -nustat-yti

Nag.rinedamas    reformacijos    plitimo    ir   kalvinizmo    isivyravimo    Lietuvoje    priezastis,
autorius   palaiko   tuos   istorikus,   kurie   i5kelia   i   pirm?   p]ana   ne   ekoiiominius   santykius
tarp   kataliku   bazny€ios   ir   §lektos   bei   magnalu„   o   reformacijos   kulttirine   funkcij?:   kata-
likt!   bazny6ia   tuo   metu    Lietuvoje   nebeatliko   jai   keliamo   ideologinio   uzdavinio    ir   ne-
suktire  §alyje  savarankisko   intelektualinio   gyvenimo.  Autorius   parodo,   had   viena   is   grei-
to   reformacijos  .plitimo   priezas€ing   LDK   buvo   +i£}„   kad   prote3tarjiznio   Stikiai   buvo   artimi
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51ektng   luomui.   Kita   vertus,   polemika   su   katalikybe  cementavo   Lenkijos   ir   Lietuvos   §lek-
tng   luoma,   vyko   kultdrinis   ju   suartejimas.   Lietuvoje   tai   reiske   laipsni§ka   bajori!   luomo
lenkejima.

Kosmanas   nustato   kontrreformacijos   propagandos   etapus,   charakterizuoj.a   juos,   na-
grineja   jos   poveikio   priemones   ir   kartu   tikybines   publicistikos   turinio   bei   formos   evo-
liucija.   Daroma   isvada,   kad   iki   1596  in.   kontrreformacijos   pagrindiniu   demesio   objektu
buvo   magnatai   ir   turt.ingieji   §lektos   protestantai,      o   po   1596   in.   a§triausia   polemika
isi]iepsnojo   ir   kartu   kontrreformacijos   delnesys   buvo   sutelktas   i   kov?   su   pravoslavybc
LDK.   Sio   periodo   propagandai   btidingas   i§moningas    audiovizualiniu   bei   psichologiniu
priemoniu   arsenalas,   taikomas   miestelenams   bei   liauilies   mas6ms   i   kataliku   bazny6ios
puss   patraukti.   Tikybine   polemik?   ir   kontrreformacijos   propagandos   priemones   M.   Kos-
manas  vertina  kaip  masines  kulttiros  pradmenis.

Kosmano   knyga   yra   kartu   ir   studija    a.pie   visuomenines   bei   tikybines   literatdros
lenkng  kalba  bei  i§  dalies  spaudos  lotynu  kalba  ktirimo  stimulus  LDK.

Nezii.-irint   i   tat,   kad   autorius   ivade   vienu   i§   savo   uzdavining   uzsibreze   parodyti,   ko-
kia  didele  reiksme  ture].o  tikybiniai  gin6ai  bei  isaugusi  polemine  literatdra  „dabartiniu-
lietuvit!   ir   baltarusiu-tautu   formavimuisi"    (p.    16),   darbe   i§   esmes   teaprepti    lenkt!
kulttiros    LDK   recepcijos    rei§kiniai.    Darbe    nenagrinejama    to   meto    lietuviu    literatdra
lietuving   kalba,   nors   ji   tuo   metu   uzeme   svarbia   vieta   religineje   propagandoje,   skirtoje
lietuvit!    liaudziai-valstie6iams    ir    miestelenams,-o    dvasininkams    padejo    pasiruo5ti
darbui   lietuviu   kalba.  Autorius  tik  formaiiai   pamini   kai   kuriuos   leidinius   lietuviu   kalba,
is  esmes  nesustodamas  ties  jng  reik§me  reformacijos  ir  kontrreformacijos  propagandai  bei
lietuviu   kulttiros  formavimuisi,   nors   Sie  kiausimai  ir  i§keliami  ivade  bei   i§vadose.   Tiesa,
tuo   laikotarpiu   nebuvo   tikybines   publicistikos   lietuvit!   kalba,   ta€iau   autorius   savo   kny-
goje    nurodo    analogi§kng    leidinil2-katekizmu,    giesmyllu    bei    biblijos    vertiml!    i    lenku
kalba   reiksme   reformacijos   plitimui.   Kelia   .ibejonil!,   ar   buvo   tikslinga   leidining   lietuviu
kalba   nagrinejima   perkelti   i   atskir3   straipsni   (p.   214),   kadangi   tuo   btidu   reformacijos
nagrinejimas   dirbtinai   atsiejamas   nuo   lietuvit!-vienos   i§   tautu,   gyvenusiu   LDK   teri-
torijoje-kulttiros   istorijos.   Del   tos   pa6ios   priezasties   nukentejo   lenkt2   kulttiros   LDK
recepcijos   rei§kining   nagrinejirnas:   nebeisryskeja   sudetingi   LDK   kultdros   procesai   ref or-
macijos   laikotarpiu.

Aiitorius   operuoja   tarybine   lietuvit!   istoiiografija,   ta€iau   gilesnis   ir   pilnesnis   jos
panaudojimas   bdtu    leides   i§vengti   kai   kuriu   netikslumu,    lie5ian6iu    Lietuvos    kulttiros
istorijos   i aktus.

Didesnio   d6mesio   galima   btitu  pageidauti  J.   Lebedzio   studijai   apie  M.  Dauk3a,   kuri
kartu  yra   ir   studija   apie  to  meto  kulttirinius   santykius   bei   procesus   Lietuvoje.   M.   Kos-
manas   teigia,   kad   iki   XVII   a.   vidurio   liet[iviskus   reformatt!   leidinius   ruo§e   tiek   lietu-
vial,   tiek   ir   lenkai,   iaugg   i   LDK   visuomene    (konkre6iai   S.   Risinskis),   ir   tik   XVII    a.
viduryje   juos   pakeite   lietuviai    (227   p.).   Perzvelgus   reformatu    leidiniu   lietuving   kalba
parengejus,   tokio     apibendrinimo     neg.allma     padaryti-atrodo,    bus     buve     prie§ingai:
pirmieji  leidiniai-M.  Petkevi€iaus  katekizmas   1598  in.  ir  J.  Morktino  Postile   1600  in.-
lietuvit!    paruo§ti.    Apie    S.    Risinskio,    kilusio    nuo    Polocko,    veikl?,    susijusia    su    ra§tu
lietuvit!   kalba   leidimu,   jokiu   neabejotinu   2init!   nera I,   ir  tik  XVII   a.  viduryje  bei   pabai-
goje  tarp  rengejng  pasirodo  vienas  kitas  lenku  kilmes  asmuo.

Rasydamas    apie    spaustuves    Liub6e     (1612--1656?)     veikla,    M.     Kosmanas     speja
(246   p.),   kad   joje   buvusios   spausdinamos    lietuvi5kos   protestantu   maldaknyges-tuo
tarpu    to   meto    tokios   maldaknyges    bibliografijai    nera    Zinomos,    o    1653    in.    isleistos
„Knigos   nobaznistes   kriks6ioni§kos..."    leidimo   vieta    yra    Zinoma-Kedainiai.

M.    Kosmanas    teigia,    kad    kontrreformacijos    laikotarpiu    LDK    kataliku    bazny6ia
akcentavusi   savo   „tauting,   nepriklausomyb?`.,    argumentuodamas   tuo,    kad    kartais   Vil-
niaus   vyskupas  buvo   tituluojamas  primu   (225  p.),   buvo   i§keliami   vietines  kilmes   patro-
nai   ir   para5yta   Dauksos   prakalba   Postilei.   Sie   autoriaus   argumentai   nera   vienareik§-
miai.   Vilniaus   vyskupo   titulavimasis   primu   leidzia   kalbeti   tik   apie   tai,   kad   katalikL!
bazny6ia    galejo    akcentuoti    savo    valstybini    atskiruma.    Reikia    pazymeti,    kad    LDK
salygomis  tai  nebuvo  identi§ka  su  tautiniu  atskirumu.

I   Lietuvos   TSR   bibliografija,   serija   A,   Knygos   lietuving   kalba,   t.   I,   V.,   1969,   p.   352.
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Knygoje   savo   siaura    apimtimi   i5siskiria   skyrius   apie   bazny€ios   ir   Svietimo   itaka.
Nors,   kaip   pazymi   autorius,   reformatng   §vietimas   dar   tebelaukia   savo   tyrinetojo,   ta€iati
ir   turima   medziaga   leidzia   kiek   giliau   ji   panagrineti.   Apie   Slucko   reformatng   mokykla
yra   i§leista   8.   Glebovo   monografija2,   apie   Birzq   mokykl?   yra   duomenu   E.   Ti§kevi6iaus
darbe3,   paminetinas   K.   Avizonio   straipsnis4,   periodikoje   isspausdinta   trumpa   „Lietuvos
mokyklos   istorijos   apybraiza"   ir   kt.   Prie  jezuitu   XVII   a.   kolegijng   paminetina   Pa§iau-
Ses  mokykla,  ikurta  1654  in.

Autorius   teigia,   kad   po   valaku   reformos   Lietuvoje   sustiprejo   klasiu   kova    (p.   84).
Sis   klausimas   diskutuotinas:   tarybineje   istoriogi.al.ijoje   laikomasi   nuomon6s,   kad   valakng
reforma  nesukele  tuo  metu  klasiu  kovos  paa5Lrejimo 6.

Keletas    pazymetinu    redakciniu    smulkmenu:    66    p.    cituojamas    A.    Volano    laiskas
Jonu§ui  Radvilai   (1609.VI.29)   be  reikalo  nurodomas  i   archyv?-jis  yra  skelbtas 7.  220  p.
aptarinejant,   kiek   buvo   jezuitq   ir   reformatq   mokyklng   mokiniu,   jezuitu   pateikiamas   be
paaiskinimo   absoliutus   mokiniu   skai6ius,   o   reformatu-tik   aliumnu.   Tai   gali   sudaryti
klaiding?  isptidi  skaitytojui,  lyginan6iain  Siuos  skaieius.

Daugiaplanis   M.   Kosmano   darbas-plati   LDK   tikybiniu   kovng   ir   polemines   litera-
ttiros   lenku   bei   i§   dalies   ir   lotynu   kalbomis   panorama-sintetina   gausia   lenku   istorio-
grafij?   5iais   klausimais.   Si   knyga -dar   vienas   Ziligsnis   Lietuvos   reformacijosirkontr-
reformacijos   istorijos   tyrinejimtiose,   ji   kelia   min6iu,   apib!.ezia   dar   tyrinetinas   problemas.
Aptariamas  veikalas  vertingas  ir  svarbus  darbas  LDK  XVI   a.   antrosios  puses~XVII   a.
pirmosios  puses  epochos  kulttiros  istorijos  klausimais.

Inge   Luk5aite

Stanislaw   Al exandrowicz,   Rozw6j   kartografii  Wielkiego   Ksigstwa   Litewskiego
od   XV   do   polowy   XVIII   wieku,   Wydawnictwo   naukowe   uniwersytetu   im.   Adama
Mickiewicza  w  Poznaniu,   1971,   141  p.,  580  egz.

S.    Aleksandrovi6ius    savo    veikalc    raso    apie    Lietuvos    Didziosios    Kunig.aikstystes
kartografijos,   t.   y.   mokslo   apie   Zemelapius,   jng   sudarymo   btidus   bei   turini,   vystymasi
nuo  XV  a.  iki  XVIII   a.  vidurio,   t.   y.   nuo  to   laiko,   kai  Zemelapiuose  pasirodo   konkre6iq
Ziniu    apie   Lietuvos   Didzi?ja   Kunigaikstyst€,    iki    Stanislovo   Augusto.    (Apie   pastarojo
valdymo  laikotarpio  kartografija  autorius  ketina  para§yti  atskira  darba.)

maiY§ifrat]a:!]Yas;a§.iSs'£]kr::ndKr.°Vbc|¥:k:urb°e:°'B.ka8i§t`:r6i[:j:S¥:rrtb°ugsrf,ffjkaurY:3sepa#tnakrat;
\,

svarbesni   Sios   srities   tyriilejimai.   Pazymi   taip   pat,   kad   K.   Bu6eko   darbuose   pla6iai   nu-
5viesta   ir   Lietuvos   Didziosios   Kunigaik§tystes   kartografija,   ypa6   i§samiai    apibtidintas
1613   in.   Radvilos   Zemelapis,   dva.ve?   pradzi?   Lietuvos   kartografijai.   1§   lietuviu   tyrinetojq
ivade  pamini   P.  Reklaitj,   parasius!   nedideli   straipsni2,   ta6iau   neuzsimena   apie  tarybiniq

2   a.    rjle6oB,    HCTopHqecKaH    3anHCKa    o    CjlyuKoi.I    rl/IMHa3HH,    BHjlbHa,1903.
3  E.   Tyszkiewicz,   Birze,   rzut.   oka   na    przeszlos€   miasta,    zamku    i   .ordynacyj,

St.-Peterburg,   1869.
4  K.  A v i Z o n i s,   Svietimas  Lie[u'v'oje  X.`v'.ll   a.   I   pus6je,   Lietuvos  praeitis,  t.   I,   s?s. 2,

Vilnius-Kaunas,  1941.
5Tarybinis  mokytojas,1968.XI.I,13,15,  20,  22,  27,  XII.4.
6   8.     H.     rlHtleTa,    ArpapHaH    pe¢opMa    CHrH3MyHIia-ABrycTa    a    JTHTOBCKo-PyccKOM

iv°£#uas?CT382,Mp?C2K9B}a.i  ]958J  P.  541;          J'.  J urgi nls,    Baudziavos   isigalejimas    Lietuvoje,
7  M.  8 alihski,   Pisma   historyczne,   t.Ill,   Warszawa,1843,   p.128-130.
I   K.   Buczek.   Dzieje   kartografii   polskiej   od   XV   do   polowy   XVIII   wieku,   Wroc-

1aw-Warszawa-Krak6w,1963;   8.   0lszewicz.   Kartografia   polska   XV  i  XVI   wieku,
Lw6w-Warszawa,     1930;    Kartografia    polsica    XVII     wieku,    Lw6w-Warszawa,     1931;
Kartografia  polska  XVIII  wieku,  Lw6w-Warszawa.  .1932.

2P.     Reklaitis,     Lietuvos   senoji    kartografija,    Tauto5    praeitis,    t.    2,    kn.1(5),
Chicago~Roma,  1964,  p.  64-76.
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1ietuving  mokslininku  V.  Chomskio  bei  J.   Petrulio   darbus3  i§  Lietuvos   kartografijos   isto-
rijos,  taip  pat  apie  ankstesnius  tyrinejimus4,  nors  tolimesniame  tekste  naudojasi  Choms-
kio  bei  Petrulio  darbais.

Pradedamas  nuo   Lietuvos   Zymejimo  senoves   ir  viduramziu   Zemelapiuose   (I   skyrius,
p.  9-26),   S.   Aleksandrovi€ius   nagrineja   priezastis,   kurios   salygojo   pirmaji   Lietuvos
Didziosios   Kunigaik§tystes   teritorijos   pasirodyma   XV   a.   Zemelapiuose.   Tos   priezastys,
anot   autoriaus,   buvusios   Lietuvos    apkrikstijimas,   kovos   su   kryziuo6iais   bei   totoriais,
aktyvtis   diplomatiniai   ry§iai   su   Vakarng   Europa.   Pirmasis   realus   Lietuvos   ir   Prdsijos
vaizdas  randamas  M.   Kuzie6io   (Cusaiius)   XV   a.   11   puses   Zemelapyje.   Ta6iau  Cia   hidro-
grafija   dar   netiksli,   mazai   pazymeta   gyvem.ie6ing,   tebera   legendiniai   Rifu   kalnai.

S.   Aleksandrovi6ius,   kaip   ir   K.   Bu5ekas,   daug   reik§mes   teikia   8.   Vapovskio   Zeme-
1apiams    (11   sk.,   p.   27-46),   kuriuose   kartografinis   vaizdas   jau   tikslesnis,   nes   remtasi
duomenimis   i5   vieti!;    Cia   matyti    Koperniko    vaidmuo,    nustatant    geografining    vietoving
koordinates.   Dirbdamas   Krokuvoje,   8.   Vapovskis   galejo   semtis   Zinil!   i§   ivairiu   vietovit2
pareigtint!,  ypa6   apie  Lietuvos  Didziaja   Kunigaikstyste.   Autorius  pabrezia   8.  Vapovskio
itak?   to   meto   kartografng   H.   Zelo,   0.   Magnuso,   K.   Vopelio,   V.   Grodeckio   darbams.
K.   Bu€ekas  mano,   kad  V.   Grodeckiui   galejo   tureti   poveikio   kartografu  Antano  Vydo  ir
S.   Herber§teino   darbai,   skirti   Maskvos   Didziosios   Kunigaik5tystes    atvaizdavimui,   tuo
tarpu  S.  Aleksandrovi6ius  A.  Vydo  vaidmenj   kartografijoje  labai   apriboja  ir  polemizuoj:a
su   J.   Petruliu.   Jis   nepripazista   A.   Vyda   esant   Lietuvos   kartografijos   pradininku,   o   jo
Moskovijos    Zemelapio,    sudaryto    Vilniuje,    atsiradimo    priezastimis    laiko    ne    Lietuvos
Didziosios  Kunigaikstystes  interesus,  bet  kazkokius  atsitiktinumus -neva  Gdansko  pirk-
liu  reikalus,  neva  J.  Leckaus   (Maskvos  perbegelio)   atsidtirima  Vilniuje.

Vertindamas  Lietuvos  Didziosios  Kunigaikstystes  Radvilos  Zemelapi   (Ill  sk.,  p.  47-
74),   autorius   laikosi   K.   Bu6eko   nuomones   apie   ji   ir   paremia   kartografineje   literattiroje
reiskiam?  prielaid?,  kad  Zinoma  to  Zemelapio   1613  in.  Iaida  jau  esanti   antroji,  o  pirmoji
buvusi    1603   in.    S.   Aleksandrovi6ius   pabrez.ia,   jog   Sis    Zemelapis   tikslesnis,   nes    buvo
remtasi   vietoje   atliktais   matavimais   ir,   matyt,   mums   nezinoma   kita   kartografine   me-
dziaga.   Apskai6iuodamas   Zemelapio   tiksluma,   autorius   naudojosi   V.   Chomskio   disertaci-
j.os  duomenimis.  Pripazistama,  kad  tolygaus  Radvilos  Zemelapiui  nebuvo  iki  pat   1772  in.

Toliau   (IV  sk.,   p.  75-84)   autorius   apzvelgia   1650-1765  in.   kartografinius   darbus,
kurie  buvo   1613  in.   Zemelapio  kopijos  bei   ivairtis  perdjrbimai   (Blajo,  Merkatoriaus   atla-
suose,  Boplano,  Delislio  bei  Niep§eckio  Zemeiapiuose).  Autorius  ypa6  pabrezia  Niep§eckio
„Magnus   Ducatus   Litvaniae  in  suos   Palatiiiatus   et   Districtus   divisus"   reik§me,   nes  Cia
atsispindi    detalus    Lietuvos    Didziosios    Kunigaikstystes    administracinis    padalijimas    ir
nurodyta  daug  gyvenvie€il!.

Atskira  skyring   (V  sk.,  p.  85-102)   S.  Aleksandrovi6ius  paskyre  XVI-XVII   a.  dvarng
bei   Zemiu   ribu   kartografijos,   davusios   pagrinda   stambaus  mastelio   Zemelapiams,   raidai.
Autorius   parode,   kad   matavimai   mazuose   akiuose  suteike   medziagos   dideling   plotu   kar-
tograf avimui.  Cia  jis  priestarauja  savo  paties  veikalo  pradzioje  pareik§tam  teiginiui,  kad
Lietuvoje  nebuvo  dirvos  kartografiniams  darbams  pletotis.

tok]ngsepiL:anungsfxr+b]ngapL:tns::a¥:a]:§]d]¥defkfqsdL:2Zug:.e.k[a§'.a;]rea]]dezsfngBjp£:°3uS:a:#d:rao]#erjeei{€a¥±g
apra§ymais,   o   veliau   ir  matavimais.   1§   XVI   a.   pirmosios   puses   yra   i§like   brezinit!,   Zy-
min€iu   Lietuvos   Didziosios   Kunigaik§tystes   siena   su   Infliantais,   nustatan€iu   ribas   tar.r

3V.    Chomskis,1613   in.   Lietuvos   Zemelapis,   jo   analizis   ir   vertinimas   Lietuvos
kartografinio   vaizdo    raidoje.    Geograt-ijos    kandidato    laipsnio    disertacija    (rankr.),    V.,
1948,   Vilniaus  Valst.  V.   Kapsuko   un-to   bibliotekos   rankr.   sk.,   Nr.16;   V.   Chomskis,
1613  metng   Lietuvos  Zem6lapis,  Astronominis  kalendorius   1959  in.,   V.,1958;   V.   Choms-
k i s,  Lietuvos  kartografinio  vaizdo  vystymosi  XVIl  ir  XVIII  a.  klausimu,  Vilniaus  Valst.
V.   Kapsuko   un-to   mokslo   darbai.   Biologijos,   geografijos   ir   geologijos   mokslng   serija,
1.  IV,   1957;  J.  P e t r u I i s,  Antanas  Vydas  ir  jo  kartografiniai  darbai,  Straipsnit!  rinkinys
XIX  tarptauti`niam  geografng  kongresui,  V.,  1960.

4  A.   Krik56itinas,    Lieluvos    nuotrauku   ir   kartografijos   istorija,   Mtisng   Zinynas
t.   XIV,   Kaunas,1928;   J.    Andrius,1613    melu   Lietuvos   Zemelapis,   Karo   archyvas,
t.  VII,  Kaunas,  1937.
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didzingju   kunigaik§6iu   valdl!   ir   bajoru   Zeming.   Labai   gerai   vertinami   Radvilams   tarnavu-
sio   J.   Naronovi€iaus-Naronskio   kartografiniai   darbai.   Jis   atliko   matavimus   ir   sudar{.
Radvilng   dvarng-S.vedasu,   Jasitini!,   Taurages,   Kedainiu,   Birzng   ir   kt.-planus.   XVIII   a.
dvarng  planai  tapo  !prastu  dalyku.

Jau   nuo   XVI   a.   karo   reikalams   buvo   sudarinejami   pasienio   vietoving   planai;   buvo
jr  kelii!  apra§ymi!   (itineraria).

Viena   didziausiq   skyring   (VI   sk.,   p.   103~136)    S.   Aleksandrovi€ius   paskyre   karines
kartografijos  pradziai.   XVI   a.  pradzioje  nezinomu   dailininku   buvo   daromi  jau   ivykusiq
karo   veiksmng   planai,   pavyzdziui,   i514   in.   kautyn6s   prie   Or§os,   43   iliustracijng   rinkinys,
Albrechto  Hohencolerno   dovanotas  Zygimantui  Augustui.   XVI   a.   11   puseje  reikejo   tur6ti
brezinius  tt!  teritorijng,   kur  vyksta   karo  veiksmai,  todel   i§   anksto   buvo   gaminami   Zeme-
lapiai   karo   reikalams    (V.   Grodeckis,   S.   Sarnickis,   ^1.   Stryjkovskis,    S.   Pacholoveckis,
M.    Strubi€ius   ir   kt.).   Kartu   atsirado   Lietuvos   Didziosios   Kunigaik§tystes   miestng   bei
tvirtoving    (ypa6   apgulami!ju)    plani!,   kuriuos   ruo§e   karo   inzinieriai.    S.    Batoro    laikais
sistemingai   buvo   sudarinejami   Zemelapiai    karo   leikalams,   taigi    kartografija    pazenge
i  prieki.

XVII   a.   karine   kartografija   buvo   pritaikyLa   naujai   karo   technikai    (artilerijai);   §ia
kartografijos    rti§i    pletotis    skatino    tuometiniai    karai.    Atskirai    apsistojama    ties    karo
inzinieriaus   J.   Naronovi6iaus-Naronskio   kartografine   veikla,   minimi   kariniai   kartografai
J.  Pleitneris,  J.  Moskozevskis  jr  kt.

Lietuvos   Didziosios   Kunigaik§tystes   teritorija   atsispindejo   ir   XVII   a.   Svedijos   bei
Rusijos    karo    inziniering    pagamintuose    planuose    (Birz1!    pilies    ir    miesto,    Zygio    nuo
Veliuonos  per  Augustav?  i  Poliese  breziniai  ;r  kt.).

Kaip   matyti   is   S.   Aleksandrovi6iaus   veikalo   skyriu,    kartografija    Lietuvoje   buvo
pasiekusi  gama  auksta  lygi.

Savo  veikala   autorius  iliustruoja   22  Zemelaping  kopijomis,   tik  gaila,   kad   iliustracijos
blogos  kokybes,  o  pats  darbas  i§spausdintas  rotoprintu.

Sis  S.  Aleksandrovi6iaus  veikalas  vertingas  tuo,  kad  padeda  issamiau  nu5viesti  viena
i§  Lietuvos  kulttiros  istorijos  srieii!.

Ona   Maksimaitien6

A.   Sniezko,   Materialy  do  historii   prasy   na   Litwie  w   XVIII   i   XIX  w.,   „Rocznik
historii   czasopismiennictwa   polskiego",   t.   Ii,   z.   4.   Zakl.   Narodowy  im.   Ossolifiskich
wyd.  Polskiej  Akad.  Nauk.,  Wroclaw  (i  in.),1972,  p.  499-545.

Aleksandras   Sniezko   savo   straipsni   „Mcdziaga   spaudos   istorijai   Lietuvoje  XVIII-
XIX   a."    skiria    svarbiam,    ta6iau    supainiotam   ir    nepakankamai    nusviestam    pirmajam
Lietuvos   periodikos   istorijos   etapui.   Straipsnis   pradedamas   progining   lapelii!,   kalendoriq
ir   baigiamas   XVIII-XIX   a.   Iaikra§6iu   nagrinejimu.   Pagrindini   demesi   autorius   skiria
XVIII   amziui.  XIX  a.  periodika   domimasi  tik  tiek,  kiek  joje  tesiamos  ankstyvesnio   Simt-
me6io   spaudos   tradicijos.    Periodikos   uZuomazgu   jis   ie§ko   XVI~XVII    a.   proginiuose
lapeliuose,   kuriuose   apra§omi   istoriniai   ivykiai   bei   jezuitu   kova   su   pijorais,   ir   ivairiose
panegirikose.   Tiesa,   kad   proginiai   lapeliai,   pranesantys   apie   istorini   ivyki,   turejo   perio-
dikos   elementu.   Ta6iau    to    negalima    pasakyti    apie    panegirikas    ir   juridinio    pobtidzio
leidinelius,   kuriuose   minimas   jezuitng   ir   pijorng   gin€as,   juose   sunku   rasti   btidingu   perio-
dinei  informacijai  bruoz1!.

Antruoju   periodikos   etapu   teisingai   laikomas   sistemingas   kalendoriu   leidimas,   pra-
dedant   1737  in.  Beje,  reikia  pridurti,  jog  J.  Po§akovskio  biografijoje,  saugomoje  Lenkijos
jezuitng    provincijos    archyve    Krokuvoje,    ra§oma,    jog    kalendorius    jis    leides    jau    nuo
1735   in.   Autoriaus    bandoma   i§ai§kinti   ju    pavadinimai.    Remdamasis   Z.    Glogeriu,    jis
nurodo,  kad  „Kalendarz  polityczny"   (jo  tikrasis  pavadinimas  „Kalendarzyk  polityczny"-
/.  P.)    nuo    1768   in.    i§eina    kaip    „Kalendarz    Wilefiski".    Sis    teiginys    pailiustruojamas
1771   in.   kalendoriaus   tituliniu   lapu.   Vilniaus   bibliotekose  yra   i§likusi   didzioji   Sing   kalen-
doriu   dalis,   ju   tar.pe   ir   1768   in.,   todel   tiesiogine   jng   analize   btitu   leidusi   autenti§kiau
pagristi     straipsnio     teiginius.    1737-1741    in.    J.    Po§akovskio     kalendoring     isskyrimas
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i  3   grupes:   „Politini",   „Mazesniji"   ir   „Sviesiujng   dam'u"   nera   tikslus.   Jau   1738-1739'm.
kalendorius   vadinamas   ne   tik   politiniu,   bet   ir   is.toriniu.   Be   jezuitt!   „Mazesm'iojo",   tais
pat   1740  in.   J.   Posakovskis   i§leido   ir   „Didesniji"..   IS   esmes   jie   visi   buvo   teminiai   leidi-
niai,   giminingi   medziagos   perteikimo   principais   bei   strukttira.   A.   Sniezko   nemini',   kad
J.   Posakovskis,   btidamas   Var§uvoje,   1746-1749   in.   Vilniuje   spausdino   „Imperatori§kaj?
kaleda"   (Koleda  Cesarska),   pratesdamas  istoriniu  kalendorit!  1eidima.  Jau  V.  Smolenskis
yra   pabrez`es  jo   novatori§kuma   bei   reiksme,   reformuojant   kalendoring   leidim£.,   ypa6, nuo-
pelnus,   kovojant   su   astrologija   ir   prietarais'.   Sie   klausimai   straipsnyje   nera   lie€iami.
Pagristai    daugiau    vertinant    P.    Paprockio    kalendorius    ir    pazymint„  kad'  jt!    leidimo
tradicijos   laikomasi   net   XIX   a.   prad¥ioje,   i5leista   is   akiu,   jog   tai -,.jau   -auk§tesne   Sios
rtisies   leidiniu   pakopa.   Jq   analize   parodo,   kad   pasikeite   dedamos   informacij.os   pobtid.is:
spausdinami   i§tisiniai   straipsniai   ne   tik   mokslo   populiarizacijos   klausimais    (-Si 'veiklos•sritis    minima    ir    A.   Sniezko),   bet    ii.    valstybiniai     universalai,   konstituciju    i.§traukos+

mokes€iu   lenteles   ir   kt.   P`azymetinas   ir   tobulesnis   poligrafinis   P.    Paprockio   kalendo-
riu  lygis.

Tre€ioji   straipsnyje   apzvelgiama   periodikos   grupe-laikra§€iai.   Jng   pasirodymo.pra-
dzia   teisingai   siejama   su   pasto   atsiradimu.   Cia,   matyt,   reik6ti!   dar   pridurti,   kad   tiek
pa§tui,   tiek   ir   periodikai   atsirasti   lemiama   vaidmeni   suvaidino   gyventoju   komunikacijos
sustiprejimas   bei   gamybining   ry§iu   isplitimas.   Pa§tas   Lietuvoje,   anot   autoriaus,   funkcio-
naves   pras6iau,   negu   Lenkijoje.   IS   tikrujt!   .Lo   meto   pa§to  ,nuostatai,   pvz.,   1764   in.,   liete
visa   Ze€pospolita.

Didelitf   keblumt!   autoriui   sudare   pirmojo   laikra§.6io   ir   jo   isejimo   datos   nustatymas.
Vienur  juo  laiko  „Lietuvos  kurjeri"   (Kuryer   litewski),  ejusi   1760-1763  in.   (p.   508),   pir-
mojo   numerio   isejimo   data   nurodydamas    1760   in.   balandzio    18   d.,   (p,   304),   kitur-
„Privilegijuotas  Zinias"   (Wiadolnosci  Uprzywilejowane),  leistas  taip  pat   1760  in.   (p. 509~
510).   „Pradejus   eiti   „Lietuvos   kurjeriui",   jos    1761    in.   pavadintos   „Uzsienio   Ziniomis"
(Wiadomosci    cudzoziemskie)    ir   toliau     leidziamos     kaip     „LieLuvos     kurjerio"     priedas"
(p.    509-510).    J.    Karosas,    remdamasis    Krokuvos     universiteto     bibliotekoje     esan6iais
1760   in.   „Lietuvos   kurjerio"    iiumei.iais,   ji    !aike   pirmuoju   Vilniaus   laikra§6iu2.    Sugre-
tinus   jo   numeriu  datas   su  toje  pat   bibliotekoje   saugomt!   „Privilegijuott!   Zinil!"   datomis,
matyti,   kad   Sie   abu   laikras6iai   i§eidavo   I?   pa6ia   dien?.   Reiktl!,   sutinkant   su  J.   Karosu,
„Lietuvos   kurjeri"   laikyti   pagi.indiniu   ir   pirmuoju   laiki-a§€iu,   tuo   labiau,   kad   jis   apeme
ne   tik   uzsienio,   bet   ir   Lietuvos   informacij?,   o   „Privilegijuotas   Zinias"-tik   jo   priedu`
kurio   pavadinimas,   kaip   pastebi   A.   Sniezko,   1761   in.,   o   gal   ir`  anks6iau,   buvo   pakeistas
i   „Uzsienio   Zinias".

Straipsnyje    bandoma    isaiskinti    kito    pagrindinio    leidinio-„Vilniaus    laikra§€iai"
(Gazety   Wileriskie)   geneze  ir   jo   rysi   su   to  meto  Vilniaus   spauda.   Gama   argumentuotai
paneigiamas   isigalejes   tvirtinimas,   jog   Sis   laikrastis   ejes   jau   nuo    1761    in.   Autoriaus
nuomone,  jo  pradzia  reikia   laikyti   1764  in.,   hes  iki   1764  in.   „Vilniaus   laikra5€ii2"   s?voka
reiskusi   visa   tuo   metu   ejusia    periodik?,   o   „Vilniaus    laikra§6iu   priedas"    (Supplement
do   gazet   Wilef!skich)    buves   skirtas   ja   papildy`ti.   Savo   darbe   A.   Sniezko,   be   anks6iau
pain.inett2   leidiniu,   dar   bando   apzvelgti   „Literattirines   Zinias"    (Wiadomosci   literackie),
„Uzsienio   Zinias",   „Vilniaus   laikras6iu   prieda".   Pastarasis   islikes   ir   leidziant   „Vilniaus
laikras6ius".  A.   Sniezko  analizuoja  kai  kurlt2  XVIII   a.  periodikos  numerit!  turini,   atkreip-
damas   demesi   i   politines   bei   vietines   visuomenes   gyvenimo   informacijas,   skelbimus   ir`kitus   straipsnius,   aptaria   leidinit!   isejimo   laika,   grafini   pavidala,   prenumeratos   salygas,

tirazus,   autorius   bei   redaktorius.   Be   §iu   tiesiogining   temai   klausilTl1!,   straipsnyje   patei-
kiamos    redaktoriu    biografijos,   pasakojama    apie    spaustuve   ir   jos   vadovus.    Pagrind?
A.  Sniezko   tyrinejimams   sudare   daugiausia   Vlado   Abramavi6iaus   surinkta   medziaga   il
darbai   (tai   ne   karl?   straipsnyje   nurodolna)   ir   XIX   a.   antrosios   puses   kulttiros   istoriki!
veikalai.    kuriais    remdamasis,    jis    bando    i§spresti    gin6ytinus  _ priestaringus    klausimus.
Pa€ia   Vilniaus   periodika   straipsnio   autorius   mazai   yra   pasinaudojes.   nors   Vilniuje   yr.'2
islike   gana   pilni   1761-1762   in.   „Lietuvos   kurjerio"   ir   „Uzsienio  ,Ziniu",   1765-1785   in.

1 W.   S in o 1 ehs k i,   Pisma  historyczne,  t. 2,  Krak6w,1901,  p.  67.
2  J.   Karosas,   Pirmieji    Vilniaus    laikra§6iai,   Mokslas    ir    gyvenimas,1969,   Nr.   5,

p.  5-7.                                                                                          ,
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„Vilniaus   laikra§€iu"   ir  „Vilniaus   laikraseiu   priedo",   1760-1763   in.   „Literattiriniu   Ziniu"
komplektai   bei    1737-1741,    17.60-1771   ni.   kalendoriai,   jau   nekalbant   apie   kai   kuriuos
jng,   saugomus   Krokuv.oje.   Del   to   pasitaiko   netikslumng   ir   klaidinan6ing   neargumentuotu
i5vadu.

Antai  neaisku,  kuo  pagristas  teiginys,  jog  metine  „Kurjerio"   prenumerata   su   dviem
\,.,.`..

3;{3£faj:skfijentauYu:£ut4o:ij:in,?¥itepraa:ttiur:a:u]azj£`;rig.€ji°est:nJe[snpurre°ndu°mme:a{;ks2k6a}:[ampz°ysin{Nfnr{r#:
pas,   ta6iau   tai   tinka   laikotarpiui   nuo    1761    rri.   geguzes   men.,   kai   laikrastis   ejo   karta
per   menesi.   Pries   tai   buv€`s   savaitras6iu,   jis   kaiilavo   9   timpas.   Teiginys   apie   prenume-
rata  abonentiniais  bilie'tais,  nors  ir  idomus,  bet  visai  neargumentuotas.

Klysta   autorius   teigdamas,   jog   „Lietuvos   kurjeris"    1762-1763   in.   i§eidaves   kart3
per  menesi-jis  visa  laika  buvo  savaitra§tis.  Laikra§tyje  ra§oma,  Jog  „Uzsienio  Zinios"
iki   1762  in.  turejusios  vinjete  su  kartir]a,  kurios  veliau  buve  atsisakyta,   siekiant  i§vengti
pavadinimo   santrumpng.   Ta€iau   is   tikrngju   kaldnos  jau   nebuvo   nuo   1761   in.   Nr.   23,   bet
santrumpos   pavadinime   ir   toliau   i§liko.   M.   Balinskis   kpygoje   „Dawna    akademia   Wi-

:e:.]is¥~3,"bpeatt.:#etnuev6'sL££:rr:::ir:#£¥nii:#:ci'j;;:9i7m6.3g£?u,#Ste33tgii#erse7z#oust:„agievov{:giauus:
V,®

.din,aina   ne   P.   Paprockio   knyga   is   gamtos   istorijos,   o   G.`   Zen6inskio.   P.   Paprockis   Sia
tematika  nera.  rasgs.

1761   in.   „Lietuvos   kurjerio"   Nr.   35   isleistas   ne   kaip   priedas,   bet   kaip   lygiagretus
tas   pats   numeris   su   kitu   teks.tu,   ir   ispejinias   d6l   A.   Zagorskio   knygos   buvo   tik   laik-
ra§6io  pabaiga,  bet  ne  pagrindinis  turinys.

Yra   netiksluinng   ir   pateiktose  `redaktorii2,   ,biografijose,   ktiring   i§vepgti   buvo    galima,
pasinaudojus   Lietuvos   jezuitng   provincijos   asmenu   katalogais    („Dispositio   personarum"
ar  „Ca`talogus  personarum"),   spausdintais  nuo   1724   (gal   ir  anks€iau)   iki   1773  in.  Juose
prie   pavard6s   buvo   rasomos   ir   uzimamos   asmens   pareigos,   o   kaip   Zinoma,   laikras6ius
redagavo    spaustuves    prefektai.    Tad    bet+eik    tiksliai    galima    nustatyti    redaktoring    iia-
vardes.

Autoriaus     teigimu,    A.    Januskevi€ius    redakLorium    yra    buves    apie    3    metus.    tut+
tarpu  Akademijos  dienorastyje  rasoina,  jog  jis  prefektavo  tik  1763  in.  rugpiti5io-rugsejo
men.  ir  rugsejo  20  d.   Bias   pareigas   perdave  profesoriui   V.   Viazevi€iui3.   K.   Narusevi6ius
redaktoriumi   buvo   ne    1766-1773   in.,  `bet    grei6iausiai    tik    1765-1766   in.,    nes,    kaip
nurodoma  jezuiti!  kataloge,   Sias  pareigas  jis  turejo  tik  pusantrng  meti!4.1767  in.   prefek-
.tavo  M.   Po6obutas,   veliau   J.   Sevalje   ir   J.   Linkenhejeris5,   todel   1767-1773   in.   K.   Na'-
rusevi€ius   laikras€iu   redaguoti   negalejo.  J.   Po5akovskis   buvo   kiles   ne   is   Vilniaus,   kaip
nurodoma  straipsnyje,  bet  i§  Siaures  Lietu\'os.

Neargumentuotai  kalbaina   apie  P`  Paprockio  ir   paizdininkio  J.  Flemingo   draugystg,
tpastaraji  pristatant   net   kaip   redaktoriaus   bendradarbi.   Tiesa,   „Lietuvos  kurjeryje"   buvo
i,5spausdintas   J.   Flemingo   universalas.   1]et   teigini,   kad   jis   yra   str7aipsning   serijos   „Apie
mohetas"   autorius,   reiktng   pagristi-.   Pana5iu   abejoning   kelia   ir   A.   Sniezko   samprotavimas
apie  Vilniaus  vysk-upo  J.  Masalskio  pQveiki  Vilniaus  periodikai.

.      S,trgipsnio   medziaga_ akivaizdziai   kalba,  -jog   tokie   tyrinejimai   labai   re`ikalingi   kLio

pilniau  lr  autenti§kiau  mus't!  kultti-ro.s  raidai  feodalizmo  epochoje  atskleisti.

Irena   Petrauskiene

3  CVIA,  I.1135,   ap.  20,  Nr.  303,I.199-201.
4  Catalogus   I-mus   Collegium   Nobilium   Vilnensis   S.   J.,   a.1770.-S.   Bednarski,

Upadek  i  odrodzenie  szk6l  jezuickich  w  Polsce,  Krak6w,1933,  p.  451.                              I
^5  Catalogus   peisonarum   et   officiorum   provinciae   Litvaniae,   S.   J.   Ex  .a.   1767-1768.

Vilnae,   typ.   S.R.M.   Acad.;   Catalogus    perst-tnarum...   Ex    anno     1769-1770;    Ex     ahn3
1770-17`71;  Ex  anno   1772-1773,  Vilnae,  typ.  S.R.M.  Acad..
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Piotr   Lossowski.   Kraje  baltyckie  na  drodze  od  demokracji  parlamentarnej   do  dyk-
tatury   (1918-1934).  Zaklad   Narodowy  imienia   Ossoliriskich,   Wydawnictwo   Polskiej
Akademii  nauk,   Wroclaw-Warszawa-Krak6w-Gdarisk,   1972,   304  p.   (Polska  Aka.
demia  nauk.  Instytut  historii.)

Nauja   Zinomo   Liaudies   Lenkijos   istoriko   daktaro   Piotro   Losovskio   knyga   supazin-
dina    skaitytoja    su    1918-1934   metng    laikotarpio    Lietuvos,    Latvijos   ir   Estijos    vidaus
politinio  gyvenimo  raida.

Knygos  pavadinimas -„Pabaltijo  kra§tai   kelyje  nuo  parlamentines  demokratijos  iki

:ig£::,Pdrz°£Sa!::£[£iTn::3fr)`i=ii#j?utidsfgftysk[,Puspryai€:Snukireympi!s.iaprasi[,apk{£dpfiepuu#8!39£6utgr#£
Y,

gale,   Latvijoje  ir   Estijoje-1934  metais   buvo  suzlugdyta   burzuazine   parlamentine  san-
tvarka   ir  .valstybes   vaira   pagrobe   atviros   burzuazijos   diktattiros   Salininkai.

Knyga   para§yta   gausil!,   daugiausia   literatdriniq   Saltinil!   pagrindu.   Autorius   gerai
susipazines  su  tarybine  ir  uzsienio  istoriografija,  nagrinejamo  laikotarpio  periodine  spau-
da   bei  kitais  leidiniais,   kuriq  dauguma,   tarp  jag   ir   lietuvi§kos  bei  latvi§kos   publikacijos,
jam   buvo   prieinama   originalo   kalba.   Tiesa,   archyviniai   §altiniai   panaudoti   tik   epizo-
di§kai.   Tai,   Zinoma,   spraga.   Ta6iau   ja   Zymia   dalimi   uzpildo   ivairiapuse   literattira.

|vade,  motyvuodamas  pasirinktos   temos   aktualum?,   autorius   pabrezia,   kad   „Pabal-
tijo   kra§tq   istorijai   priklauso   reik§minga   dalis   istorinio   patyrimo,   kuris   buvo   btidingas
visai   Vidurio   Rytq   Europai   tarpukario   laikotarpiu"   (p.   3).   Vidurio   Rytu   Europa-tai
naujos,   susiktirusios   arba  persitvarkiusios,  valstybes,   atsiradusios  tarp   Vokietijos  ir  Ta-
rybng   Sajungos   po   Spalio   revoliucijos   ir   I   pasaulinio   karo   (Rumunija,   Vengrija,   Ceko-
slovakija,  Lenkija,  Lietuva,  Latvija,  Estija,  Suomija).

Dr.  P.  Losovskio  knyga  yra  dalis  platesnio  kolektyvinio  mokslinio  darbo,  kuri  dirba
Lenkijos  MA   Istorijos  instituto  Vidurio   ir   Rytng   Europos  istorijos   tyrinetojai.  Monogra-

t£:%]aa3{%kfa;,saem#aurr{£zomRyf:£z£,ur:::osr££arra£§nt£#osreeztfumr¥sast:£raardyftTapa£:r£Lads:st;:,:%n§:{ov££§u.
samu,   visa   regions   apimanti,   apibendrinam?ji   istorijos   darba.   Todel   ir   recenzuojamoje
knygoje  daznai  lyginami  atskirq  Pabaltij.a  kra§ti!  ir  kitng  Vidurio  Rytl!  Europos  valstybing
svarbesni   politinio   gyvenimo   rei§kiniai.   Vykusiai   naudojamas   lyginamasis   metodas-
didelis  naujosios  dr.  P.  Losovskio  monografijos  pri\'alumas.

Monografija   turi   ivada,   septynis   skyrius,   pabaigos   Zodi,   reziume   vokie6iu   kalba,
asmenvardzing   ir   vietovardziu   rodykles.   Trijuose   skyriuose    (I,    11    ir   VII)    nagrinejami
bendrieji  klausimai,  o  kituose  rasoma   atskirai  apie  kiekvien?   Pabaltijo  valstybe.   1§  pas-
tarujng  skyriu  du   (Ill  ir   IV)   paskirti   Lietuvai:   Ill.   Trumpas  parlamentines   demokratijos
suklestejimas   ir   jos   nuvertimas   Lietuvoje   (i926~1927);   IV.   Pirmieji   Antano   Smetonos
diktatorisko  valdymo  metal  Lietuvoje  (1927-1934).

Pirmajame  skyriuje  aptariamas  parlamentines  demokratijos  pagrindq  susiformavimas
Lietuvoje,   Latvijoje  ir   Estijoje   1918-1922  metals.   Cia   glaustai   i§destomos   ivairit!   poli-
tining   sroving   pazidros   i   valstybes   saiitvark?,   nusvie6iamas  konstituciji!   parengimas,   api-
btidinamos   priimtos  konstitucijos,   savivaldybiu   ir  socialinio   draudimo   sistemos.

Didelis   demesys   skiriamas   agrariniam   klausimui,   Zemes  reformos  problemai.   Statis-
tiniais   duomenimis   konstatuojamas   svetimtau6ing   stambiosios   Zemevaldos   vyravimas   ir
didelis   bezeming   bei   mazazemiq    skai6ius   Pabaltijo   krastuose.    Klasiniai   priestaravimai
kaime  pynesi  su  nacionaliniais.  Jaunngjng  burzuazining  valstybiq  ktirejai  buvo  suinteresuoti
panaikinti  svetimtau6ii!  stambi?ja  Zemevalda,  nes  ji  buvo  pavojinga  tu  valstybil!  egzis.
tavimui.   Kita   vertus,   kaimo   bezemiai   ir  mazazemiai,   socialistines   revoliucijos   idejng   pa-
veikti,   atkakliai   reikalavo   Zemes.   Todei   visi!   pirma   politiniai   motyvai   greta   kiti!   prie-
Zas6ii!   skatino  jaunas   Pabaltijo   burzuazines  valstybes   skubiai  spresti  agrarini  klausim?
ir  apskritai  Zengti  burzuaziiiing  demokratiniu  pertvai.kymng  keliu.

kitupEau[rogj3§SbuLrjzei:¥,°£,etJaaitsvtfj8!.£{rLe:€itj£!3!.ecep£;£sTot::k£;:geve:egfr°j;gs?Spisnt£!yaTsuS;stsau.
tymais,  autorius  pastebi,  kad  jie  i§siskyre  savo  radikalumu.

Dvejopa  pobtidi  Zemes  reforma  turejo   Rumunijoje.   „Senosios  karalyste.s"   teritorijoje
ji   buvo   gama   nuosaiki,   o   po   I   pasaulinio   karo   prijungtose   Zemese,   kuriose,   pana§iai
kaip   Pabaltijyje,   gana   daug   buvo   svetimtau6ing   Zemvaldziu-Zymiai   radikalesne.
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ji  gali   btiti   panaudota   nacionalinei   burzuazinei   valstybei   stiprinti.   Nuo   to   priklauso   ir
reformos  radikalumas   (p.  40).

Pradedamos   savo   egzistavim3,   Pabaltijo   valstybes,   kaip   pazymi   autorius,   suktire
gana   demokrati§ka   burzuazinio   parlamentarizmo   sistema,   nes   Pabaltijo   tautos   neturejo
savos.aristokratijos  ir  §lektos,   kurios  paprastai  esti  konservatyvizmo   nesejos.  Mazai   Cia
buvo  ir  stambiosios  burzuazijos.  Kuriant  nacionalines  burzuazines  valstybes,  aktyviausiai
pasireiske  miestu   nacionalihe   burzuazija   ir   inteligentija.   Tiek  viena,   tick   kita   daugiari-
sia   buvo  kilusi   i5  valstie5ing  ir   atvirai   simpatizavo  burzuazinei   demokratinei   santvarkai.

15  triju  Pabaltijo  kra5tu  radikalios   burzuazines  demokratijos  kryptimi  toliausiai   pa-
Zenge   Estija,   nes  ji  turejo   gausiausi3   nacionalines  miesto  burzuazijos   sluoksni.   {takin-
ga   smulkiaburzuazine   Estijos   Darbo   partija   daugeliu   atzvilging   suteike   Estijos   Steigia.
mojo  Valstybes  susirinkimo  nutarimams  radikalng  pobtidi.

Autorius   baigiamojoje  pirmojo  sl{yriaus   dalyje  pagristai   teigia,   kad   tuo   laikotarpiu
parlamentine   demokratija    Pabaltijyje   tarna\.o   kovai    pries   revoliucija,    buvo   priemone
nacionalines  burzuazijos  tautiniams  jr  valstybiniams  tikslams  igyvendinti.

Antrajame  skyriuje,   nusviesdamas  ivairias  praktinio  politinio   gyvenimo  puses,   auto-
rius  naujais  faktais  patvirtina  Sia  i§vada,  parodo,  kad   paskelbtos  burzuazines  demokra-
tines   laisves   karo   padeties   ir   kitng   suvarzymi!   buvo   labai   apribotos.   Pavyzdziui,   Lietu-

i°eJteusru?pa'324vjsTretubu€';rzep[::se!£{j8jaa]£jj°kkorikud:]¥tuaj.d£,i:%:::a'pgru]ra{m:rnirn°es£Stdj:#Sok::tej#`:
salygomis  komunistu  partijos  vis   delto   rasdavo  nemaza   progu   legaliai   veiklai.

Kartu  polemizuojama  su  kai  kuritf  ano  meto  vokie6it!  autoriu  tvirtinimais,  es?,  rna-
Zos   Pabaltijo   tautos   buvo   nepribrendusios   savaranki§kam   valstybiniam   gyvenimui.   Pa-
Zymima,   kad,   nepaisant   priimtos   politin€s   sistemos   ydl!,   Pabaltijo   kra§tai   ne   kiek   ne
blogiau   susitvarke,   kaip   kitos   naujai   susikdrusios   Vidurio   Ryti!   Europos   valstybes.   Jie
pastebimai  pazenge  taip  pat  tikio  ir  ku]ttiros  srityse.

Stiprejes   Pabaltijo   desiningjng   politiniq   j6gng   puolimas   pries   parlamentine   santvark?,
autoriaus  nuomone,  buvo  ne  tiek  objektyvios  btltinybes  i§rai§ka,  kiek  burzuazijos  atviros
diktatdros  §alininki!  subjektyvus  nusistatymas   (p.  79).

Dviejuose   specialiai   Lietuvai   skirtuose   skyriuose    (Ill   ir   IV)    apzvelgiami    1926-
1934   metq   politiniai   ivykiai    (p.   80-158).   Cia    analizuojamas   liaudininku   ir   socialde-
mokrati!   vyriausybes   1926   metals   pradetas   kra§to   gy\-enimo   demokratizavimas,   sukel?s
nerima   desinii!ju   politining   jegtf   stovykloje   ir   paskatjnes   jas   ruo§tis   valstybiniam   per-

iearss,mtua{htfnE:asu°Tsai:vi[r3ifimma.sgvraui°ddzi#e,]iud.id::!Stgy#Tj°Appt:rrY:Lsr:ei:#kgjFa;o}rto;V#ads¥:
deje   nesutarimai   tarp   A.   Smetonos   ir   A.   Voldemaro   bei   kiti   politinio   gyvenimo   klau-
simai.

Dr.   P.   Losovskis,   kaip   ir   tarybiniai   istorikai,   padaro   isvada,   kad   krikdemu   ir   tau-
tininku  motyvai,   kuriais   jie   megino   visuomenei   pateisinti   savo   samoksla,   buvo   visi§kai
tu5ti.    Keturing    Lietuvos    Komunistq    partjjos    veikejng    su§audymas    taip    pat    tebuvo    tik
tendencinga  politine  Zmogzudyste,  kuria  A.   Smetona   pradejo  savo  diktatori§ka  valdyma
(p.    112).

1926   in.   gruodzio   valstybinis   perversmas   nebuvo   izoliuotas   reiskinys.   Jis   isrei§ke
tan   laikui   btidinga   kapitalistinio   pasaulio   r`olitines   raidos   tendencij?.   Autorius   isitiki-

g:ee:Si£::a¥:!#:i:?tjj:k,:#r:ssj::a;ieptbue;:k!{:£tu¥::JOE:n::rfij::S#:::b::a2u:gae¥l,.rsleg,::g:u|*r{il:£ti::S:a:£j:
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5dking  buvo  analogiski  ]enkt!  sanacijos  §dkianis.
Aptares   A.   Smetonos   ir   jo   §alininkng   pastangas   sustiprinti   savo   valdzia,   autorius

megina    nustatyti    naujojo    rezimo    po.Dadi.    Pripazista    tautininkams    ir   jq    vyriausybei
neabejotinas  fa§istines  tendencijas,  bet  naujoj.o  rezimo  fa§istiniu  nevadina.

Sustingusi   biurokratini   policini   A.   Smetonos   ivesta   rezima,   dr.   P.   Losovskio   nuo-
none,  sunku  palyginti   su   agresyviai   dinamiskais  fa§istines   Italijos   ar   hitlerines   Vokie-
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tijos   rezimais:   Lietuvoje   tautininkams   toli   grazu   nepavyko`  taip  'sutotaliriti   visuomenes,
isplesti   valstybes   itakos,   kaip   tai   btidinga   fa§izmui.   Antra,   Lietuvoje   nebuvo   daugiau
ar  maziau  masinio  .judejimo,  kuriuo   diktatorius   galetng   remtis.   Tuo  tarpu  vienas   esminiij
tikro   fa5izmo   bruozu   yra   tas,   kad   valdzia   uzgrobusias   fa§istt!   virstines   paremia   atskiri
„apa6ii!"   sluoksniai.   Padetis   Lietuvoj.e   buvusi   labiau   pana§i   i   padeti   sanacijos   valdo-
moje   Lenkijoje.   Abiejose   vaistybese   rei§kesi   tos   pa6ios   tendencijos,   tik   Lietuvoje   buvo
toliau  pazengta,  likviduojant  parlamentines  demokratijos  laisves.  Dar  daugiau  pana§umo
dr.   P.   Losovskis   atranda   tarp   A.   Smetonos   diktattiros   Lietuvoje   ir   A.   Salazaro-Por-
tugalijoje.   Jis   mano,   kad   jie   abu   valde   kaip   autol{ratiniai   biurokratai   (p.   156-158).

Autoritariniais  vadinami   taip   pat  valstybiniai   perversmai   1934  metais   ivyke   Estijoje
(kovo   12  d.)   ir  Latvijoje   (geguzes   15  d.).  Jie  nagrinejami.  V  ir  VI   skyriuose.

Paskutiniame   skyriuje   (VII)    pagal   atskiras   problemas   apzvelgiama   padetis   Pabal-
tijo   krastuose  po  valstybiniu   perversmu:   aptariama   ivestu   rezimu   ideologija,   propagan-
da,   „vadizmo"   principu   taikymas   praktikoje,   nagrinejam  ,santykiai   su   italq   fasizmu   ir
vokie€ing   hitlerizmu,   su   bazny6ia,   nacionalines,   tikiries   ir   socialines   politikos,   agrarinit!
santykiu,   visuomenines   bei   politines   kovos   klausimai.   Cia   meginama   i§ry§kinti   Pabal-
tijo   kra§tuose   atsiradusiu   rezimng  ,specifinius   bruozus,   atskleisti  jng   ir   klasikinio   fa§izmo
bendrybes  bei  skir.tumus.

Teigiama,   kad   ne   vienas   i§   autoritarinit!   rezimng   Pabaltijyje   nesuktire   savo   nuosek-
lios. ideologines  sistemos.  Lietuvos  ir  Latvijos  diktatoriai  daug  kur  seke   Italijos  fa§izmo
pavyzdziu,    ta6iau   jo   neabsoliutizavo.    Estijoje    apskritai   meginta    atsiriboti    nuo    italq
fasizmo    ir    vokie6ing    nacionalsocializmo.    Apra§omuoju    laikotarpiu    visng    trijng    Pabaltijo
krastu   valdantieji   sluoksniai   labai   kriti§kai   Zitirejo   i   hitlerizm?;`  nes   suprato.  jo   agre'sy-
vius   ketinimus   taip   pat   Pabaltijo   atzvilgiu.   Neatsitiktinai   1934   mett!   kovo   menesi   Lie-
tuvoje  buvo  uzdrausta  platinti  Hitierio  „Mein  Kampf ".

Knygos  pabaigoje   autorius   dar  karta   akcentuoja,.  kad   parlamentarizmas   Pabaltijyje
Zlugo   ne  tiek   del   objektyviu,   kiek   del   subjektyviu   priezas6iu.   Pabaltijo   krastuose   ivesti
diktatdriniai   lezimai   remesi   kariuomene,   militarinemis   organizacijomis,   policija   ir   admi-
nistracija.   Kaip   savituma.  pazymi   tai,   kad   ne   viename   i§   ju   valdzios   neistenge   paimti
kra§tutiniai   fa5istiniai   eh'stremistai.   Ji   pateko   konservatyvioms   desiniosioms. politinems
j.egoms,.kuriu   pagrind?   sudare   ne   dvarininkai   ir   stambieji   finansininkai,   bet   visng   pirma
turtingieji   valstie6iai    (buozija),    i§    dalies   \'idutine   ir   smulkioji    burzuazija.   Nors   buvo
sekama    I asistines   .Italijos    ir    hitlerines    Vokietijos_   pavyzdziu,    ta6iau    Pabaltijo    kra§ta:i
savo   santvarka   labai   skyresi   nuo   Italijos   ir   Vokietijos   (p.   286-287).

N~esunku  pastebeti,  kad  Sios  isvados  ir  apskritai   dr.  P.  Losovskio  sami]rotavimai   apie
valstybiniu  perversmu  ir  ju   ivestl!  rezimng   pQbtidi   Pabaltijo   kra§tuose  skiriasi   nuo  mtisu
istoriografijoje   duoto   tnt   rei§kiniu   ivertinimo.   Antai,   dr.   P.   Losovskio   nuomone,   Estija
i5    triii!    Pabaltijo    kra§tu    buvo    ldbiausiai    nutolusi    nuo    fa§istines    valstybes    modelio
(p.  287).   Tuo  tarpu   Tarybng   Estijos   istorikai   ne   trupu€io   neabejoja   K.   Piatso   ir  J.   Lai-
donerio   valdzios   fa5istiniu   pobtidziu.   Jie   i a5istine   partija   laiko  `ne  `tik   „vapsus",   bet   ir
Zeindirbiu  sajunga-  (plg.  I.  Jankovskio  ir  0.  Kuuli  straipsni  „Fa§izmas  tarptautineje  are.
noje  ir  burzuaziiieje  Estijoje"-«KOMMyHHCT  9cTOHrm»,  NI  10,1973,  p.17-27).      .                  :`

I§imti,  atrodo,  sudaro  tik  Tarybng. Sajungos-Didziojo  Tevynes  karo  istorijos  pirinasis
tomas       (14cTopHjl   Be^IIKOH   OTeqecTBeHHori   BoriHEI   CoBeTCKoro   Coro3a    1941-1945,   TOM
IIepBHri,  MocKBa,  1960,  p.  252,  254),        kuriame   Paballijo   diktattiriniai   rezimai,`  pavadinti
prof a§istiniais.    Toks    apibtidinimas   is    esmes   sutampa    su   dr.    P.    Losovskio   nuoinom
Ta6iau,   kaip   Zinia,   kituose   mtisl!   istoriku   darbuose   desiniujng   politiniu   jegl!   Lietuvoje,
Latvijoje  ir  Estijoje  ivykdyti  valstybiniai  perversmai  ir  po  jng  isigaleje  rezimai  be  islygq
laikoml   i asistiniais.

-J

Tarybining   istorikng   teiginiai   apie   fasizmo: !Sigalejiquq .Lietuvoje,   Latvijoje   ir   Estijo.je;.
valdziai   jose   patekus`  i.  atviros.:burzuazijos    diktattiros    §alininkng   rankas,    atitinkat   ano
meto   tarptautinio   komunistinio   judejimo    (Kominterno)    ir   Pabaltijo   kompartiju    doku-
mentuose  i5reik§ta  pozidri,  apie  ku-ri  dr.  P.  Lcsovskis,  deja,  neuzsimena.

Galima   autoriui   padaryti   priekai§ta   taip   pat   del   to,   kad,   ra§ydamas   apie   Pabal-
tijo   krastng   burzuazinio   valstybingumo   pradzia,   .nieko   aiskaus   nepasake   apie`  tuo   pat
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metu    sukurta    Lietuvos,    Latvijos    ir    Estijos    tarybini    valstybinguma.    Pasitenkino    tik
konstatavimu,   kad   „1918   in.   pabaigoje,   Zlugus   vokie€iq   okupacijai,   Tarybt!   valdzia   lai-
mejo  didesneje  Latvijos  ir  Lietuvos  teritorijos  dalyje,  taip   pat   dalyje  Estijos  teritorijos"
(p.15).   Pabr6Zus  ne  Siaip   Tarybu  valdzios,  bet   tarybillio  valstybingumo  suktirima,  btitt}
konkre6iau    atskleista    viena    bol5eviku   itakos   Pabaltijyje   i§takng    ir   i§ry§ketu    Pabaltijo
kra5tng  valstybingumo  atkt]rimo  savitumas.

Nepaisant   gin€ytinng    teiginit!    (svarbiausia    del    parlamentarizmo    Zlugimo   priezas6ing
ir   diktattirinit2   rezimt!   Pabaltijyje   pobtidzio),   dr.   P.   Losovskio   monografij.a   yra   rimtas
indelis  i   nagrinejamo   klausimo  istoriografija,   Zadina   ktirybine  minti.   Reikia   tiketis,   kad
ji   paskatins   mtisi!   naujl!jng   laiku   istorijos   tyrin€tojus   daugiau   gilintis   i   fa§izmo   Pabal-
tijo   kra5tuose   specifika,   issamiau   teoi.i§kai   pagristi   savo   teiginius   ir   reljefi§kiau,   negu
iki  Siol,  atskleisti  prie§taringo  socialinio-poiitinio  gyvenimo  vaizda.

Mindaugas   T a in o § i i n a s


