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Lietuvos istoriografijoje miestų tematika tampa vis labiau aktualesnė, ieškoma naujų
tyrimų perspektyvų. Istorikų Remigijaus Civinsko, Liudo Glemžos knyga apie Kauno
miestiečių elitą XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje reprezentuoja vieną iš potencialių tyrimų krypčių. Miestiečių ir jų elito tapatybių tyrimai, plačiai nagrinėjami
Vakarų istoriografijoje, palaipsniui įsitvirtina ir lietuvių profesionalių istorikų darbuose. Monografijos tyrimų pagrindu pasirinktos trys esminės problemos: pirmoji –
analizuojama politinių, ekonominių ir socialinių įtakų reikšmė Kauno elitui (grupės
pokyčiai, narių statusas, rekrūtavimas, kilmės klausimai); antroji – aptariamas šios
grupės politinis angažavimasis, tarpusavio konfliktai, juos nulemiančios pagrindinės
vidinės ir išorinės priežastys; trečioji – nagrinėjamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų miestiečių tradicijos gyvybingumas ir kiti miestiečių tapatumo klausimai.
Tyrimui pasitelkti archyviniai šaltiniai, Kauno magistrato ir Dūmos posėdžių
protokolai, Dūmos korespondencija su Rusijos imperijos valdžios institucijomis,
taip pat statistiniai šaltiniai, kaip antai: gyventojų sąrašai, kiti svarbūs duomenys,
susiję su miestiečių luomu (amžius, užsiėmimas, nekilnojamasis turtas), bei itin
svarbūs, tačiau fragmentiškai išlikę egodokumentai. Naujoviška ir įdomu tai,
kad šiuo atveju mėginta atsisakyti tradicinio empirinio tyrimo ir pasitelkiamos
istorinių elitų bei sociologijos (Pierre’o Bourdieu) teorijos sąvokos (lauko, habitus,
kapitalo), kurios vertinamos kaip priemonės, galinčios padėti išnagrinėti miestiečių elito pozicijas atskirose miesto funkcionavimo srityse, atskleisti jo valdymo
ypatybes bei išorines ir vidines įtakas.
Knygos pirmojoje dalyje nagrinėjamas miestiečių valdantysis elitas paskutiniais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvavimo dešimtmečiais, t. y. politinių
radikalių transformacijų laikotarpiu, pasitelkiamos lentelės, kuriose pateikiama
informacija apie miesto padėtį Šiaurės karo metais bei duomenys apie miesto
pasiuntinių veiklos kasdienybę. Tolesnis tyrimas sukoncentruojamas ties savivaldos pareigūnais: vaitu, metiniu burmistru, tarybos sudėtimi ir raštininkais,
atskleidžiamos magistrato sudėties ypatybės bei per katalikų ir liuteronų, kaip
vyraujančių religinių bendruomenių atstovų, tarpusavio santykius išsamiai aptariamas konfesinis kontekstas, taip pat analizuojama miestiečių konkurencinė
kova dėl galimybių užimti pareigybes Magistrate.
Išnagrinėjus savivaldos institucijos organizacinius ir pareigybinius aspektus,
tolesnis dėmesys perkeliamas į ekonominio, socialinio ir kultūrinio kapitalo tyrimus, aiškinantis turto, giminystės ryšių, išsilavinimo temas, ir baigiama svarstymais
apie kai kuriuos miestiečių elito tapatumo aspektus.

365
Knygos trečiosios dalies pradžioje jos autorius R. Civinskas tyrimo objektu pasirinko ne elito grupės vidines problemas, bet susikoncentravo ties išorės
veiksniais, kurie darė didžiausią įtaką ir keitė jos statusą. Patekimas į Rusijos
imperijos erdvę, kai palaipsniui ėmė ryškėti stiprios centralizacijos, biurokratizacijos, policinės kontrolės, karinio komponento tendencijos, keitė miestiečių
bendruomenės elito pozicijas, silpnino jos turėtas potencialias galias. Tai siejama
su elito nekilnojamojo turto pardavimo ir pirkimo reikalais, valstybinių prievolių
(paslaugos kariniams daliniams, arklių pašto stoties išlaikymu) bei finansinėmis
problemomis, miesto ūkiui ir prekybai nepalankiomis sąlygomis. Konstatuojama, kad savivaldą veikė Rusijos imperijos institucijų galia bei miestiečių teisų
suvienodėjimas su Rusijos miestiečių luomo statusu. Turima omenyje 1808 m.
įgyvendinta valdymo reorganizacija Magistratą keičiant Dūma. 1818–1830 m.
periodas vertinamas kaip imperijos biurokratizacijos dominavimas mieste, nors
šis procesas nebuvo vienareikšmiškas ir visuotinis.
Į tolesnį tyrimo lauką R. Civinskas įtraukė svarbiausius XIX a. pradžios
demografinius, socialinius ir ekonominius reiškinius, kurie darė ženkliausią
įtaką administruojančiam miesto elitui, toliau autorius nagrinėjo elito grupės
narių tarpusavio sąveiką, konfliktų kovas dėl galios, o savo tyrimą užbaigė Kauno
miestiečių kolektyvinės tapatybės ir jos raiškos analize.
Paskutinėje knygos dalyje autoriai R. Civinskas, L. Glemža konceptualiai
ir išsamiai išdėstė apibendrinamąsias mintis. Išskirtos tokios svarbiausios temos:
Kauno magistrato lauko kaita 1764–1831 m.; militarinio lauko veikimas mieste;
valstybės biurokratinio lauko kūrimas; ekonominio lauko veikimas mieste; magistrato elitas: skaičius, kapitalas ir politinis veikimas; magistrato lauko struktūra:
institucijos ir rinkimai; galios elitas Magistrato lauke: skaičius, statusas, kapitalas;
bendradarbiavimas ir konfliktai kaip veiklos Magistrato lauke būdai ir miestiečių
tapatumas kaip miestietiškas habitus.
Virgilijus Pugačiauskas
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