
ISTORINIAI LEIDINIAI OKUPUOTOJE LIETUVOJE 

(1963-1973 METŲ LAIKOTARPIO APŽVALGA)

Šio pranešimo rėmuose bandysime patiekti sovietinėje Lietu
voje išleistų, Lietuvos istoriją liečiančių, leidinių bendresnius verti
nimus, pagrindinį dėmesį skiriant paskutiniame dešimtmetyje pasi
rodžiusioms knygoms bei straipsniams. Nebandysime čia išsemti 
nei visų prieinamų bibliografinių šaltinių medžiagos, nei patiekti 
pilnos šiuo laikotarpiu pasirodžiusių leidinių bibliografijos — tam 
atlikti nei laiko nei vietos neužtektų. Apsiribosime bendra apžvalga 
to, kam Lietuvos istorijos srityje per pastarąjį dešimtmetį buvo 
kreipiama daugiausia dėmesio. Pažvelgsime į mokslines pajėgas 
tą darbą atlikusias, ir bandysime įvertinti kiek ir kuriuose laiko
tarpiuose bei kokių istorinių problemų sprendime buvo daugiausia 
— iš mūsų vakarietiško taško žiūrint — atsiekta.

Ši apžvalginį ir chronologiniu požiūriu žymiai apribotą priė
jimą prie temos palengvina jau turimos išleistos studijos bei biblio
grafiniai leidiniai, kaip profesoriaus Z. Ivinskio paskaita-straipsnis, 
kuri plačiai ir išsamiai liečia ir įvertina iki 1964 metų sovietinėje 
Lietuvoje pasirodžiusius leidinius 1. Be šios svarbios studijos sovie
tinės Lietuvos istorikų atsiekimai — bent iš bibliografinės ir isto
riografinės pusės — yra pakankamai nušviečiami M. Jučo straips
nyje 2, taipogi ir A. Gaigalaitės su E. Griškūnaite straipsnyje 3, 
bei LTSR Mokslų Akademijos Centrinės Bibliotekos 1969 metų 
leidinyje, kuriame vien tik 1940-1965 metams Lietuvos istorijos 
bibliografijoje yra nurodytos 5.456 knygų ir straipsnių pozicijos 4. 
Pagaliau, MA Istorijos Instituto 1972 metais pradėtas leisti Lie
tuvos Istorijos Metraštis savo 1971, 1972 ir 1973 metų tomuose taip

1 Z. Ivinskis, Lietuvos istorija naujų šaltinių ir pokario tyrinėjimų 
šviesoje, L. K. M. A. Suvažiavimo darbai, V (1964), 523-599 psl.

2 M. Jučas, Istorijos institutas, LTSR MA, (= Lietuvos TSR Mokslų 
Akademija) XXV, Vilnius 1967, 390-409 psl.

3 A. J. Gaigalaitė ir E. V. Griškūnaitė, Istoričeskaja nauka Sovetskoj 
Litvy, žr. Voprosy Istorii, 1971 m. 6 nr., 31-40 psl.

4 LTSR MA Centrinė Biblioteka ir Istorijos Institutas, Lietuvos TSR 
istorijos bibliografija 1940-1965, Vilnius 1969, 709 psl.
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pat patiekia daug vertingų žinių apie naujausius, Lietuvos istorijos 
mokslą liečiančius, monografinius veikalus, pasirodžiusius po 1966 
metų, ir duoda jų bibliografinius duomenis.

Viršminėtieji šaltiniai, juos kartu paėmus, leidžia mums susi
daryti gan pilną vaizdą Lietuvos istorijos temas traktuojančių 
darbų, tiek pasirodžiusių ankstyvesniame 1945-1963 metų laiko
tarpyje, tiek ir pastaraisiais metais išspausdintų.

Pažvelgus į šių leidinių visumą, galima tvirtinti kad paskuti
niame dešimtmetyje ypač pagausėjo skaičius darbų vienu ar kitu 
būdu liečiančių Lietuvos istoriją. Tai pastebima ir monografinio 
pobūdžio leidinių, ir parinktų šaltinių bei raštų-prisiminimų rin
kinių ir mokslinių straipsnių kategorijose. Mano turimais apyti
kriais duomenimis vien paskutiniame dešimtmetyje išspausdinta 
virš 270 Lietuvos istoriją liečiančių knygų ir virš 450 mokslinių 
straipsnių, gvildenančių įvairias Lietuvos istorijos temas ir pasiro
džiusių vien tik plačiau žinomuose, svarbesniuose moksliniuose 
žurnaluose bei straipsnių rinkiniuose.

Viena pagrindinių priežasčių šiam leidinių pagausėjimui paaiš
kinti, atrodo, yra tam tikras pastebimas palengvėjimas, arba kon
trolės atpalaidavimas, egzistuojančių istorinių šaltinių bei archy
vinės medžiagos panaudojime. Suvaržymas priėjimo prie istori
nės medžiagos prieš 1956 metus lietė ne tiktai vėliausią Lietuvos 
istorijos laikotarpį, bet taip pat ir ankstyvesniuosius XIV-XIX 
šimtmečius. Pastaruoju metu ne tik senesnė bet taip pat ir nau
jesnė archyvinė medžiaga yra žymiai laisviau traktuojama. Tuo 
nenoriu pasakyti kad šiuolaikinės istorinės interpretacijos sovie
tinėje Lietuvoje yra žymiai pasikeitusios — to būtų per daug 
laukti iš dabartinės sovietinės sistemos. Istorinės interpretacijos 
yra ir toliau ideologiškai « standartinės », tačiau ideologiniai rėmai, 
bent faktų ir statistinių duomenų perteikimui, tapo šiek tiek pla
tesni bei laisvesni; jų reikalaujamos užuominos pasidarė mažiau 
akį rėžiančios bei su istorine realybe apsilenkiančios. Šiuose ideo
loginiuose rėmuose parašyti veikalai, ir ypač juose randami isto
riniai faktai bei duomenys, iš vakarietiško taško žiūrint, jau leidžia 
prieiti prie alternatyvinių interpretacijų. Šis «į gerąją pusę » per
silaužimas tuoj pat krinta į akis ypač lyginant pastarųjų metų 
darbus su prieš 1956 metus išspausdintais Lietuvos istoriją liečian
čiais leidiniais, ir, mano nuomone, yra viena iš svarbesnių priežasčių 
paaiškinančių leidinių istorijos srityje pagausėjimą.

Be to, kaip turimi duomenys aiškiai rodo, paskutiniame de
šimtmetyje Lietuvoje yra smarkiai išaugęs geriau kvalifikuotų 
žmonių skaičius, dirbančių istorijos mokslo srityje. Pavyzdžiui, 
pirmieji du mokslininkai įgijo istorijos mokslo daktro laipsnį
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Lietuvoje tiktai 1963 metais. Iki 1970 metų istorijos mokslo dak
taro laipsnį turinčių asmenų skaičius Lietuvoje pasiekė devynis ir 
1972 metais pakilo iki dešimties5. Gi istorijos mokslo kandidatų 
skaičius — pastarieji savo kvalifikaciniu lygiu visai nedaug ski
riasi nuo amerikoniškų Ph. D. — pakilo nuo 37 asmenų 1960 me
tais iki 65 istorijos mokslo kandidato laipsnį turinčių 1965 metais, 
ir pasiekė 119 asmenų 1972 metais6. Istorijos mokslo daktarų 
skaičiaus padidėjimas paskutiniame dešimtmetyje sovietinei Lie
tuvai buvo labai svarbus ir tuo, kad tai palengvino lietuviams stu
dentams aukštesnių mokslo laipsnių įsigijimo procedūrą. Turint 
kvalifikuotų žmonių Lietuvoje nebereikėjo taip dažnai prašyti 
nelietuvių istorijos mokslininkų egzaminavimo komisijoms, arba 
važiuoti į Maskvos ar Leningrado universitetus aukštesnio moksli
nio laipsnio įsigyti.

Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklose bei moksliniuose 
institutuose yra apie 20-30 studentų kasmet siekiančių aukštesnių 
mokslinių laipsnių Lietuvos istorijos srityje7. Kartu su pagal
biniu moksliniu personalu 1960 metais sovietinėje Lietuvoje buvo 
237 istorijos mokslo darbuotojai, 1965 metais — 249, o 1972 metų 
gale jau 405 : jų tarpe dešimt su istorijos mokslo daktaro ir 119 su 
istorijos mokslo kandidato laipsniais8. Įdomu, kad beveik visi 
lietuviai istorikai, išskyrus gal kokius du ar tris, savo išleistuose 
darbuose nagrinėjo Lietuvos istorijos, o ne platesnes visuotiną 
istoriją liečiančias problemas. Atrodo, kad praktikoje tarp Lietu
vos istorikų yra gan plačiai paplitusi pažiūra, skambanti maždaug 
taip : « mūsų maža tauta — mūsų pačių mažai — tegul tad dides
nieji visuotinę istoriją liečiančiais klausimais tesirūpina, o mes 
savuosius tyrinėkim ».

Istorinių tyrinėjimų darbas daugiausia vedamas Mokslų Aka
demijos Istorijos Institute, kuriame 1970 metais dirbo 53 moksli
niai bendradarbiai, iš jų šeši su istorijos daktaro ir 30 su istorijos 
mokslo kandidato laipsniais 9. Visi jie didesnę savo laiko bei ener
gijos dalį galėjo pašvęsti moksliniams tyrinėjimams, nes šiame 
institute dirbantiems formalaus studentams dėstymo krūvio ne-

5 LTSR Centrinė Statistikos Valdyba, Lietuvos TSR ekonomika ir 
kultūra 1973 metais ; Statistikos metraštis, Vilnius 1974, psl. 57.

6 Ten pat.
7 1968 m. pabaigoje jų buvo 19 (CSU Litovskoj SSR, Ekonomika i kul

tūra Litovskoj SSR v 1968 godu, Vilnius 1969, 352 psl.); 1971 m. pabaigoje 
29 (CSU Litovskoj SSR, Ekonomika i kultūra Litovskoj SSR ; Statističeskij 
ežegodnik, Vilnius 1972, 464 psl.); ir 1973 m. pabaigoje buvo 23 aspirantai, 
žr. Lietuvos TSR ekonomika ir kultūra 1973 metais, 59 psl.

8 LTSR CSV, Lietuvos TSR ekonomika ir kultūra 1973 metais, 56-57 psl.
9 LTSR Mokslų Akademija, Darbai, A serija, 3 (37) nr. 1971 m. 156 psl.
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buvo. Taip pat tam tikras tyrinėjimo darbas įvairiose Lietuvos 
istorijos srityse buvo atliekamas ir istorijos katedrose, esančiose 
Vilniaus, Kauno, bei kitų miestų aukštosiose mokyklose, nors 
šiose institucijose mokslinis darbas buvo daugiau sąlygojamas di
desnių sunkumų, surištų su gan dideliu studentams dėstymo krū
viu bei kitomis akademinėmis pareigomis.

Tarpe institucijų puoselėjančių tarp kita ko ir istorines temas, 
liečiančias naujausiųjų laikų — po 1940 metų — Lietuvos istoriją, 
reiktų paminėti ir Komunistų Partijos Istorijos Institutą, su apie 
20 mokslinių darbuotojų10. Jo leidiniuose, archyvinės medžiagos 
atviresnio naudojimo pasėkoje, pro ideologinės propagandos nuo
sėdų sluoksnį prasimušus, galima rasti ganėtinai vertingų, Lietuvos 
naujausiųjų laikų — ypač po 1944 sovietinės reokupacijos — nagri
nėjimui svarbių faktų bei duomenų grynuolių. Tad atidžiau pa
žvelgus, šio instituto publikacijų, bent jau pasirodžiusių paskuti
niame dešimtmetyje, ir iš vakarietiško taško žiūrint, nebegalima 
nebevertinti ir jas iš kalno visiškai atmesti.

Taigi, istorijos klausimams nagrinėti Lietuvoje yra sutelktos 
gan žymios pajėgos, kurios šiuo metu susidaro iš apie 150 kvali
fikuotų mokslininkų. Visi jie tiesiogiai tuo darbu ir užsiima. Prie 
šio skaičiaus gal būt reiktų priskaityti maždaug kita tiek Lietuvoje 
esančių lietuvių literatūros, etnografijos, archeologijos, ekonomi
kos, filosofijos bei kitų, istorijos mokslui giminingų mokslų specia
listų, kurie kad ir netiesiogiai, savo straipsniais, knygomis, bei 
įvairių raštų, rinkinių, šaltinių sisteminimu bei redagavimu prisi
deda prie Lietuvos istorijos problemų nagrinėjimo ir jų nušvietimo. 
Kaip jau minėta, jų darbams geresnę dirvą paruošė archyvinės 
medžiagos vis didėjantis prieinamumas, galimybė ją tiksliau apra
šyti ir sukatalogizuoti. Taip pat, atrodo, kad pastaruoju laiku 
pastebimos gerėjančios sąlygos šią surinktą ir susistemintą me
džiagą išleisti. Leidimo darbas atliekamas leidyklose Mintis, 
Vaga, šviesa, ir visai neseniai pradėjusioje veikti leidykloje Mokslas. 
Didelis darbų skaičius pasirodo istoriniams straipsniams leisti skir
toje mokslinėje periodikoje, besiplečiančioje ir savo leidinių skai
čiumi ir jų apimtimi.

Iš kitos pusės, reikia neužmiršti ir žymių kliūčių, tebetrukdan
čių istorijos mokslo pažangą bei dar greitesnį istorinių leidimų 
skaičiaus augimą. Tarpe jų, pirmoje vietoje, paminėsime nuola-

10 LKP Istorijos klausimai, 15 tomas, Vilnius 1974, 24 psl. Instituto 
veiklą 1948-1973 metų laikotarpyje apžvelgia jos ilgametis direktorius 
R. Šarmaitis, Partijos istorijos moksliniai tyrimai Tarybų Lietuvoje, žr. 
LKP Istorijos klausimai, 15 tomas, 17-27 psl.
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tinę komunistų partijos kontrolę, ištekančią ir iš Maskvos ir iš 
vietinių jos funkcionierių pusės, sąlygojančią siaurus ideologinius 
rėmus istorinių koncepcijų bei jos metodologijos srityse, teleidžian- 
čią vien tik šabloninį prie istorinių klausimų priėjimą, vien tik 
etaloninį įdomių bei vertingų temų bei laikotarpių traktavimą. 
Šie aprobacinio pobūdžio varžymai, žinoma, su laiku keičiasi 
— pavyzdžiui, jie yra žymiai mažesni šiuo metu, palyginus juos 
su prieš 1956 metus egzistavusiais — tačiau jų nuolatinis priklau
somumas nuo pagrindinės Sovietų Sąjungos ideologinės konjunktū
ros, istorijos mokslo vystymąsi Lietuvoje ir toliau aiškiai varžo.

Be ideologinių varžtų Lietuvos istorijos mokslo visuotinei 
pažangai trukdo ir labai netolygus mokslinių pajėgų pasiskirsty
mas Lietuvos istoriją liečiančių temų bei jai svarbių laikotarpių 
nagrinėjime. Pastebimas vis didėjantis ir taip jau labai žymus 
mokslinio dėmesio bei energijos koncentravimas naujosios (XX am
žiaus) ir pačios naujausios (po 1940 metų) Lietuvos istorijos te
moms tyrinėti. Apie šio reiškinio priežastis bei jo ilgalaikes pasė
kas teks dar plačiau pasisakyti kiek vėliau.

Pagaliau trečioji žymi kliūtis yra istoriniams veikalams leisti 
finansinių lėšų apribojimai, bei paprasčiausių spausdinimui reika
lingų priemonių, kaip antai spaustuvinio popieriaus trūkumai, ne
leidžią jau pilnai spaudai paruoštiems darbams greitai ir savalai
kiškai iš leidyklų pasirodyti. Kaip žinoma, Lietuvoje yra žymiai 
daugiau parašytų, spaudai paruoštų veikalų nei jų leidžiama spaus
dinti. Viena tik aišku, kad siauresnės finansinės, ir platesnės 
ideologinės kontrolės manifestacijos yra taip arti viena kitos susi
jusios, kad dabartinėse sąlygose yra labai sunku jų įveikos prie
žastingumą bet kuriam leidiniui iš anksto nustatyti.

Bendroje išvadoje reikia pripažinti kad, nežiūrint į viršmi
nėtus apribojimus, per paskutinį dešimtmetį Lietuvos istorijos 
srityje yra daug atsiekta—išleista gan gražus skaičius istorinių 
leidinių: straipsnių, monografijų bei raštų rinktinių.

Visus Lietuvos istorijos laikotarpius bei temas liečiantys 
straipsniai, daugumoje lietuvių kalba, pasirodė sekančiuose septy
niuose Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose leidiniuose. Tarpe 
šių leidinių, paminėtinų dėl jų reguliaraus vertingų, Lietuvos praeitį 
nušviečiančių, straipsnių spausdinimo yra sovietinės Lietuvos Mokslo 
Akademijos Darbų, A serija, kuri nuo 1957 metų pasirodo — dviejų, 
nuo 1966 metų — trijų, ir nuo 1972 metų keturių sąsiuvinių į metus 
apimtimi. Be to, Lietuvos Aukštųjų Mokyklų Darbuose yra leidžia
mos atskiros, nuo 1958 metų Istorijos, nuo 1961 metų Ekonomikos 
bei Teisės serijos, nuo vieno iki trijų sąsiuvinių į metus apimtimi,



140 B. V. MAČIUIKA *6

kuriuose taip pat galima rasti vertingų istorine tematika straipsnių. 
Prie viršminėtųjų reiktų prijungti ir Lietuvos Aukštųjų Mokyklų 
nuo 1968 metų leidžiamą žurnalą Problemos, dviejų sąsiuvinių 
apimties kasmet, kuriuose kartas nuo karto randame Lietuvos 
kultūrinę bei intelektualinę istoriją liečiančių straipsnių. Taip pat 
paminėtinas ir nuo 1959 metu pasirodąs LKP Istorijos Klausimų 
kasmetinis leidinys, kurio iki 1974 metų yra pasirodę šešiolika 
sąsiuvinių. Jis, mano nuomone, yra vertas mokslinio dėmesio ne 
savo interpretacijomis, bet savo naujausiosios (po 1944 metų) Lie
tuvos istorijos archyvinės medžiagos faktų pristatymu. Neperse
niai, 1971 metais, Lietuvoje buvo pradėtas leisti naujas ir svarbus 
periodinis leidinys, kurio iki šiol yra pasirodę trys tomai. Tai 
MA Istorijos Instituto leidžiamas kasmetinis Lietuvos Istorijos 
Metraštis, 200-300 puslapių apimties, knygos formato leidinys, su 
straipsniais ir bibliografinėmis nuorodomis, liečiančiomis vien tik 
Lietuvos istorijos klausimus.

Sovietinės Lietuvos istoriku darbu, liečiančiu Lietuvos isto- 
riją ir parašytų rusų kalba, galima neretai užtikti ir Sovietų Są
jungos mokslinėje periodikoje, kaip antai žurnaluose Voprosy 
Istorii, Istorija SSSR bei Voprosy Istorii KPSS. Rečiau jų ran
dame tokiuose leidiniuose kaip Leningrado universiteto Vestnik 
— Serija Istorii, arba Maskvos universiteto Vestnik — Serija Isto- 
rii, arba ir Istoričeskie Zapiski.

Kalbant apie straipsnius, čia reiktų paminėti ir tuos, kurie yra 
spausdinami lietuvių kalba ir neperiodiniuose straipsnių rinki
niuose, kaip antai vertingame Iš Lietuvių Kultūros Istorijos rinki
nyje, kurio iki 1973 metų pasirodė, bene septyni tomai, ir kuriame 
be straipsnių kartais dedamos ir monografinio ilgio studijos.

Išspausdintų straipsnių tematika bei juose nagrinėtų temų 
periodizavimas akivaizdžiai rodo labai stiprų mokslinį dėmesį 
kreipiamą ypatingai į dvidešimtojo amžiaus Lietuvos istoriją. 
Pažvelgę į beveik 500 suregistruotų straipsnių temas, randame, 
kad šio šimtmečio Lietuvos istoriją liečiančias temas nagrinėja 
virš trijų penktadalių visų straipsnių, ir kad tik mažiau kaip du 
penktadaliai skirta visiems kitiems Lietuvos istorijos laikotarpiams. 
Šios proporcijos aiškiai parodo, kad naujausiame Lietuvos istorijos 
laikotarpyje tikrai «devyni vilkai vieną bitę piauna », tuo tarpu 
kai ankstyvesnieji Lietuvos istorijos laikotarpiai dirvonuoja, ir 
juo ankstyvesni, juo daugiau.

Panašus reiškinys pastebimas ir išspausdintų monografijų 
tarpe. Ir čia mokslinio dėmesio centre yra naujesnieji laikai, 
devynioliktojo ar dvidešimtojo amžiaus Lietuvos istorijos prob-
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lemos. Senovės ir viduramžių Lietuvos istorijai nagrinėti skirtų 
veikalų tarpe pažymėtini darbai liečia baudžiavos įvedimą Lietu
voje11, baudžiavos sąlygas bei jos panaikinimą12, Lietuvos valsty
bingumą bei jos užsienių politiką prieš Liublino uniją13. Prie šių 
pridėjus porą Lietuvos materialinės bei dvasinės kultūros apraiškas 
nagrinėjančių veikalų, kaip antai, Lietuvos pilis14, Lietuvos po
pierių15, ir Vilniaus miesto istoriją16, jau būsime šį ankstyvesnės 
Lietuvos istorijos klausimus nušviečiantį monografinių veikalų aruo
dą beveik ir iššlavę. Beje, reiktų čia paminėti ir Lietuvos anksty
vesnių laikų istorijai vertingas, jai giminingose archeologijos bei 
etnografijos šakose išleistas R. Kulikauskienės ir P. Dundulienės 
studijas17.

Tarpe tyrinėjimų, pašvęstų nagrinėti XVIII-XIX amžių lai
kotarpį, randame išleista kiek daugiau pažymėtinų darbų, ypač 
liečiančių XIX amžiaus ekonomines apraiškas, kaip pavyzdžiui, 
Lietuvos pramonės vystymąsi (rusų kalba)18, žemės ūkio, valstie
čių, bei darbininkijos problemas19. Kultūrinių institucijų bei XIX 
amžiaus intelektualinių srovių nagrinėjimui yra paskirtos kelios 
vertingos monografijos20. Be jų, išskirtinai dar paminėtinos VI.

11 Pavyzdžiui, J. Jurginis, Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje, Vilnius 
1962.

12 Pavyzdžiui, M. Jučas, Baudžiavos irimas Lietuvoje, Vilnius 1972.
13 B. Dundulis, Lietuvos kova dėl valstybinio savarankiškumo XV am

žiuje, Vilnius 1968 ; B. Dundulis, Lietuvos užsienio politika XVI amžiuje, 
Vilnius 1971.

14 LTSR MA, Istorijos Institutas, Lietuvos pilys, Vilnius 1971. Plg.
ir J. Jurginis, Renesansas ir humanizmas Lietuvoje, Vilnius 1965.

15 E. Laucevičius, Popierius Lietuvoje XV-XVIII amžiais, I-II t., 
Vilnius 1967.

16 LTSR MA, Istorijos Institutas, Vilniaus miesto istorija, I tomas, 
Vilnius 1968.

17 R. Volkaitė-Kulikauskienė, Lietuviai IX-XII amžiais, Vilnius 
1970; P. Dundulienė, Žemdirbystė Lietuvoje, Vilnius 1963 ; Plg. ir R. Ri
mantienė, Pirmieji Lietuvos gyventojai, Vilnius 1972.

18 V. Merkys, Razvitie promyšlennosti i formirovanie proletariata 
Litvy v XIX v., Vilnius 1969.

19 Pvz., R. Marčėnas, Šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimas 1769 m., 
Vilnius 1969 A. Tyla, 1905 metų revoliucija Lietuvos kaime, Vilnius 
1968 ; E. Griškūnaitė, Darbininkų judėjimas Lietuvoje 1895-1914, Vil
nius 1971, bei išnašose Nr. 12 ir Nr. 18 aukščiau minėti veikalai.

20 Pavyzdžiui, B. Genzelis, Švietėjai ir jų idėjos Lietuvoje (XIX a.), 
Vilnius 1972 ; A. Gučas, Psichologijos raida Lietuvoje (XIX a. pab. - XX 
a. pr.), Vilnius 1968 ; M. Lukšienė, Lietuvos švietimo istorijos bruožai XIX a. 
pirmoje pusėje, Kaunas 1970; V. Maknys, Lietuvių teatro raidos bruožai, 
I tomas, Vilnius 1972 ; R. Vėbra, Lietuvos katalikų dvasininkija ir visuome
ninis judėjimas (XIX a. antroji pusė), Vilnius 1968.
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Drėmos, J. Lebedžio, A. Zaborskaitės bei L. Gineičio biografinės 
studijos apie žymius Lietuvos rašytojus, poetus bei dailininkus21.

Iš Lietuvos istoriją dvidešimtame amžiuje liečiančių darbų 
daugiausia, atrodo, yra atlikta ekonominės istorijos srityje, kur 
pažymėtini kiek ankstyvesni darbai apie Lietuvos industrializaciją 
ir žemės ūkį22, kartu su studijomis nagrinėjančiomis valstiečių bei 
darbininkijos temas23. Socialinėje-kultūrinėje bei intelektualinėje 
XX amžiaus Lietuvos istorijoje, atrodo, daugiau yra atsiekta prisi
minimų bei raštų išleidime, nei šių sričių sintetiniame interpreta
vime, kas prie dabartinių ideologinių apribojimų ir būtų lauktina.

Nuo maždaug 1966 metų ypač padažnėjo spausdinimas Lietu
vos istorijos šaltinių, parinktų archyvų, memuarų bei žymesnių 
veikėjų rinktinių raštų, ar bendralaikių prisiminimų apie žymes
nius Lietuvos kultūrai bei istorijai nusipelniusius asmenis. Šiam 
darbui atlikti yra leidžiamos trys veikalų serijos. Pirmoji, Istorijos 
Instituto redaguojama, yra Acta historica Lituanica (leidykla 
Mintis), kurioje yra išleisti berods 8 tomai, tarpe jų pažymėtini 
pastaraisiais metais pasirodę : Kazimiero teisynas (1967); Stakliškių 
lobis (1968); ir Lietuvio kario žirgas (1971). Antroji serija, pava
dinta Lituanistine biblioteka, yra leidžiama Vagos leidyklos. Joje, 
iki 1971 metų, yra pasirodę, berods 10 tomų, tarp kurių pastarai
siais metais buvo išleisti: Mykolo Lietuvio, Apie Totorių, Lietuvių 
ir Maskvėnų papročius (1966); Jono Lasickio, Apie žemaičių, kitų 
sarmatų bei netikrų krikščionių dievus (1969); J. Goštauto, Ponas 
Teisėjaitis (1967); ir pagaliau Lietuvos Metraštis : Bychovco kronika 
(1971), su vertinga R. Jaso įžanga bei komentarais. Trečioji serija 
yra jau mūsų anksčiau minėtoji Iš lietuvių kultūros istorijos, kurioje 
šeštasis (1971 metų) tomas pašvęstas Lietuvos gyvenviečių bei 
sodybų studijoms, bei septintasis (1972 metų) tomas nagrinėja 
Lietuvos spaudos ir spaustuvių istoriją. Čia reiktų pridėti, kad ir 
MA Lietuvių kalbos ir literatūros institutas išleido istoriškai nau-

21 Vl. Drėma, Pranciškus Smuglevičius, Vilnius 1973; J. Lebedys, 
Mikalojus Daukša, Vilnius 1963 ; V. Zaborskaitė, Maironis, Vilnius 1968 ;
L. Gineitis, Kristijonas Donelaitis ir jo epocha, Vilnius 1964, plg. ir to paties 
Klasicizmo problema lietuvių literatūroje, Vilnius 1972.

22 M. Gregorauskas, Tarybų Lietuvos žemės ūkis 1940-1960, Vilnius 
1960 ; K. Meškauskas, Tarybų Lietuvos industrializavimas, Vilnius, 1960 ;
M. Meškauskienė, Ekonominė Lietuvos padėtis Pirmojo Pasaulinio karo 
išvakarėse (1900-1913 m.), Vilnius 1963; J. Tamošiūnas, Lietuvos žemės 
ūkio raida ir jos problemos (Kapitalizmo ir socializmo epocha), Vilnius 1974.

23 Pavyzdžiui, Z. Balevičius, Darbininkų padėtis buržuazinėje Lietu
voje, Vilnius 1960 ; K. Surblys, Tarybų Lietuvos darbininkų klasė, Vilnius 
1965 ; S. Vansevičius, Lietuvos valstiečių teisinė padėtis buržuazijos valdymo 
metais, Vilnius 1968.
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dingą, kaip antai Žemaitės bei Janonio gyvenimus liečiančią ar
chyvinę medžiagą24.

Nemažą istorinę vertę taip pat turi pastaruoju laiku žymiai 
dažniau išleidžiami memuariniai leidiniai: bendralaikių prisimini
mai, žymesnių praeities žmonių, veikėjų, visuomenininkų, kūrėjų, 
jau daug kam nebeprieinami laiškai bei raštų rinktinės. Tiesa, 
daugmaž ši medžiaga yra vienu ar kitu būdu « parinkta », ir kar
tais aiškiai nepilna. Tačiau net ir jos iš dalies išcenzūruotas25, 
bet vis tik platesnis prieinamumas skaitančiai visuomenei bei 
Lietuvos kultūros tyrinėtojams yra sveikintinas reiškinys. Tarpe 
šios rūšies veikalų pažymėtini paskutiniu metu pasirodę darbai26.

Visi šie, ir kiti viršminėti veikalai, mano nuomone, yra geri 
pavyzdžiai pozityvesnių darbų, parodančių ką Lietuvos istorijos 
moksle galima ir tenykščiomis sąlygomis nuveikti.

Iš šių, kad ir toli gražu savo skaičiumi nepilnų pavyzdžių, 
galima spręsti, kad Lietuvos istorijos srityje ne tik išspausdintų 
leidinių skaičius, bet taip pat ir jų mokslinė vertė yra pakilusi. 
Atrodytų, kad iki šiol mūsų tarpe gan plačiai paplitusios, labai jau 
pesimistiškai Lietuvos istorijos leidinius iš anapus vertinančios 
nuomonės, pastaruoju laikotarpiu vis daugiau ir daugiau nustoja 
galiojusios. Šiuolaikinius istorinius leidinius — aišku ne visus — 
tektų mano nuomone, apskritai vertinti pozityviau, nors, žinoma, 
ir ne be žymių kai kuriems iš jų rezervų, liečiančių pirmoje eilėje 
jų metodologiją.

Iš sovietinėje spaudoje randamų pareiškimų atrodo, kad šiuo 
metu Lietuvos istorijos ankstyvesnių — ir mums įdomesnių laiko-

24 LTSR MA, Lietuvių Kalbos ir Literatūros Institutas, Julius Janonis, 
(Serija Literatūra ir kalba, VIII tomas), Vilnius 1966; Žemaitė, (Serija 
Literatūra ir kalba, XII tomas), Vilnius 1972.

25 Sovietinės cenzūros darbo pavyzdžiu galima patiekti V. Pietario, 
Rinktiniai raštai, parengė V. Kuzmickas, Vilnius 1973. Šio rinkinio recen
zijoje recenzentas (A. Zalatorius, Paukštis sklando aplink tėviškę..., žr. 
Pergalė, 1974 m. 4 nr., 164-168 psl.) cituoja leidinio parengėją, « aiškinantį » 
Pietario istorinio romano Algimantas iš šio rinkinio išjungimą « kaipo kūri
nio, tendencingai vaizduojančio XIII a. Lietuvos istoriją ir priešingo tautų 
draugystės ir internacionalizmo idėjoms » (164 psl.). Iš Pietario kitų gro
žinių veikalų bei jo laiškų taip pat buvo iškarpyti « pasitaikantys naciona
listiniai ar net šovinistiniai elementai » (ten pat.).

26 Kaip antai Andziulaičio-Kalnėno (1971); A. Ažukalnio (1968); 
Baranausko (1970, dvitomis); Basanavičiaus (1970) ; Dauguviečio (1967); 
Gruodžio (1965) ; Jauniaus (1972); G. Landsbergio-Žemkalnio (1972); My
kolaičio-Putino (1959-1969, dešimttomis); Naujalio (1968); Petkevičaitės- 
Bitės (1966-1968, šešiatomis); Stanevičiaus (1967); St. Šimkaus (1967) ir 
Žemaitės (1972) asmeniški prisiminimai, laiškai, bendralaikių apie juos 
prisiminimai bei raštai.
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tarpių — srityje yra dirbama prie Stryjkovskio bei Kojalavič±aus 
kronikų; Vytauto Didžiojo laiškų ir archyvų; ir prie Antrojo Lie
tuvos Statuto išleidimo. Ar šie darbai kada dienos šviesą išvys, 
priklausys žymia dalimi ir nuo tuo metu egzistuojančios ideolo
ginės konjunktūros. Žiūrint į dar tolimesnę ateitį galima numatyti, 
kad ir toliau didesnis dėmesys bus skiriamas istorinių šaltinių, 
siauresnių specializuotų monografijų leidimui, institucijų bei visuo
menės problemų aprašymams bei analizei. Taip pat galima numa
tyti ir tolimesnį iš mokslinio taško vertingų Lietuvos istorijos 
klausimus apibendrinančių veikalų nepriteklių, kuris, kaip žinia, 
yra daugiau sąlygojamas ne profesinių kvalifikacijų stoka, bet 
egzistuojančiais ideologiniais-metodologiniais varžtais.

Didžiausi pavojai istorijos mokslui bei jo leidiniams Lietuvoje, 
mano nuomone, slypi ne vien tik galimame ideologinių varžtų 
suveržime. Tolimesnei ateičiai didelį pavojų sudaro jau senokai 
pastebima mokslinių jėgų balanso stoka Lietuvos istorijai svarbių 
problemų nagrinėjime. Kaip jau buvo minėta, tai surišta su labai 
mažu mokslininkų skaičiumi, kuris darbuojasi prie ankstyvųjų, 
XIII-XVIII amžiaus Lietuvos istorijos temų bei problemų.

Šiuo metu pažvelgę į šį platų, bent šešis šimtmečius apimantį 
laikotarpį, rasime jame besidarbuojančius tris, jau nebe pirmos 
jaunystės, istorikus: Br. Dundulį (g. 1909), P. Dundulienę (g. 1910) 
ir J. Jurginį (g. 1909). Tarpe jaunesniųjų, kurie šioje srityje jau 
daugiau ar mažiau yra atsiekę, dar rasime M. Jučą (g. 1926), R. 
Jasą (g. 1929) ir R. Varakauską (g. 1922). Be jų galėtume pami
nėti dar gal tris-keturis to paties laikotarpio klausimus nagrinė
jančius, kaip antai R. Batūrą, I. Lukšaitę ir V. Raudeliūną. Bet 
tai maždaug būtų ir visi! Iš virš 150 mokslininkų su moksliniais 
laipsniais, dirbančių Lietuvoje istorijos mokslo srityje, tai tik 
saujelė!

Priežasčių šiam, Lietuvos istorijos mokslo vystymuisi ilgai
niui labai pavojingam reiškiniui paaiškinti, toli ieškoti nereikia. 
Tarpe jų, man atrodo, yra trys pagrindinės. Pirma, tenykščio 
akademinio jaunimo nenoras sunkesnėmis, žymiai daugiau pastangų 
bei «disciplinos» reikalaujančiomis, ankstyvesnių Lietuvos isto
rijos laikotarpių problemomis užsiimti. Tam ir daugiau kalbų, ne 
tik vien svetimų, bet dar ir senovinių jų variantų, reikia mokėti. 
O kur dar paleografija bei diplomatika ? Be to, siekiant moksli
ninko karjeros tenykščiomis sąlygomis, ir ją bandant pagrįsti 
leidinių skaičiumi yra gan natūralu krypti į naujesnių laikų pro
blemų nagrinėjimą. Yra žinoma, kad naujesnius laikus liečian
čius leidinius ir finansuoti yra lengviau, ir kad paklausa jiems yra 
žymiai didesnė.
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Be to, sovietinės sistemos sąlygomis, kaip neseniai tenykščių 
istorijos mokslo vadovų-administratorių pakartotinai yra pareikšta, 
politiniai sprendimai bei direktyvos «iš viršaus » tiesiog prisako, 
ir tuo stumte stumia istorikus į vis daugiau šiuolaikinių — ideolo
gine prasme vis aktualesnių — problemų nagrinėjimą27. Įdomu 
pastebėti, kad panašūs, nors žinoma gal mažiau su specifiškai 
ideologiniais, bet užtai žymiai daugiau su «turgavietės » reikalavi
mais susiję, svarstymai bei faktoriai veikia ir ne sovietinėje akade
minėje plotmėje. Panašių reiškinių bei polinkių pastebima ir Ame
rikos, ir kitų Vakarų valstybių istorijos studentų tarpe —ta prasme 
ne tik sovietinės Lietuvos, bet ir amerikoniškose bei Vakarų Euro
pos aukštosiose mokyklose «dabartizmo» epidemija vis toliau 
tebesiplečia.

Ši koncentracija naujųjų laikų problemų tyrinėjime ilgainiui 
yra labai pavojinga, nes ji veda ir, atrodo, vis greitėjančiu tempu 
toliau ves prie didelės stokos leidinių nagrinėjančių ankstyves
niuosius Lietuvos istorijos laikotarpius.

Pastarąją pusiausvyros stoką mums, čia Vakaruose begyve
nantiems, kaip tik kiek galima daugiau reiktų bandyti atitaisyti. 
Kad tam tikslui ir darbui pakankamai medžiagos šaltinių galima 
rasti, rodo kad ir L. K. M. Akademijos narių, istorikų tyrinėjimai 
bei jau išleisti darbai Vatikano archyvinės medžiagos pagrindu28.

B. V. Mačiuika
University of Connecticut 
(Užbaigta 1975 m. kovo mėn.)

27 Vėliausios instrukcijos Lietuvos (taip pat ir Estijos bei Latvijos) 
istorikams šiuo klausimu yra patiektos LTSR MA, Istorijos instituto direkto
riaus, B. Vaitkevičius, Praeities ir dabarties problemų sankryžose, žr. Tiesa, 
1974 m. sausio 13 d. Plg. ir B. J. Vaitkevičius, J. J. Kakh., V. A. Stein- 
berg, Razvitie istoričeskoj nauki v Pribaltike, Voprosy istorii, 1974 m. 2 nr., 
3-20 psl.

28 Savo padėką autorius reiškia University of Connecticut Research Foun
dation, kurios finansinė parama žymiu mastu palengvino surinkimą medžia
gos šiam straipsniui. Pats straipsnis yra koreguota ir kiek papildyta versijų 
pranešimo, skaityto 1973 m. rugpiūčio mėn. 31 d. IX-jame L. K. Mokslo 
Akademijos Suvažiavime, Bostone.
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(Summary)

The paper attempts a brief overview and an evaluation of historical 
research and publication efforts in the field of Lithuanian history dur
ing the decade of c.1963—c.1973. A considerable increase in the 
number of trained, professionally employed, historians is noted, and 
the major directions of their research on Lithuanian history are pre
sented. Also major publications in the field: monographs, historical 
series, published memoir-source materials, and most important journals 
are identified.

The sharp growth in research and publication of books and scholarly 
articles during the decade is explained by the continuing reverberations 
of the impact of post-Stalinist ” thaw, ” initiated in 1956, and in part, 
by the cumulative impact of the increase in output of an increasingly 
large number of historians, all focusing their efforts solely on various 
aspects of the history of Lithuania.

It is noted also, that serious disproportions in this scholarly activity 
have appeared by the mid-1970’s. Available bibliographical data indic
ate, that over three-fifths of the scholarly publications in the field of 
Lithuanian history, during the decade under consideration, have been 
devoted to the 20th century historical topics, and that only about two- 
fifths were done on topics drawn from all other preceeding periods of 
Lithuanian history, i.e., the 13th-19th centuries.

The long-term dangers in this disproportion are pointed out. The 
reasons for the rather unusual concentration of scholarly efforts are 
briefly analyzed and explained by the continuing political-ideological 
strictures placed on scholarly, and especially on publishing activity, 
and by the special conditions operating in Soviet Lithuania which in
fluence the preparation and training of historians.


