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Pratarmė

Mielojo skaitytojo rankose – monografija, parengta pagal Vytauto Di džiojo 
universitete 2012 metais apgintą humanitarinių mokslų Lietuvos istorijos 
specialybės magistro darbą, kurio kopija saugoma Lietuvos nacionalinio mu-
ziejaus archyve. 

Knyga yra biografinio pobūdžio, jos dėmesio centre – Jono Basanavičiaus 
asmenybės ir mąstysenos bruožai. Kartu keliama bei nagrinėjama ir esminė 
mokslinė problema – kaip Basanavičius savo gyvenimo ir veiklos Vilniuje 
metu reflektavo Lietuvos (paraleliai ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) 
istorinę praeitį ir modeliavo šalies ateitį per Vilnių, kaip Lietuvos valstybinės 
praeities, simbolį. Knygos chronologiniai rėmai – 1905 metų rugpjūtis ir 
1907 metų kovas – iš dalies taip pat yra sąlyginiai, nes medžiaga išsamaus 
(turtingo) aprašymo metodu dėstoma plačiame XiX amžiaus pabaigos – XX 
amžiaus pradžios lietuvių kultūros kontekste. Tuo tikslu naudojamos „kapsu-
lės“ – įterpti aprėminti pasakojimai, savotiškai papildantys probleminį darbo 
naratyvą ir kartu leidžiantys geriau suvokti bendrąją laikotarpio istoriją.  
Knygos gale pridedamas priedas – 1905 metų lapkričio mėnesį Basanavičiaus 
parašytas Memorandumas Rusijos vyriausybei – rodo, jog lietuvių inteligentija 
jau XX amžiaus pradžioje gerai suvokė, kad pilietiškumas ir istoriškumas yra 
pararelūs, persipinantys bei susiliejantys reiškiniai ir kad būtent per istorijos 
suvokimą tauta darosi tikrai sąmoninga. Šiame ypatingos svarbos dokumente 
glūdi mintis, kad jau subrendo prielaidos naujai besiformuojančiai etnoso-
cialinei bendrijai – lietuvių tautai – suvokti save kaip pilietinės ir politinės 
istorijos subjektą. 

Anuomet, kai darnus lietuvių politinių grupių bendradarbiavimas dėl ilga-
mečių politinio ir visuomeninio darbo tradicijų stokos dažnai buvo nelengvas, 
ir nuolat iškildavo nesutarimų bei karštų ginčų, Basanavičiaus tolerancija 
švietė gražiu sektinu pavyzdžiu. Tokį jį prisiminė ilgus metus Vilniuje dar-
bavęsis ir Basanavičių gerai pažinojęs Mykolas Biržiška: „jis iš tikro pasirodė 
tikras europietis, Vakarų išauklėtas demokratas, kuris sugebėdavo savo pa-
žiūras ir nusistatymą nulenkti daugumos nutarimui ir savo darbą derinti su 
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vyraujančiu nusistatymu, kad ir toliau jame pasireikšdamas sau būdingomis 
savybėmis“. Dėl tokių būdo savybių Basanavičius daugeliui amžininkų buvo 
tikrai simpatinga ir patraukli asmenybė. Pasak Juozo Tumo, „galėjai nesutikti 
su Basanavičiaus dalykų teorizavimu, bet jokiu būdu negalėjai nepasiduoti 
jo širdies veiksmui“.

* * *
Rengiant knygą atsižvelgta ir į naujausias aptariamojo laikotarpio problemati-

ką tyrinėjančias pastarųjų penkerių metų publikacijas. iš jų atskirai paminėtina 
istoriko Algirdo Grigaravičiaus veikalo Atsiskyrėlis iš Suvalkijos pirmoji dalis, 
kurioje pateikiama iki šiol plačiausia ir išsamiausia Jono Basanavičiaus biografijos 
apžvalga. išskirtina ir išsami Vilniaus kaip lietuviškosios sostinės idėjos analizę 
atlikusių istorikų Dangiro Mačiulio ir Dariaus staliūno studija Vilnius – Lietuvos 
sostinė: problema tautinės valstybės projekte, kurioje nemažai dėmesio skiriama 
ir Basanavičiaus Vilniaus vizijai. negalima nepaminėti ir istoriko Eligijaus 
Railos, kuris pastaruoju metu yra labai susidomėjęs Basanavičiaus asmenybe ir, 
jo paties žodžiais tariant, „iš akademinio sportinio pykčio“ pradėjęs intensyviai 
rinkti medžiagą savajai Basanavičiaus biografijos versijai.

Knyga iliustruota fotografijų, atvirukų, dokumentų, dailės darbų atvaizdais 
iš Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, 
Vilniaus universiteto bibliotekos, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Trakų 
istorijos muziejaus, Lietuvos literatūros ir meno archyvo, Kauno technologijos 
universiteto bibliotekos, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, 
nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus fondų bei 
autoriaus asmeninio archyvo.

Už sumanymą ir savotišką pastūmėjimą išleisti studiją atskira knyga dėkoju 
Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorei Birutei Kulnytei. Už visokeriopą 
pagalbą dėkoju signatarų namų vedėjai Meilutei Peikštenienei ir visiems 
muziejaus darbuotojams, prisidėjusiems prie knygos parengimo. Dėkoju 
recenzentams prof. habil. dr. Bronislovui Kuzmickui ir prof. dr. Vytautui 
Radžvilui. Taip pat esu dėkingas akademikui prof. habil. dr. Antanui Tylai 
už darbo rankraščio peržvelgimą ir vertingas pastabas. Už dalykinius pata-
rimus, dalijimąsi patirtimi, dvasinę paramą bei nuoširdų palaikymą dėkoju 
savo Mokytojui prof. habil. dr. Bronislovui Genzeliui.
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* * *
Šių metų kovo pabaigoje Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas 

Mažylis padovanojo šaliai nepaprastą naujieną apie Vasario 16-osios Akto 
originalą, surastą Vokietijos užsienio reikalų ministerijos politiniame archyve 
Berlyne. Baigiant rengti spaudai šią knygą atskriejo dar dvi artėjantį Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmetį ypatingai papuošiančios žinios. Archeologai 
Gedimino pilies kalne Vilniuje aptiko 1863–1864 metų sukilimo vadovų pa-
laikus, tarp kurių beveik neabejotinai yra ir legendinių Zigmanto sierakausko, 
ir, greičiausiai, Konstantino Kalinausko palaikai, o lietuvių alpinistų grupė 
vieną įkoptą Tian Šanio kalnyno viršūnę Vidurinėje Azijoje pavadino Jono 
Basanavičiaus vardu. 

Taigi, ne žodžiais, o darbais... ir iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia...

Vytautas Budvytis
Rumšiškės, 2017 metų spalis



Gėrio idėja yra aukščiausias žinojimas. 

Platonas

Vienas dalykas – žinoti, kitas – gyventi. Žinoti galima daug ką,  
gyventi – nedaug kuo, gal būt tik kuo nors vienu. Pavyzdžiui, savo idėja. 

Justinas Marcinkevičius
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Įvadas

Dr. Jonas Basanavičius (1851–1927) – viena iš ryškiųjų asmenybių Lietuvos 
istorijoje – dažniausiai pristatomas lietuvių tautos Patriarchu. Šis literatūroje 
nusistovėjęs garbingas epitetas nėra tuščias. Jis išreiškia to laikotarpio, kada 
buvo priskirtas Basanavičiui, dvasią. ir Basanavičius, be abejo, jo vertas. Tačiau 
toks įvardijimas atitolina ir tarsi užkonservuoja šią asmenybę praeityje, yra 
šaltas kaip marmuras, iš kurio dabar kalami Basanavičiaus biustai. Šiandien 
žvelgdami į Basanavičių tik kaip į Patriarchą, sunkiai beužčiuopiame praeities 
ryšį su dabartimi – per šį žmogų besireiškiančią pagrindinę to didžiojo istorinio 
pasakojimo idėją. 

Basanavičius, visų pirma, yra žmogus. Šiandien jį verčiau prisiminti mažiau 
pompastišku, tačiau ne menkesniu jo amžininko Mykolo Krupavičiaus epite-
tu – kaip „didį Tėvynės meilės mokytoją“. Šis epitetas neuždaro asmenybės 
dramblio kaulo bokšte; taip žvelgiant į Basanavičių mūsų praeitis lieka atvira 
mūsų ateičiai. ir, kaip sakė Konfucijus, „tas, kuris remdamasis sena geba atrasti 
nauja – vertas būti mokytoju“. 

Basanavičius žymus ne tik gintarinėje Lietuvoje, bet ir rožių krašte – Bul-
garijoje, kurioje praleido gražiausius savo gyvenimo metus, sėkmingai užsiimda-
mas medicinos praktika ir dėdamas šios šalies antropologijos mokslo pagrindus.  
nors plačiajai visuomenei jis labiau žinomas kaip politikas, tačiau pirmiausia yra 
itin plataus akiračio mokslininkas-lituanistas, kurio pažintiniai interesai drie-
kiasi nuo tautosakos iki medicinos ir nuo antropologijos iki istorijos. Didžioji 
jo gyvenimo tema – lietuvių tautos kilmė. 

Basanavičius yra vienas iš Lietuvos Atgimimo pagrindėjų ir aktyviausių lietuvių 
tautinio judėjimo veikėjų, pirmojo turiniu lietuviško laikraščio Aušra idėjinis 
lyderis ir pirmasis redaktorius, Didžiojo Vilniaus seimo sušaukimo bei Lietuvių 
mokslo draugijos įkūrimo iniciatorius, Lietuvos Tarybos pirmininkas 1918 
metų vasario 16 dieną pasirašant Lietuvos Valstybės Atkūrimo Aktą. Pasiekus 
esminį lietuvių tautos tikslą – atkūrus valstybę – Basanavičius iš aktyvios poli-
tikos pasitraukė. Tačiau išliko taurus ir pademonstravo neeilinę dvasios stiprybę 
pasilikdamas gyventi Lenkijos okupuotoje Lietuvos sostinėje Vilniuje; jis liko 
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ištikimas pagrindinei savo gyvenimo ir veiklos idėjai – Lietuvai. simboliška, 
kad Basanavičius mirė Vilniuje ir amžinojo poilsio atgulė senajame Lietuvos 
panteone – Rasų kapinėse.

Basanavičiaus nuopelnai ir reikšmė Lietuvai buvo vertinami prieškariu – 
Pirmosios Lietuvos Respublikos laikais, jie vertinami ir dabar – statomais pa-
minklais, atvaizdu ant litų banknoto, valstybine jo vardo premija, gimtinėje 
Ožkabaliuose (Vilkaviškio rajone) sodinamu Lietuvių tautinio atgimimo ąžuo-
lynu. nuo 1992 metų kasmet Valstybinė Jono Basanavičiaus premija teikiama 
už reikšmingiausius etninės kultūros tyrinėjimus ir tradicinės kultūros puoselė-
jimą. Jos laureatais tapo Veronika Povilionienė, Vacys Milius, Česlovas Kudaba, 
norbertas Vėlius, Antanas Tyla, Zita Kelmickaitė, Venantas Mačiekus ir Jonas 
Trinkūnas, Leonardas sauka, Daiva ir Evaldas Vyčinai, irena seliukaitė, Libertas 
Klimka, stasys skrodenis, Birutė Kulnytė, Vykintas Vaitkevičius ir kiti žinomi 
šalies inteligentai. 

Apie Basanavičių parašyta nemažai knygų ir daugybė straipsnių. Tačiau drįstu 
teigti, jog nepaisant to, jo asmenybės genijus Lietuvos kultūros raidos kontekste 
dar nėra visiškai suvoktas ir įsisąmonintas. Pirmiausia – jis buvo žmogus. O koks? 
Kas jam būdinga kaip žmogui? Koks buvo jo asmeninis gyvenimas?

Šiandien prakalbus apie Joną Basanavičių, visiškai suprantama yra kalbėti ir 
apie Vilnių. Kai 1905 metų rugpjūtį jis sugrįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje, 
visų jo didžiųjų darbų pagrindinis stimulas ir vienintelis tikslas iki pat mirties 
buvo Lietuva ir Vilnius, Vilnius ir Lietuva. Jonas Vileišis yra taikliai apibendri-
nęs, palygindamas dvi asmenybes: „P. Vileišis ir J. Basanavičius yra patys didieji 
mūsų tautos šulai. nėra reikalo jų kurio nors nors labiau vertinti – jiedu skirtingi 
atgimstančios Lietuvos pionieriai. P. Vileišis – praktikas, evoliucijonistas, – jį 
minės visi tie, kam rūpės mūsų tautos idealas – jos laisvė tinkamose kultūrinėse 
formose. J. Basanavičius – teoretikas, – jį minės tie, kam rūpės mūsų tautos 
idealų istorija, jos šūkiai ir troškimai“1. 

Taigi, koks buvo Basanavičiaus santykis su Vilniumi ir koks buvo jo Vilniaus 
idealas?

nuo seniausių laikų Lietuvos (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės) sostinę, 
vadinamą „Mažąja Roma“, „Šiaurės Atėnais“ ir kitais garbingais vardais, gaubė 
ypatinga dvasinė aura, kurios niekas subtiliau neišreiškia, kaip poetas. „Vilniaus 
pietietiška architektūra po šiaurės dangumi, Vilniaus amfiteatras tarp skardingų 
kalvų, į kurį įsibrauna giraitės ir dykvietės, kamuoliniai vasaros debesys ir rudens 
rūkas, susiklosto į stebėtinai vientisą, kad ir specialiai neplanuotą ansamblį. Jis 

1 Cit. iš: norkūnas Ž. P. Vileišis – amžininkams ir mums, Lietuvių atgimimo istorijos studijos (toliau – LAIS) 
t. 1: Tautinės savimonės žadintojai: nuo asmens iki partijos. Vilnius, 1990, p. 72.
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alsuoja laisvės ir individualumo dvasia, būdinga visam Europos žemynui“2, – 
rašo Tomas Venclova. 

istoriografijoje taip pat randama nemenku įsijautimu, tikra istorine empatija 
alsuojančių Vilniaus praeities vaizdinių. Vilniaus miesto istorijos mokslinės 
istoriografijos pradininkas Mykolas Balinskis (1794–1864) apie Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Jogailos ir jo gausios palydos atvykimą į Vilnių lemtingųjų 
1387 metų vasarį rašė: „Dar niūrokas tuomet, bet visais laikais kerintis gražiu 
kraštovaizdžiu buvo anuometinis Vilnius, iškilęs prieš akis atvykusiems lenkams. 
iš žalio slėnio gilumos, ant paskutiniojo iš kalnų, supančių Vilnelės upės vagą, ir 
ten, kur ji įteka į Viliją, buvo iškilusi mūro tvirtovė, galingojo Gedimino pastaty-
dinta, saugoma aukštų sienų ir trijų bokštų. O pilies kalno pietų pusėje, tarp jo 
ir Vilnelės upės, stovėjo didžiuliai vieno garsiausių Lietuvos didikų Mandvydo 
rūmai, o kalno papėdėje, palei Viliją, driekėsi Žemutinė pilis, vadinta Kreivąja. 
Reikšmingiausia jos dalis buvo šventasis Šventaragio slėnis, rėpiantis pleištu 
įsiterpusią lanką tarp Vilijos ir Vilnelės, nuo senų senovės apaugęs ąžuolais; 
ten degė amžinoji ugnis – Gabija, didžiai garbinama lietuvių“3. Būtent šį senąjį 
Gedimino laikų (valdė 1316–1341) ir jau ties savos senosios ir naujos krikš-
čioniškosios tikybos ir pasaulėžiūros kaitos slenksčiu atsidūrusį Vilnių nuolat 
apmąstė Basanavičius. Apmąstė gyvai ir labai pilietiškai: žvelgdamas į ateitį jis 
nė akimirkai neatsiribojo nuo realios miesto dabarties. 

Renkant medžiagą šiam darbui, teko susipažinti su Basanavičiaus dienoraš-
čiu. Tai unikalus istorinis dokumentas, teikiantis autentiškų žinių apie to meto 
įvykius ir asmenis. Dienoraščio autorius niekada nedėstė savo nuomonės apie 
asmenis, nevertino ir neanalizavo žmonių poelgių (vienintelė išimtis buvo lenkų 
istorikas Janas Gžegoževkis, pavadintas „laidoku“ dėl negrąžintos didelės skolos). 
Dienoraštį Basanavičius rašė iki paskutinių gyvenimo metų, su gydytojo kruopš-
tumu kalendoriškai aprašydamas dienos įvykius, sveikatą, susitikimus, renginius, 
sumanymus. Dėmesį patraukė jo įprotis kartą metuose, per savo gimimo dieną, 
aprašyti ir įvertinti per metus nuveiktus darbus. 1920 metų lapkričio 23 dieną 
jis apžvelgė savo gyvenimo kelią, apibendrino svarbiuosius darbus ir įvardijo 
keturis svarbiausius įvykius: Pirmąjį lietuvių suvažiavimą 1905 metais, Lietuvių 
mokslo draugijos įsteigimą 1907 metais, Vilniaus konferencijos sušaukimą 1917 
metais ir nepriklausomybės paskelbimą 1918 metų vasario 16 dieną.

Šie svarbūs Lietuvos istorijos įvykiai tarpusavyje yra neatsiejamai susiję. 1905 
metų gruodžio 4–5 dienomis Vilniuje vykęs Lietuvių suvažiavimas, amžininkų 
pavadintas reikšmingu Didžiojo Vilniaus seimo vardu, yra ryški Atgimimo 

2 Venclova T. Vilnius: vadovas po miestą. Vilnius, 2001, p. 73.
3 Balinskis M. Vilniaus miesto istorija. Vilnius, 2007, p. 107.
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istorijos riba. Tai buvo esminis lietuvių tautinio judėjimo posūkis, parodęs 
aukštą lietuvių tautinės savimonės lygį ir tautos subrendimą politiniam gyveni-
mui. Lietuvių mokslo draugijos įkūrimas 1907 metų balandžio 7 dieną – kitas 
svarbus Atgimimo įvykis. Apie jį Antanas Valaitis rašė: „...,lietuvių tautos ide-
ologai, savigarbos jausmo vedami, negalėjo sau leisti manyti, kad lietuvių tauta 
negalėtų atgimti. Tai buvo vienas iš svarbiausių akstinų, paskatinusių juos galvoti 
apie kūrimą gyvos lietuvių mokslo draugijos, kuri, tirdama mūsų tautos praeitį, 
sukurtų jai gražią ateitį“4. Būtent Didysis Vilniaus seimas bei Lietuvių mokslo 
draugija ir atvedė Lietuvą į lemtinguosius 1917–1918 metus, kuriuos vainikavo 
Vasario 16-osios – Lietuvos Valstybės Atkūrimo – aktas.

Pagriñdus šio tyrimo aktualumą galima formuluoti esminius klausimus – kokia 
buvo asmeninė Jono Basanavičiaus laikysena 1905–1907 metų įvykių Vilniuje 
kontekste, kaip jis savo santykio su Vilniumi kontekste reflektavo Lietuvos 
praeitį ir modeliavo jos ateitį?

Vilnios vingis ties Bernardinų sodu, 1873 m. Fot. Juozapas Čechavičius. VUB

4 Valaitis A. iš Lietuvių mokslo draugijos istorijos, Lietuvių tauta kn. 4 sąs. 3. Vilnius, 1932, p. 338.
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* * *
Darbo problema ir objektas. Jono Basanavičiaus asmeniu, jo gyvenimu ir 

veikla susidomėjau dar rengdamas savo bakalauro darbą. Atlikdamas tyrimą, 
priėjau vieną esminę išvadą, jog Basanavičius Aušroje į kalbą orientuotą lietuvių 
tautinės savimonės žadinimą grindė istorine raida, tam, be kita ko, pasitelkdamas 
ir savo plėtotą lietuvių kilmės iš senovės trakų hipotezę, kurios argumentų logika 
traktuotina kaip bandymas siektiną lietuvių tautinį-kalbinį atgimimą pagrįsti 
antilaikiškumu5. skaitydamas istoriografiją ir studijuodamas paties Basanavičiaus 
raštus, nuosekliai gilinausi į šios asmenybės gyvenimą.

Įsiminė istoriko Egidijaus Motiekos pozicija jo straipsnyje apie pa-
rengtą Memorandumą Rusijos vyriausybei prieš pat Didįjį Vilniaus seimą: 
Memorandumas pasižymėjo konstitucine išraiška; jame iškelti politiniai ir 
kultūriniai reikalavimai faktiškai buvo pirmas nuosekliai pagrįstas Lietuvos 
politinės autonomijos projektas; apskritai – tai LDK politinio paveldo proble-
mos kėlimas iš esmės. Be to, pasak Motiekos, Memorandumo išskirtinumą gana 
įžvalgiai pastebėjo „išbajoris“ Mykolas Biržiška, teigęs, jog šis dokumentas buvo 
paremtas „senąja ir naująja lietuvių istorija“. Kiti tikrąją Memorandumo prasmę 
ir reikšmę sugebėję įžvelgti asmenys, išskyrus Liudą Girą, taip pat buvo bajoriškos 
kilmės veikėjai: Mykolas Romeris, Donatas Malinauskas, Mečislovas Davainis-
silvestraitis6. O juk Memorandumo autorius – Basanavičius! Ši susimąstyti 
paskatinusi nuostaba tapo pirmine darbo mokslinės problemos išeities pozicija.

Magistro studijų kursui „Mikroistorinių tyrimų metodika ir praktika“ pa-
rengiau nedidelį rašto darbą „Jonas Basanavičius: mikroistorinis žvilgsnis“, 
kuriame mikroistoriniu lygiu glaustai aprašiau Basanavičiaus gyvenimą vaikystės 
ir jaunystės metais. Kai šį darbą pristačiau paskaitoje, prasidėjo diskusijos ir apie 
socialinius Basanavičiaus šeimos klausimus. Kiek suglumino dėstytojos Vaidos 
Kamuntavičienės klausimas: „O kada Ožkabaliuose panaikinta baudžiava?“ 
Vadinamoje Užnemunėje asmeninė laisvė (be žemės) valstiečiams suteikta 1807 
metais įvedant napoleono kodeksą. Plačiau šios temos tąkart neplėtojome 
(kaip žinoma, naujoji tvarka Užnemunėje galiojo tik iki 1815 metų). Man tai 
buvo dar vienas postūmis permąstyti galimą šios temos aspektą – pasigilinti į 
Basanavičiaus kilmę plačiąja prasme.

Taigi, darbo objektas – Basanavičiaus apsigyvenimas, gyvenimas ir sąmoninga, 
kryptinga bei nuosekli veikla Vilniuje 1905–1907 metais – gali būti deramai 

5 Budvytis V. Lietuvių tautinės savimonės žadinimas „Aušroje“: kalbos aspektas (bakalauro darbas, apgintas VDU 
istorijos katedroje; vadovas prof. habil. dr. B. Genzelis). Kaunas, 2010; taip pat žr.: Budvytis V. Jono Basanavičiaus 
atnašavimas prigimtai kalbai, Kultūros barai nr. 2, 2017, p. 82–88.
6 Motieka E. Didžiojo Vilniaus seimo preliudija: Memorandumas Rusijos vyriausybei, LAIS t. 3: Lietuvos 
valstybės idėja (XiX a.–XX a. pradžia). Vilnius, 1991.



M u z i e j a u s  a r c h y v a s

16

suvoktas tik pasiaiškinant Basanavičaus kilmę plačiąja prasme, atsižvelgiant ne 
tik į socialinius-teisinius, bet ir į bendruosius kultūrinius-istorinius šio klausimo 
aspektus, kartu akcentuojant bendruosius jo pasaulėžiūros ir mąstysenos bruožus 
bei iš to išplaukiantį jo istoriosofinį santykį su Vilniumi.

Darbo tikslas ir uždaviniai. Šio darbo tikslas yra aprašyti Basanavičiaus gy-
venimą ir veiklą Vilniuje nuo 1905 metų rugpjūčio iki 1907 metų kovo mėnesio 
to laikotarpio lietuvių kultūros kontekste. siekiant išsikelto tikslo formuluojami 
darbo uždaviniai: 1) apsibrėžti istorinį laikotarpio kontekstą; 2) pasiaiškinti 
Basanavičiaus kilmę plačiąja prasme; 3) apibūdinti bendruosius Basanavičiaus 
pasaulėžiūros ir mąstysenos bruožus; 4) apsibrėžti Basanavičiaus istoriosofinį 
santykį su Vilniumi; 5) nustatyti, kaip Basanavičius savo gyvenimo ir veiklos 
Vilniuje 1905–1907 metais kontekste reflektavo Lietuvos (LDK) istorinę praeitį 
ir modeliavo šalies ateitį per Vilnių kaip Lietuvos valstybinės praeities simbolį.

Darbo pobūdis. nors darbe taikomas įprastas aprašomasis-analitinis metodas, 
tačiau pats darbo pobūdis (naratyvas) yra apibūdintinas kaip sintetinė kultūros 
istorija su mikroistorijos bruožais, kur pasakojimo centre – Jono Basanavičiaus 
asmenybė, jo mąstysena. 

Pasak žymaus rusų literatūrologo Aleksandro Michailovo, kultūra egzistuo-
ja ne savaime, o tik žmoguje ir per žmogų; ji yra žmogaus tapsmas asmenybe. 
Kultūros istorija būtent ir tyrinėja ne faktus ir daiktus kaipo tokius, bet ap-
mąstymo procesus, į kuriuos iš anksto giliai panardinti faktai ir daiktai. Todėl 
pirmiausia turime suvokti kultūrinio fenomeno, kuris beveik visada yra asme-
nybinio pobūdžio ne empirine, o ontologine prasme, visumą7.

Darbe vadovaujamasi vadinamąja „senąja“ kultūros istorija. Kultūros sąvoka, 
kuria operuojama, iš esmės yra klasikinė-humanistinė ta prasme, kad kultūra čia, 
visų pirma, suvokiama kaip „dvasinės kūrybos“ sinonimas. Tačiau čia neapsiri-
bojama „siaurąja“ kultūros samprata (kur „dvasinė kultūra“ tapatinama tik su 
„aukštojo“ meno ir literatūros kūriniais, dvasinės kūrybos procesais bei panašia 
„neutilitarine, laisva“ veikla), o orientuojamasi į „plačiąją“ jos sampratą, kurioje 
kultūra yra vadinama viskas, kas nėra gamta. Plačiojoje kultūros sampratoje kul-
tūrai taip pat priklauso „materialioji“ kultūra. Į šią plačiąją kultūros sampratą yra 
orientuota vokiečių istoriko Karlo Lamprechto (1856–1915) kultūros istorijos 
koncepcija, kurią glaustai yra pristatęs istoriosofas Zenonas norkus8.

Lamprechto teigimu, kultūros istorija yra tam tikras „istorinės sintezės“ pro-
jektas, alternatyvus istoristinei politinei-diplomatinei istorijai. istorinė sintezė 

7 Cit. iš: Pivoras s. „Vargo pelė“: Lietuvos nacionalinės istoriografijos pradininkas simonas Daukantas, LAIS 
t. 5: simonas Daukantas. Vilnius, 1993, p. 72.
8 norkus Z. senoji kultūros istorija ir naujoji kultūrinė istorija, Lietuvos istorijos studijos t. 15. Vilnius, 2005.



M u z i e j a u s  a r c h y v a s

17

realizuojama objektyviu ir visapusišku pasakojimu, jungiančiu, „sintetinančiu“ 
„specialiųjų“ istorijos tyrimų rezultatus. Kad ir kokia būtų materialinės ir dva-
sinės tautos kultūros apraiškų tam tikroje „kultūros epochoje“ įvairovė, visas jas 
vienija tam tikri bendri bruožai. Aprašyti bei paaiškinti tuos bendrus bruožus, 
bendrą tautos materialinės ir dvasinės kultūros stilių ar išraišką tam tikroje 
„kultūrinėje būsenoje“ ir yra „sintetinis“ kultūros istoriko uždavinys. Tautos 
kultūros bruožų tam tikroje kultūros būsenoje vienovę Lamprechtas aiškino 
tam tikrais psichologijos („psichikos diapazono“) ypatumais, kurie būdingi tam 
tikroje kultūros epochoje gyvenantiems žmonėms. „Kultūros istorija yra žmonių 
bendruomenių sielos gyvenimo istorija“9, – teigė Lamprechtas.

Mikroistorija paprastai apibrėžiama kaip specifinis tyrimo būdas, leidžiantis 
itin atidžiai, aptariant įvairiausius aspektus, išanalizuoti būtent lokalų įvykį 
ar reiškinį. Tačiau šiuolaikinė mikroistorija neapsiriboja vien mikrotyrimais, 
bet ieško mikro- ir makrodimensijų sąsajų10. Mikroistorija kartu su istorine 
antropologija bei naująja kultūrine istorija analizuoja asmenų, kurie gyvena 
atitinkamoje kultūrinėje terpėje ir ja naudojasi bei per savo veiklą keičia jos 
struktūras, komunikavimą ir tarpusavio sąveiką11. Tačiau, kaip pastebėjo vienas 
iš mikroistorijos pradininkų Karlas Ginzburgas, mikroistorija nebūtinai turi 
reikalą su pavieniais likimais arba „mažais žmonėmis“. Prefiksas mikro- nežymi 
subjekto reikšmės, svarbos, socialinio statuso arba metaforinių dimensijų. Tokia 
samprata, anot istoriko, gali nuvesti klystkeliais. Mikro- sietinas su įdėmiu žvilgs-
niu. Reikia kalbėti apie mastą – būtent apie stebėjimo mastą; juk galima per 
mikroskopą žiūrėti į dramblio odos gabalą arba į musės sparnelį. Mikroistorija, 
pasak Ginzburgo, renkasi ne dramblį ar musę, bet įdėmų žvilgsnį į tiriamąjį 
objektą12. Taip mikroistorijos subjektais tampa ir žymūs bei svarbūs žmonės. 
Šiuo atveju mikroistorija yra tam tikra tyrimo strategija, naratyvo pobūdis, kai 
rašant biografiją siekiama per ją atkurti tiriamą laikotarpį, mentalitetą. Čia do-
minuoja vadinamasis išsamaus (turtingo) aprašymo metodas, kuris leidžia tekstą 
pateikti detaliai ir nenuobodžiai. Tačiau šis darbas nėra mikroistorinis; jis tik 
pasižymi mikroistorijos bruožais. 

Istoriografijos ir šaltinių apžvalga. Basanavičiaus gyvenimas ir ypač jo kul-
tūrinė-mokslinė bei visuomeninė-politinė veikla Lietuvos istoriografijoje gana 
plačiai aprašyta. Yra nemažai įžvalgių ir kritiškų straipsnių, vertinimų, tačiau 
tenka konstatuoti tendenciją, jog daugumoje tų tekstų iš esmės nagrinėjami tie 
patys klausimai, todėl juose pateikiama informacija kartojasi ir aprašymai tampa 

9 Ten pat, p. 22.
10 Trimonienė R. R. Mikroistorija: studijų knyga. Šiauliai, 2008, p. 5.
11 Ten pat, p. 26.
12 Ten pat.
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gana trafaretiški. „Kuo toliau nuo ‘Aušros’ laikų, – kaip yra pastebėjęs Vincas 
Maciūnas, – tuo labiau Basanavičius tautiečių sąmonėje paminklėja, pavirsdamas 
kultiniu kultūros ženklu“13. Pasak istorikų Antano Tylos ir Vytauto Merkio, 
nepaisant dar tarpukariu pasirodžiusių Basanavičiaus biografinių apybraižų14, 
iš kurių išsamiausią (iki šiol!) autobiografinę monografiją yra parašęs žurnalistas 
Adolfas nezabitauskis15, dar neturime nei išsamios Basanavičiaus bibliografijos, 
nei plačios ir moksliškiau pagrįstos jo biografijos16. Filosofas Romualdas Ozolas 
yra pabrėžęs ir tokios biografijos transkripcijos jaunimui reikalingumą17. 

iš bendrųjų veikalų galima išskirti jau po Lietuvos nepriklausomybės atkū-
rimo išleistą įdomią lyginamąją istoriko Albino Visockio knygą Bulgarija–
Basanavičius–Lietuva18 bei aiškiais mentalitetų istorijos bruožais pasižyminčią 
Juozo Rudzevičiaus monografiją19, kurioje orientuojamasi į Basanavičiaus gimtąją 
aplinką ir akcentuojami jo asmenybės formavimąsi lėmę veiksniai, mikroistoriš-
kai aprašoma vaikystė ir jaunystė. Taip pat dera išskirti ir 2001 metais Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje vykusios konferencijos pranešimų pagrindu parengtą 
straipsnių rinkinį Dr. Jonas Basanavičius, 1851–1927; šioje konferencijoje, 
skirtoje Basanavičiaus 150-osioms gimimo metinėms paminėti, jo gyvenimas 
ir veikla nagrinėti įvairiais aspektais20. 

Lietuvių, tarp jų ir Basanavičiaus, politinę veiklą 1905–1907 metais bene 
plačiausiai tyrinėjo istorikai Egidijus Motieka ir Rimantas Miknys21. iš jų išsi-
skiriančiame Motiekos straipsnyje „Jonas Basanavičius: tarp tradicinio ir mo-
dernaus valstybingumo“22 argumentuotai nagrinėjamas Basanavičiaus Lietuvos 
modelis, aptariami jo loginiai ir istoriniai pagrindai, išskiriamos su tuo susijusios 

13 Cit. iš: Jurgutienė A. Jonas Basanavičius ir romantizmas, Dr. Jonas Basanavičius, 1851–1927. Vilnius, 2009, 
p. 92.
14 Krupavičius M. Jonas Basanavičius – didis Tėvynės meilės mokytojas. Kaunas, 1927; Mackevičius R. Daktaras 
Jonas Basanavičius: jo gyvenimas ir darbai, Lietuvių tauta t. 4. d. 2, 1928; Mackevičius R. Daktaras Jonas Basana-
vičius: jo gyvenimas ir darbai. Vilnius, 1930. 
15 nezabitauskis A. Jonas Basanavičius. Vilnius, 1990.
16 Tyla A. Jono Basanavičiaus kilmė, Dr. Jonas Basanavičius, 1851–1927. Vilnius, 2009, p. 8; Merkys V. Jonas 
Basanavičius – „Aušros“ kūrėjas, Dr. Jonas Basanavičius, 1851–1927. Vilnius, 2009, p. 62.
17 Ozolas R. Jono Basanavičiaus iššūkiai, Šiaurės Atėnai nr. 45, 2001-12-01, p. 3.
18 Visockis A. Bulgarija–Basanavičius–Lietuva. Vilnius, 1992.
19 Rudzevičius J. Ten gimė, augo dr. Jonas Basanavičius. Vilnius, 2000.
20 Dr. Jonas Basanavičius, 1851–1927 (sudarė A. Bieliūnienė, B. Kulnytė, R. subatniekienė). Vilnius, 2009.
21 Miknys R., Motieka E. Tautiškoji lietuvių demokratų partija: idėjinės-politinės kūrimosi aplinkybės, LAIS t. 1: 
Tautinės savimonės žadintojai: nuo asmens iki partijos. Vilnius, 1990; Motieka E. Didžiojo Vilniaus seimo preliudija: 
Memorandumas Rusijos vyriausybei, LAIS t. 3: Lietuvos valstybės idėja (XiX a.–XX a. pradžia). Vilnius, 1991; 
Motieka E. nuo Lietuvių suvažiavimo Vilniuje iki Didžiojo Vilniaus seimo: istoriografinė suvažiavimo pavadinimo 
analizė, LAIS t. 4: Liaudis virsta tauta. Vilnius, 1993; Motieka E. Didysis Vilniaus seimas. Vilnius, 2005.
22 Motieka E. Jonas Basanavičius: tarp tradicinio ir modernaus valstybingumo, LAIS t. 8: Asmuo: tarp tautos ir 
valstybės. Vilnius, 1996.
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problemos. Pastaruoju metu nuosekliais Basanavičiaus biografijos tyrimais už-
siima sigitas narbutas23 ir Algirdas Grigaravičius24. Lietuvių mokslo draugijos 
istoriją išsamiausiai yra aprašęs istorikas Juozas Jurginis25. nemažai dėmesio 
Basanavičiui bei XiX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios istoriniam 
kontekstui Vilniuje skyrė istorikas Jonas Aničas solidžioje monografijoje apie 
Petrą Vileišį26.

išskirtų autorių istoriografinėmis pozicijomis šiame darbe daugiausia ir remtasi. 
Šaltinius, kuriais remtasi, galima suskirstyti į kelias grupes. Pagrindinę šaltinių 

bazę sudaro Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyne 
(toliau – LLTi BR) Jono Basanavičiaus fonde (f. 2) saugomi dienoraščiai, laiš-
kai, įvairūs raštai ir dokumentai. Taip pat naudotasi šiame rankraštyne esančiu 
Lietuvių mokslo draugijos (LMD) fondu (f. 22) bei Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje (LMAVB Rs) saugomu LMD 
fondu (f. 255). Aprašant Pirmosios lietuvių dailės parodos rengimą naudotasi 
Lietuvos literatūros ir meno archyvo (LLMA) Lietuvių dailės draugijos (LDD) 
fondo (f. 33) dokumentais.

Kitą šaltinių grupę sudaro publikuoti šatiniai27 bei įvairūs paties Basanavičiaus 
raštai, iš kurių svarbiausia – autobiografija28. Atskirą šaltinių grupę sudaro ir 
gausi to meto periodika, visų pirma – dienraštis Vilniaus žinios bei LMD leidinys 
Lietuvių tauta. Periodika bei kai kuriais kitais šaltiniais naudotasi per virtualų 
duomenų banko portalą adresu: www.epaveldas.lt.

Darbo struktūra. Darbą sudaro „Įvadas“, trys skyriai su poskyriais ir „išvados“. 
Pagrindinės dėstomosios darbo dalies padalijimą į tris skyrius nulėmė darbo 
problemos bei išsikeltų uždavinių formulavimas. Pirmajame skyriuje „istorinis 
laikotarpio kontekstas“ apsibrėžiama bendra istorinė XiX–XX amžių sandūros 

23 narbutas s. ieškojęs gyvybingumo pagrindų: Jono Basanavičiaus bibliotekos katalogas, Jono Basanavičiaus 
asmeninės bibliotekos katalogas. Vilnius, 2008.
24 Grigaravičius A. Jonas Basanavičius – politikas iš reikalo, Kultūros barai nr. 9. 2011. 
25 Jurginis J. Lietuvių mokslo draugija, Iš lietuvių kultūros istorijos t. 8: Mokslo, kultūros ir švietimo draugijos. 
Vilnius, 1975.
26 Aničas J. Petras Vileišis, 1851–1926. Vilnius, 2001.
27 Basanavičius J. Rinktiniai raštai. Vilnius, 1970; Basanavičius J. Raštai kn. 1: straipsniai ir studijos. Vilnius, 
2003; Tautiškosios lietuvių demokratų partijos dokumentai (parengė R. Miknys, E. Motieka), LAIS t. 1: Tautinės 
savimonės žadintojai: nuo asmens iki partijos. Vilnius, 1990; Lietuvių Memorandumas Rusijos Ministrų Tary-
bos Pirmininkui grafui s. J. Vitei (1905 m. lapkritis) (parengė E. Motieka), LAIS t. 3: Lietuvos valstybės idėja 
(XiX a.–XX a. pradžia). Vilnius, 1991; Basanavičius J. Vilniaus seimo medžiaga (parengė R. Miknys, E. Motieka), 
Lituanistica nr. 1 (13), 1993.
28 Basanavičius J. 33. Jonas Basanavyczius [autobijograpija], Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai [Jonas Šliūpas]. 
Tilžė, 1890, p. 168–195; Basanavičius J. Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istorija, 1851–1922, Lietuvių tauta 
kn. 5. Vilnius, 1935; Basanavičius J. Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istorija, 1851–1922. Vilnius, 1936; 
Basanavičius J. Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istorija, 1851–1922. Vilnius, 1997.
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Lietuvos ir Vilniaus specifika. Antrajame skyriuje „Jonas Basanavičius ir Vilnius“ 
aiškinamasi Basanavičiaus kilmė ir apibūdinami bendrieji jo pasaulėžiūros ir 
mąstysenos bruožai bei iš to išplaukiantis istoriosofinis jo santykis su Vilniumi. 
Trečiame ir pagrindiniame skyriuje „Jonas Basanavičius Vilniuje 1905–1907 
metais“ aprašomi to meto Basanavičiaus gyvenimas ir veikla Vilniuje. Datuojant 
orientuojamasi į naująjį stilių pagal Grigaliaus kalendorių; daugumoje atvejų 
datavimas dubliuojamas datą nurodant senuoju stiliumi pagal Julijaus kalendo-
rių, o skliausteliuose pateikiant ir naujuoju. Cituojamų šaltinių kalba netaisyta, 
rašyba ir skyryba sunorminta nežymiai. 

Taikant išsamaus (turtingo) aprašymo metodą, panaudota 12 „kapsulių“ – 
įterptų rėmeliuose įrašytų glaustų pasakojimų, kurie savotiškai papildo darbo 
istorinį naratyvą ir leidžia geriau suvokti bendrąją darbo temą*. nuorodos į jas 
parašytos didžiosiomis raidėmis laužtiniuose skliaustuose. Kapsulės laikytinos 
ir tam tikru darbo priedu. Pabaigoje, atsižvelgiant į dokumento reikšmę ir isto-
rinę vertę, kaip priedas pridedamas Basanavičiaus parengtas Memorandumas 
Rusijos vyriausybei. 

* * *
Džiaugiuosi, jog šį baigiamąjį istorijos magistro darbą parengiau universi-

tete, kuris vadovaujasi plačiai suvokta Artes liberales studijų koncepcija. Visų 
pirma, dėkoju buvusiam šalia ir visada išklausiusiam darbo vadovui – Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariui ir Kovo 11-osios Akto si-
gnatarui, filosofui prof. habil. dr. Bronislovui Genzeliui. specialią padėką tariu 
Lietuvos nacionalinio muziejaus signatarų namų vedėjai Meilutei Peikštenienei 
už suteiktą galimybę pasinaudoti Basanavičiaus bibliografine rodykle. Už meto-
dinius patarimus ir vertingas nuorodas į kai kuriuos archyvinius šaltinius taip 
pat dėkoju istorikui Algirdui Grigaravičiui.

* Pagal normaną Deivisą, žr.: Davies n. Europa. Istorija. Vilnius, 2008.
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I. Istorinis laikotarpio kontekstas

I. 1. Lietuva XIX–XX amžių sandūroje

XiX–XX amžių sandūroje Lietuva, vadinamasis Šiaurės vakarų kraštas ben-
drąja prasme, tebebuvo Rusijos imperijos okupuota ir aneksuota šalis, o lietuvių 
tauta – pavergta. Tebegaliojant barbariškam lietuviškos spaudos tradiciniu 
lotynišku raidynu draudimui, svarbiausios to laikotarpio lietuvių tautinio ir 
pilietinio pasipriešinimo veikimo formos buvo nelegalios spaudos rengimas ir 
platinimas, slaptų lietuviškų mokyklų steigimas bei slaptų spaudos platinimo, 
savišvietos ir kultūrinės veiklos organizacijų kūrimas. 

Paskutiniaisiais XiX amžiaus dešimtmečiais Lietuvos kaimuose, miesteliuose 
ir miestuose įsisiūbavo dar viena slapto kultūrinio darbo sritis – prasilavinusio 
jaunimo suburtų mėgėjiškų dramos būrelių ir chorų pasirodymai. Kaimuose 
dažniausiai jie vykdavo erdvesniuose klojimuose, todėl imti vadinti klojimo 
teatru, o visas šis scenos mėgėjų sąjūdis – klojimo teatro sąjūdžiu. XX amžiaus 
pradžioje išpopuliarėjo gegužinės, į kurias tautinio judėjimo dalyviai rinkdavosi 
pasitarti judėjimo ir politikos klausimais. Visas šis darbas taip pat buvo rusų 
valdžios persekiojamas ir baudžiamas. [OPERA]

Didėjant veiklios lietuvių pasaulietinės inteligentijos skaičiui ir į tautinį judė-
jimą įsitraukiant vis gausesniems tautos sluoksniams, šalia tautinių, kultūrinių 
siekių deklaravimo ir įgyvendinimo vis dažniau ėmė girdėtis svarstymų ir apie 
politinę ateitį. Tai rodė tautinio judėjimo organizacinių pokyčių brendimą, 
politinių partijų artėjimą ar atsiradimą. 

Jau XiX amžiaus 9 dešimtmetyje Vilniuje ir kitose Lietuvos vietose reiškėsi 
slapti socialdemokratų būreliai. Jie radosi veikiami Vakarų Europos socialde-
mokratų įtakos ir vietinės socialinės-politinės realybės. 1896 metais įsikūrė 
nelegali Lietuviškoji socialdemokratų partija (toliau – LsDP), 1902–1905 
metais tapusi Lietuvių socialdemokratų partija. Jau pats pavadinimas sako, kad 
socialdemokratai organizavosi tautiniu pagrindu. netrukus pradėjo veikti dar 
internacionalinės pakraipos Rusijos socialdemokratų darbininkų (RsDPR) bei 
Lenkijos karalystės ir Lietuvos socialdemokratų (sDPKPiL) partijos, Visuotinė 


