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Inge Luksaite 

Vilnius lietuviij. tautos istorijoje 

Lietuvos zemes, visos lietuviii tautos telkimosi vieta, jos valstybes centru Vilniq parinko 
mums pries kelis tukstancius metij musn proteviai baltai - tada, kai bruksniuotos keramikos 
kultQros kurejai Vilnios ir Neries santakos kalvose ir j i i papedeje pasistate gyvenvietes. Pasirin-
ko viet^ piliakalniui irengti ir savo ainiams - lietuviii genciai - pil[ sur^sti, lietuvin tautai -
miest^ ir valstybes sostinq pastatyti, o mums cia - vis% l i k im^ tenkanti tautai, pakelti ir ateiti 
kurti. 

Vilnios piliakalniii [rengejai buvo apsigyvenq centrineje baltn kulturos zemeje, toli nuo jos 
pakrasci^. Is siii Vilnios ir Neries santakos kalvij tolimi zygiai lauke tq, kurie norejo per baltii 
gyvenam^plot^nepazistamn snekn ir apsiejimo zmoniq. zemes pasiekti ~ per devynias upes ir 
daugeli miskq prasigauti, siaureje Dauguv^ perplaukti, o pietvakariq kryptimi - vakani baltq 
plotais per Priegliii iki Vyslos prijoti. Eis simtmeciai, per letai kietes baltn ginklq metalas, per 
letai stipres vidinis dvasios atsparumas, kai beveik visos Europos tautos ir gentys pakils sau 
naujos zemes tevynei ir silpnesniii uz save ieskoti. Nuo musq eros tukstantmecio vidurio kas 
simtmeti tirps baltq gentys gyvento ploto pakrasciuose, nusinesdamos \i savit^ pasaulio 
jausen^ jos zmogisk^^ israisk^ palikdamos vos izvelgiamus ir atpazistamus paminklus -
upevardzius, ezern vardus, zemeje uzklotus gyvensenos pedsakus - tik tiems, kurie po 
tukstantmeciii nores ijuos isiklausyti ir isiziureti. Bet dar vis^musii eros tukstantmeti tai vyks 
toli nuo Vilnios piliakalnin. 

Sioje baltn zemin glGdumoje tarp Neries vidurupio-Sventosios-Nemuno vidurupio- uz 
Merkio telkesi lietuviqgentys. Si zeme, kurioje stovejo Vilnios piliakalniai, veliau Vilniaus pilys 
ir pilys-miestas, sudare lietuviii tautos branduoli. Lietuviij. gentys dave vard^ tautai, j^telke. O 
jos gyvasties zenklas, ilgos tautos istorijos ir jos skaudzios patirties nukaltas, yra toje zemeje 
pastatytasis Vilnius. Is siii zemiq sklido ankstyvasis zemaiciq ir kiti^ baltq genciii ( iejusi i i ; 
taut%) - dalies kursiij^ ziemgaliii, seliii, suduviii, s k a l v i ^ - lietuvejimas. 

Lietuviq tautos visuomenes strukturai keiciantis, siose zemese vyko taip pat burimasis \ 
valstyb?. Cia jrengti didieji piliakalniai (pilys, pilys-busimieji miestai: Vilnius, Punia, Aukstadva-
ris, Brazuole, Trakai, Kernave, Maisiagala, Nemencine, Eisiskes, Medininkai) buvo pirmines 
valstybes organizacijos skeletas, jos politiniai, strateginiai, kariniai, religiniai ir ekonominiai 
central. Piliakalniii-piliii ziedo apsupti Vilnios piliakalniai tampa Vilniaus pilimis, apie kurias 
statoma miesto tipo gyvenviete, kuri auga i miest^. Per pinnuosius valstybes kurimosi ir gy-
venimo simtmecius valdovq rankii galingumu, pylimq aukstumu, kuorn patvarumu, gyvento-
ju nagingumu, apsukrumu bei turtingumu rungesi tarp savtjs sios Lietuvos zemes pilys. Dar 
tvirtai nezinome, ar Vilnius buvo Mindaugo sostapile, taciau jei ir buvo jo tevonijos siaurinis pa-
krastys, tai telkiamoje valstybeje [ siaur^ nuo Vilniaus tqsesi Mindaugui istikimii Nalsios 
kunigaiksciii valdomi plotai. Ir vis tvirciau galima pasakyti: Mindaugas kariinavosi Vilniuje, 
pirmoji katedra cia statyta, nuo auksti^Neries ir Vilnios kranti^ X I I I - X I V amziuje lietuviai is-
lydedavo paskutiniq pagoniii kunigaiksciii veles su lauzii dumais; nezinomii j n kapn verta da-
bar Vilniaus irjo apylinkiiipiliii-piliakalniiizemeje ieskoti. Gedimino laiskai 1323 m. paskelbe 
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Europai, kad Vilnius jau yra Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes sostine (toliau L D K ) . Gedimi-
nas [vardijo tai, kas brendo kelis simtmecius, ir nuo tada Vilnius tapo ir tebera Lietuvos valsty
bes zenklu ir lietuviii valstybingumo simboliu. 

Vilniuje veiks Lietuvos didziojo kunigaikscio dvaras, per Vilniuje uzdet^kunigaikscio kepu-
rq sieks Lenkijos karunos paskutinieji Gediminaiciai, is cia bus valdomi dideli L D K plotai, cia 
bus saugomas kunigaikstystes archyvas, jo sudetine dalis - Lietuvos Metrika. Siame mieste 
statydinsis reprezentacinius rumus galingiausios valstybes seimos ir rungtyniaus del meno ir 
sventoviii fundatoriii sloves. Tarp visii valstybes vaivadijii Vilniaus vaivadija vis^ laik^ bus 
centrine, Vilniaus vyskupija-pagrindine. Net irpo Liublino unijos, istatymus leidzianciai ins-
titucijai - seimui tapus bendram su Lenkijos karalyste, Vilniuje, neatideliotiniems reikalams 
iskilus, rinksis Vilniaus konvokacijos, kai is bendnijiiLenkijos-Lietuvos seimii nebus ko tiketis. 
Vilniaus vyskupas vilsis tapti ir de jure pripazintu valstybes primu. Ir per tuos pussesto vals
tybes gyvavimo simtmecio Vilnius irjo apylinkes - RytiiLietuva - niekados nebus laikoma k i 
tos valstybes dalimi ~ j is visados buvo Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes ir Lietuvos sosti
ne. 

Per visus penkis su puse pirmosios Lietuvos valstybes simtmecius Vilnius sunkiau ir jaut-
riau nei kiti jos miestai isgyvens vis^ valstybei ir valstybingumui tenkanti Hkim^. 

Vilniaus likime kaip magiskame kristale atsispindes visos valstybes likimas, atsispindes 
sunki tos valstybes kurejii - negausios lietuviii tautos dalia. Tautos, kurios etnine egzistencija 
nebuvo teisiskai apsaugota. 

Kaip auksciausia egle sile pirmoji pajunta visus vejus, taip ir pirmasis valstybes miestas 
jautriau nei visi kiti jaute giluminius istorijos postumius, kylancius pavojus lietuviii etninei eg-
zistencijai - ir jame, ir valstybeje. 

Vilnius nuo jo paskelbimo sostapile jau buvo daugiatautes valstybes sostine. Kaip ir dau-
guma tokiiimiestii, j is pasizymejo ypatinga trauka - is visii valstybes vietii cia pimiiausia vyko 
tvarkyti reikalii administratoriai, politikai, pirkliai, cia stengesi isikurti amatininkai, spaustuvinin-
kai. Vilniuje veikiantieji ir dirbantieji buvo pastebimi visoje valstybeje. X V I - X V I I I amziuje V i l 
nius tarp visii L D K miestii buvo gyviausios kulturines-intelektualines, dvasines veiklos centru, 
o ypac nuo 1579 m., kai tapo universitetiniu miestu, spaustuviq telkimosi vieta, knygn tiekeju 
milziniskiems L D K plotams ir kaimyninems valstybems. I toki centra visais laikais trauke 
pripazinimo savo veiklai ar prieglobscio nuo persekiojimii, ar siaip skalsesnio duonos kcisnio 
ieskantys imigrantai is kaimyniniiivalstybiii. Todel cia, Vilniuje, savo kulturos veikejiipedsakii 
gali rasti ir L D K tautos, ir kaimynine Lenkija, ir Rusija. Daugeli simtmeciii Vilnius buvo vienas 
is Europos kulturiniii vertybiii intensyvios apykaitos mazgq. Jis rasytines istorijos laikais sto
vejo lotyniikalbos intelektualiosios kulturos areale, jame sios vertybes buvo perkalamos pagal 
vietines baltiskos valstybes dalies reikmes, is cia jos buvo persiunciamos ir slaviskajai valstybes 
daliai. Kartu sis miestas tapo mediatoriumi, kuriame susitiko keturiu kulturiniii sfeni - baltu-
lietuviii, Vakani Europos lotynii kalbos arealo, vakai-q slavii ir bizantiskosios kulturos (baznyti-
nes slavii kalbos arealo) siaures rytii pakrascio palikuoniii - rytii slavii kultiirines tradicijos, 
vertybes, stereotipai, naujoves. Sis susidurimas kure savitcirytii slaviikulturos atmain^- L D K 
slaviikultur^. Dabar kaimyniniii tautii istorikai, publicistai, vertindami Vilniuje vykusius savo 
tautii kulturinius reiskinius, bandydami suprasti, kodel Vilnius buvo kulturiniii vertybiii apykai
tos centras, iesko eilinio miesto kulturos apibudinimui reikalingii argumentii: ieskoma „senos 
slavoizemes sklypelio" Vilniaus teritorijoje, „seno staciatikiii vienuoiyno", skaiciuojama, kiek 
lenkii vyko destyti i Vilniaus universitet^ X V I - X V I I I amziuje (vyko cia ir ispanai, bavarai, 
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airiai). P. Skorina vyko is Prahos i Vilnii i ne todel, kad jis buvo baltarusin miestas - jo gimtasis 
Polockas ar Minskas buvo is tikro baltarusiski, bet j is ten neisikure. X V I a. pabaigoje po Balt-
ramiejaus nakties is Sorbonos daug profesoriij persikele j Nyderlandii universitetus ir ten su-
kure didziii vertybiii. Vienoje yra nemaza vengnj ir kitii tautq kulturines veiklos zenklii, taciau 
tai jokia argumentacija ti^ miestq etninei priklausomybei bei j q kultiiros etninei priklausomy-
bei nustatyti. Ne tik ivairiiitautybiiibuvimo mieste faktas, o kiti svertai leme dvasiniij vertybiu^ 
apykait^ jos intensyvum^bei atvirum^joms. Beveik visuose didziuosiuose Europos miestuo-
se-sostinese, be pagrindines tautybes, feodalizmo laikais gyveno ir kitu tautybiii zmones, bet 
daug buvo tokiii miestq, kuriuose kitos tautos ir religijos neturejo savo kalbai, kulturai viesos 
veiklos galimybiii. Daugelyje jiipagrindine tauta apsaugodavo save teisiniais aktais ar laikyse-
nos nuostatomis, o kai kur - tiesiog fizine dauguma. (Kai kuriose tick feodalizmo laikii, tiek 
X X a. valstybese kitatauciai net bijodavo ar tebebijo prisipazinti es^kitatauciai.) 

Vilniaus laikysena buvo kitokio pobQdzio - sis miestas baltiskos kulturos teritorijoje, lotynis-
kos kulturos arealo pakrastyje, leido kitq. tauti^, kito kulturinio arealo zmonems kurybiskai ir 
vaisingai veikti, leisti knygas savomis kalbomis, kurti savo tikybos mokyklas. Tai buvo miestas 
valstybes, kurioje kitatauciai, kitamaniai, kitatikiai galejo veikti, destyti savo mintis ir islikti gy-
vi. Sugebej imas toleruoti kito arealo ir kitq tautii vertybes buvo baltq-lietuviii kulturos bruozas, 
tautos laikysenos biidas, atsispindej^s ir valstybiniuose nuostatuose. Si laikysena - Vilniaus 
skiriamasis bruozas ir kartu jo lietuviskumas, jo moraline jega ir kartu etninis silpnumas, kai 
gausesniii kaimynii laikysena buvo kitokia, o kultura - su aiskiais agresyvumo bruozais. Praeis 
septyni simtmeciai, ir neliks kaimynq slavij, kurie nesidalintq sio zemes kampo ir neieskotii jo 
istorijoje argument^, kad savo teritorijas galetiyo s^skaita praplesti. Ties juo, kaip paskutine 
savo egzistencijos riba rytuose, bandys gintis baltii palikuonys - lietuviai. 

X V I - X V I I I amziq Vilniui netinka eilinio miestelio, pavieto centro ar provincijos miesto 
(kokiu jis buvo padarytas 1920-1939 m.) mastelis. Nedaug panasiii [ Vilniij: j i s ne Dancigas 
(Gdanskas) - vokieciq pradetas statyti miestas pamario slavq ir prusq paribio zemeje, ne K a -
raliaucius - vokieciij ir kitq Europos tautq kryzirunkij. pastatytas baltii-prusq zemeje. Vilniaus 
negalima lyginti ir su kito lietuviq zemes krasto miestu - Seinais. 

X V I - X V I I I a. Vilniuje ir senose Lietuv^telkusiose zemese lietuviii kultiira gyvens tyliai v i 
sus jai su Europos civilizacija susiderinti reikalingus etapus. Gyvens laukdama, kada kitos 
kulturos prades elgtis su j a taip, kaip j i su jomis elgesi (ir del laikysenos nuostatii, ir kartais del 
silpnumo). Taciau lauks veltui. Cia ilgai egzistuos ankstyvojo feodalizmo laikams budinga sne-
kamosios ir rasto kalbos dvikalbyste, kuri uztruks ir nauja forma gyvuos X V I I I - X I X amziuje, 
kai rasmi bus priimta vartoti kaimynines Lenkijos snekamoji kalba. Cia bus atidaryta pirmoji 
lotyniskos kulturos svietimo fonniinukalta mokykla, jo apylinkese issidestys seniausios parapi-
nes mokyklos. Vilniaus, Lietuvos intelektualinio ir dvasinio gyvenimo centro, aktyvumas su-
formuosjame gyvenanciiiir jo apyl inki i i -Ryt i i Lietuvos bajonivaikams poziurj, kad is proti-
nio darbo galima gyventi, ir parodys keli^ i inteligentiskas profesijas. Pirmosios lietuviskos 
knygos, isleistos 1547-1570 m., buvo visos Lietuvos kiiriniai, ir Vilniaus zemes sunus -
Stanislovas Rapolionis (nuo Eisiskiii), Jurgis Zablockis (is Zabolotes, Uzubaliii), Aleksandras 
Roduinionis (nuo Rodunes), Ulrikas Merkucecijus (nuo Merkines?) - kaip ir Vidurio Lietuva 
bei Zemaitija, sudejo savo darbo vaisius i bendr^ aruodci. Vilniuje bus isspausdintos ir is jo 
bus gabenamos po visq_ L i e t u v ^ X V I a. pabaigos-XVII a. piraiosios puses lietuviskos knygos: 
J . Morkuno (Vilniaus miestiecio), M, Dauksos, M . Petkeviciaus (Vilniaus apylinkiu bajoro), 
J. Jaknaviciaus, S. Slavocinskio parengtieji veikalai. Vilniaus universitetas subrandins cia, vieto-
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