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Gedimino Zemlicko nuotrauka

2014 m. pasirodė pirmoji „Būtovės slėpinių“ knyga, parengta pagal 
unikalų laidų ciklą, LRT rodytą 1993–2004 m. Laidos kūrėjai 1998 m. 
buvo įvertinti Nacionaline premija.

Antroji knyga „Būtovės slėpiniai. Užmiršta Lietuva“ apima 1996–
1999 m. rodytas laidas, skirtas apmąstyti istorinės Lietuvos buvimui 
Ukrainos, Baltarusijos ir Lenkijos praeityje ir šio buvimo pėdsakus da-
bartinėse jų teritorijose.

• Kodėl Lietuvos didieji kunigaikščiai veržėsi į rytų slavų 
žemes ir mėgino jose įsitvirtinti?

• Ką imperijos kūrimo pastangos reiškė lietuvių tautai,  
ir kaip jos veikė Lietuvos valstybės likimą?

• Kodėl Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė būsimųjų  
ukrainiečių ir baltarusių protėviams reiškė galimybę  
atsirasti istorijos arenoje?

• Kiek ir kada Lietuvos būta Palenkėje? Kaip ir kodėl  
Palenkės pažinimas gali pakeisti lietuvio požiūrį  
į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją?

• Kurias Ukrainos, Baltarusijos ir Lenkijos vietas  
pirmiausia turėtų aplankyti lietuvis, ieškantis istorinės 
Lietuvos ženklų šių šalių teritorijose XXI amžiuje?

„Būtovės slėpiniai“ Lietuvos visuomenei padeda pažvelgti į savo 
istoriją iš netikėtų pozicijų, kvestionuoja neginčijamomis tiesomis 
laikytus teiginius apie tautos ir valstybės praeitį, negailestingai 
griauna stereotipus ir kloja pagrindus XXI a. lietuvio istorinės savivo-
kos, pilietiškumo, patriotizmo ugdymui.

Laidos „Būtovės slėpiniai“, 1993–2004 m. rodytos  
LRT eteryje, kūrėjai (iš kairės į dešinę):
istorikas prof. Edvardas Gudavičius, 
redaktorius Albertas Žostautas,
režisierius Algimantas Galinis,
istorikas prof. Alfredas Bumblauskas

Svarbi mokslo populiarinimo tendencija, „ėjimas  
į žmones“, uždarų akademinių patalpų atvėrimas 
išorės skersvėjams, kurio neišsigando istorikai Alfredas 
Bumblauskas ir Edvardas Gudavičius, magišką televizijos 
įtaigą suderinę su lemiamų epochų sankirtų reiškinių 
nagrinėjimu. Iki tol niekas Lietuvoje nesiėmė tokiu 
būdu plėsti istorijos suvokimo lauką, tad jų (kartu su TV 
režisieriumi Algimantu Galiniu ir redaktoriumi Albertu 
Žostautu) 1998 m. gauta Nacionalinė premija yra 
pelnytas tokio „reikšmingo kūrinio“ įvertinimas.
Literatūrologas dr. Manfredas Žvirgždas

„Būtovės slėpiniai“ tuomet buvo ne tik akademinio, bet ir 
kultūrinio, visuomeninio, gal ir politinio gyvenimo įvykis. 
Gana sunku pasakyti, kas yra „Būtovės slėpiniai“. 
Grynasis mokslas? Akivaizdu, kad ne. Tačiau tikrai –  
ne vien tik mokslo populiarinimas. 
Istorikas ir politologas prof. dr. Antanas Kulakauskas

„Būtovės slėpiniai“ buvo posovietinis Platono stiliaus 
dialogų atgaivinimas. Neįprasta, kad tai padarė istorikai, 
o ne filosofai. Šiandien daug kalbama apie dialogą, bet 
dažnai trūksta inteligentiškų žmonių. Dialogo idėja mažai 
verta, jeigu tai yra keitimasis banalybėmis. „Būtovės 
slėpiniai“ žaižaruoja provokacijomis. Tai nėra vien tik  
ant centrinio šildymo radiatoriaus nupieštos liepsnos. 
Dega posovietinio Lietuvos istorijos mokslo troba. 
Filosofas prof. dr. Alvydas Jokubaitis

Jei laidoje yra dialogas, vadinasi, panašu į teatrą. Jeigu 
tai teatras – turi būti konfliktas. Jei konfliktas, turi būti 
ir vaidmenys. „Būtovės slėpiniuose“ pritaikiau metodą, 
kurio GITIS’e mokiausi pas profesorę Mariją Knebel.  
Ji – Konstantino Stanislavskio sekėja, improvizacinio 
teatro šalininkė. Ir Edvardas Gudavičius, ir Alfredas 
Bumblauskas vartoja teatro terminologiją: kalba apie 
antuždavinį, siekiamybę, tolygų veiksmą, poziciją.  
Jie abu nepaprasto temperamento, tad laidoje 
atsiskleidžia ir kaip žmonės.
Režisierius ir vienas iš „Būtovės slėpinių“ kūrėjų Algimantas Galinis

Alfredas Bumblauskas
Edvardas Gudavičius 
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I  DALIs

t r a n s l i u o t a  1 9 9 7 - 0 7 - 2 0

Kviestinis dalyvis –
JóZef marosZek – lenkų istorikas

Alfredas Bumblauskas: sėdžiu ant garsiųjų Augustavo kanalų kranto282. Šie ka-
nalai jungia du svarbius baseinus – Vyslos (per Bebrą) ir Nemuno (per 
Juodąją Ančią). Juodoji Ančia prie pat Lietuvos sienos (Baltarusijos teri-
torijoje) įteka į Nemuną.

Kodėl esu Augustave? Atrodo, istorinėje mūsų sąmonėje žinios apie 
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę baigiasi maždaug ties Augustavu. 
Neabejoju – lietuviai yra girdėję apie seinus, juolab kad ten gyvena 
mūsų tautiečiai, kažką žino ir apie suvalkus (nuo kurių kilo suvalkijos 
vardas), ką nors nutuokia apie Vygrius ir, tikriausiai, apie Augustavą.

Lietuvių istorikai, važiuodami per šitą kraštą, į Lenkijos pietus šiau-
riau Augustavo lekia net nestabtelėdami. skubama todėl, kad ir pietyn 
nuo Augustavo buvo Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, pradedant Kęs-
tučio, o juo labiau – Vytauto laikais.

Praeities tyrinėtojai žino: kažkur prie Balstogės ryčiau yra supraslė, 
kuri net po Liublino unijos (kai Palenkė buvo prijungta prie Lenkijos) 
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liko Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Beje, su kūrybine „Būtovės slė-
pinių“ grupe ten esame lankęsi, tačiau dabar norime pasidairyti pla-
čiau. Ketiname nuvažiuoti dar toliau į pietus, kur Lietuvos Brasta (ne 
dabartinės Baltarusijos, o dabartinės Lenkijos teritorijoje), kur ir po 
Liublino unijos buvo Brastos vaivadija. Žinome, kad ten yra Radvilų 
centras Biala ir sapiegų Kodenis.

Taip pat niekam ne paslaptis, kad yra ir tikroji Palenkės vaivadija, 
kuri iki Liublino unijos priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, 
ir ten buvo nepaprastai svarbūs centrai Melnikas, Bielskas, Drohičinas, 
suražas. Ten taip pat norisi pasidairyti. Tiesa, iš ikiliublinio laikotarpio 
ten gal mažai ką terasime, tačiau įdomu, kad po Liublino unijos Palen-
kėje (jau priklausančioje Lenkijai) mūsų didikai taip pat kūrėsi, statė re-
zidencijas (neretai didesnes nei prieš uniją) ir gyveno, kaip antai – Biržų 
šakos Radvilos buvo įsikūrę Vengruve.

Štai kiek norų važiuojant nuo Augustavo į pietus! Troškimą pamatyti 
savosios praeities pėdsakus lemia turtinga istorija, kuri, drįstu teigti, 
yra užmiršta dukart.

Ieškojome Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimo Baltarusi-
joje ir Ukrainoje, o dabar žvilgsnį nukreipėme į Lenkiją ir laidą (o gal 
ir visą laidų ciklą) pavadinome „Du kartus užmiršta Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštystė“. Profesoriau, ar teisingai pavadinome laidą?

Edvardas Gudavičius: Visiškai akivaizdu, kad užmiršta. Tiesa, nedrįstu įvardyti 
skaičiaus – kiek kartų.

A. B. Pavadinimas „Užmiršta du kartus“ leidžia pasakyti, jog Lietuvos Di-
džioji Kunigaikštystė Palenkėje yra užmiršta labiau nei Baltarusijoje.

E. G. Dabar supratau, kad turite omenyje ne chronologinį, o kokybinį už-
maršties aspektą... Ko gero, galima sutikti su šiuo pavadinimu ir jo 
interpretacija. Pasakymas užmiršta du kartus taikytinas turbūt mūsų 
laikams. Tarpukario epochoje ši užmarštis nebuvo tokia aštri.

A. B. Istorinei lietuvių visuomenės savimonei didžiulę įtaką ir žalą padarė 
sovietų sąjungos sienų egzistavimas. Baltarusija ir visi joje esantys se-
nosios Lietuvos ženklai buvo tarsi ranka pasiekiami, o ką galima rasti 
už spygliuota viela nužymėtos Lenkijos sienos, jau mažai svarstėme ir 
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įsivaizdavome. Be to, labai domėtis ir žinoti tokius dalykus, sovietinės 
ideologijos požiūriu, nebuvo visai gerai.

E. G. Jūsų minėtos aplinkybės veikė užmaršties sklaidą, tačiau mes turime 
istorinį precedentą. Juk siena, atskyrusi buvusią Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės teritoriją nuo kitos kunigaikštystės dalies, pirmą kartą 
išvesta dar 1569 metais...

A. B. Beje, po užmaršties šleifu slepiasi dalykai, kurie buvo dingę ne tik iš 
visuomenės, bet ir iš istorikų akių. Turiu omenyje „Būtovės slėpinių“ 
šiandieninėje Lenkijoje surastus Brastos ir Trakų vaivadijų gabalus.

E. G. Tai jau yra tikri atradimai dalykų, apie kuriuos iš viso nežinojome. Čia 
dar kartą galiu konstatuoti – iš tiesų nežinau, kiek kartų mūsų istorijos 
siužetai, apie kuriuos rengiamės kalbėti, yra užmiršti.

A. B. Mūsų kelionę po dukart užmirštą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
teritoriją Lenkijoje siūlau pradėti nuo to, kad šiandien sėdime Vilniaus 
katedros Šv. Kazimiero koplyčioje, kurioje yra italų kilmės dailininko Mi-
chelangelo Palloni freskos, vaizduojančios dvi scenas, siejamas su šv. Ka-
zimiero gyvenimu283. Įdomu, kad labiausiai į vakarus nutolusiame mūsų 
kelionės po Lenkiją taške Vengruvo bažnyčioje (beje, Vengruvas priklausė 
Radvilai Juodajam284) antroje XVII amžiaus pusėje taip pat Palloni sukūrė 
freskas285. Tai, man atrodo, labai graži ir simboliška mūsų temos jungtis.

Vengruvas – vakariausias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės taš-
kas. Į Europą vykdavo per Vengruvą. Šis miestas yra labai palankio-
je prekybos vietoje. Iš čia ėjo kelias iš Lietuvos Brastos į Dancigą ir iš 
Drohičino į Varšuvą. Štai kodėl čia labai anksti pradėjo kurtis Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės giminės – Kostevičiai, Radvilos, Kiškos, 
paskui – vėl Radvilos.

Ar Vengruvas yra mūsų kultūros faktas?
E. G. Į šį klausimą norėčiau atsakyti grįždamas prie Michelangelo Palloni. Šis 

menininkas yra mūsų, ar ne? Beje, prabilus apie jį, dar reikia pridėti, kad 
ir Pažaislyje yra šio kūrėjo freskų. Tikriausiai, neišvardijome visų Palloni 
kūrinių, tačiau galime apibrėžti arealą, kuriame ir kam jis dirbo.

O tokie svarstymai, susiję su konkretaus menininko palikimo daly-
bomis, beveik visuomet yra nevienareikšmiai, todėl, nors ir uždaviau 
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labai tiesmuką klausimą, į jį atsakyti be išlygų yra sudėtinga. Galbūt 
būtų prasminga klausti taip: kiek Palloni yra mūsų ir kiek – ne mūsų?

Palloni dirbo lietuvių užsakovams. Ši aplinkybė leidžia teigti: „Tada 
jis yra mūsų! Mes nupirkome tą meną!“ Žinoma, tokia konstatacija vie-
nareikšmiškai yra galima tik tada, kai kalbame apie Lietuvą, o disku-
tuojant apie Palenkę ne viskas taip aišku. Palloni kūrė Vengruve, kai 
pastarasis nebepriklausė Lietuvos valstybei.

Bet, pasakius tai, reikia įvertinti dar vieną aplinkybę. Dabar pasitelk-
siu menininko Veito stosso pavyzdį286. Jis buvo vokietis, tačiau pats svar-
biausias Veito stosso kūrinys – didysis Krokuvos Švč. Mergelės Marijos 
bažnyčios altorius. Šis menininkas be minėto altoriaus yra tiesiog neįsi-
vaizduojamas, o jo darbai, sukurti Lenkijoje, tikriausiai yra patys reikš-
mingiausi. Todėl galimas ir dar vienas apibendrinimas – be savo kūrinių 
Lenkijoje stossas yra sunkiai perprantamas ar įvertinamas. Analogišką 
taisyklę galime pritaikyti ir Palloni. Be šio menininko indėlio į Lietuvos 
meną jo kūrybą pačia bendriausia prasme būtų labai sunku įvertinti. Tuo 
pat metu reikia turėti omenyje ir tai, ką Palloni padarė Palenkėje.

A. B. Kažkada esame svarstę, ar turime teisę Nesvyžių dėti į Lietuvos istori-
ją arba į Lietuvos architektūros istoriją? Tada atsakėte teigiamai: „Taip, 
paminklas yra mūsų!“ Aš oponavau, nes abejojau: „Gal tai yra impe-
rializmas?“ O kaip dėl Palenkės? Nuo Vengruvo – tik 70 kilometrų iki 
Varšuvos.

E. G. Nuo Gedimino ar nuo Kęstučio laikų Palenkė įeina į Lietuvos valsty-
bės sudėtį ir būna iki 1569 metų. Taigi, gana ilgą laiką Palenkė buvo 
Lietuvos valstybės teritorija. Lietuviai čia gal ir negyveno arba jų buvo 
labai nedaug. Tačiau jūs priminėte, ką kalbėjome apie Baltarusiją kons-
tatuodami: „Čia – mūsų!“ Šį verdiktą priėmėme, nes, nepaisant nedide-
lio Baltarusijoje gyvenančių lietuvių skaičiaus, tik jų dėka atsirado kai 
kurie dvarai ir bažnyčios. Analogiškai derėtų vertinti ir Palenkę, kai ji 
priklausė Lietuvos valstybei.

A. B. O kai Palenkė jai jau nebepriklausė?
E. G. Man nesinori iš karto pradėti kapoti: „Čia jau ne mūsų!“ Juk siena tarp 

Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės yra, tačiau 
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gyvenimiški saitai lieka. Tai ypač pasakytina apie tas elitui priklausan-
čias didikų gimines.

Kaip šitą situaciją derėtų įvertinti? Pateiksiu vieną pavyzdį. Turtingi 
rusų grafai ar kunigaikščiai rūmus pirkdavosi Rivjeroje. Turbūt niekas 
tokių investicijų dabar nevertina kaip „rusų meno“ ar „rusų architektū-
ros“. Kita vertus, tyrinėtojai, analizuojantys vienų ar kitų rūmų istoriją, 
būtinai pažymės, kad jie kažkada priklausė rusų didikui, kad čia įvyko 
kažkas, kas galėjo turėti įtakos Rusijos istorijai.

Manau, analogiškai reikėtų vertinti Palenkėje esančius lietuvių pėd-
sakus, konstatuojant – kas, kaip ir kada buvo susiję su šioje teritorijo-
je gyvenusiomis ir tam tikrą veiklą vykdžiusiomis didikų giminėmis. 
Galbūt, atidžiau patyrinėję minėtus pėdsakus, galėsime pasakyti, kad 
kai kurie žmonės ne tik pirko nuosavybę, bet ir patys kažką statė ar ki-
tokiais būdais užsiėmė tam tikrų vertybių kūryba. Taigi, reikia tyrinėti 
ryšius.

A. B. Kaip antai, koks nors didikas iš Lietuvos į Palenkę galėjo atsivežti 
meistrus...

E. G. Tai – viena iš minėtų ryšių galimybė.
A. B. Tuoj pat judėsime į šoną nuo Vengruvo, tačiau dar kartą norėčiau pa-

brėžti, kad šį miestą ir Varšuvą teskiria vos 70 kilometrų. Po Liublino 
unijos Lietuvos didikai – kad ir sapiegos – rezidencijas pradeda statyti 
Varšuvoje. O man rūpi ekspromtu paklausti – ar dėtumėte tokią rezi-
denciją į Lietuvos architektūros istoriją?

E. G. Negaliu sakyti, kad tai būtų vien Lietuvos architektūros istorija, grei-
čiau Lenkijos ir (ypač pabrėžiu jungtuką ir) Lietuvos architektūros isto-
rija, kadangi sapiegų rezidencija Varšuvoje yra gyvybiškai susijusi su jų 
gyvenimu Lietuvoje. Kodėl tokių dalykų turėtume atsisakyti?

A. B. Tokiu atsakymu patenkinote mano imperialistines užmačias. Jeigu jau 
Varšuvoje sapiegų rezidencija gali priklausyti Lietuvos architektūros 
istorijai bent iš dalies, tai Vengruve esančius dalykus vertinti daug len-
gviau. Beje, nuvykę į Vengruvą, pasijutome sumišę – rezidencijos ten 
nėra! Tačiau šalia Vengruvo, už dešimties kilometrų į šiaurės vakarus, 
aptikome Starawieś – senąjį Kaimą287.
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Branickių Balstogė 
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senajame Kaime stovinčius rūmus pastatė ne kas kitas, o garsusis Bo-
guslavas Radvila288, to paties 1655 metų Kėdainių sutarties autoriaus Jo-
nušo Radvilos pusbrolis. Boguslavas Radvila – spalvinga asmenybė, ke-
liauninkas klajūnas, Paryžiuje parklupdęs pirmąsias Prancūzijos špagas. 
Pagrindinė šio nuotykių ieškotojo rezidencija buvo čia, šalia Vengruvo.

Jeigu jau pradėjome imperialistiškai savintis įvairius dalykus, tai Bogus-
lavo Radvilos pasistatydinta rezidencija senajame Kaime mums priklauso 
be jokių kalbų. Juk jie stovi senojoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
teritorijoje, kurią lenkai neteisėtu būdu atplėšė per Liublino uniją!

E. G. Ta pačia proga dar galima prisiminti štai ką... O kur mirė Jonušas Ra-
dvila? Tykocine289. Mūsų aptariamu metu, vadinamaisiais Tvano lai-
kais290, Radvilos telkėsi Palenkėje. Čia buvo didelės jų valdos. Radvilos 
iš šių valdų prisiekė Lenkijos Karalystei. Tačiau nepamirškime: jie gy-
veno kaip valstybė valstybėje – turėjo dideles latifundijas ir savo ka-
riuomenę, pagaliau – kunigaikštystės titulatūrą291. Radvilos buvo tokio 
lygio žaidėjai, kad jų giminės istorija, susipynusi su Lietuvos valstybės 
istorija, tuo pat metu išėjo už šios valstybės ribų.

Palenkės Radvilų pozicija Tvano metu minėtą apibendrinimą puikiai 
patvirtina.

Todėl, viena vertus, suprantu jūsų norą įtraukti starawieś – senajame 
Kaime – stovinčią Radvilų rezidenciją į Lietuvos architektūros istoriją, 
tačiau, kita vertus, reikia labai tiksliai sudėti akcentus: kas ir kieno!

A. B. Kaip suprantu, sudedant akcentus, pagrindinis kriterijus yra...
E. G. ...ryšiai!
A. B. Aš būčiau sakęs užsakymas – kas užsako, kas moka pinigus ir kas pri-

žiūri, kaip vyksta statybos.
E. G. Visiškai sutinku. Turime reikalą su amžina taisykle: „Kas užsako, to ir 

muzika!“
A. B. Kita vertus, kalbant apie XVII amžių, lietuvių didikų įvaizdis yra pras-

tas... Štai ir Radvilos lyg niekur nieko prisiekia karalystei. Gal tokiu 
atveju į juos reikėtų žiūrėti skeptiškiau?

E. G. O kiek kartų Vytautas prisiekinėjo Lenkijai? Tačiau, nepaisant to, nuo-
sekliai ėjo į karūnavimą. Priesaikos lieka priesaikomis, šalia jų dar yra 



315  /             

III .  Palenkė Lietuvos istori jo je

tikrovė. O šiuo atveju ji tokia: valstybėje egzistuoja Radvilų valstybė. 
Tai privalome įvertinti.

A. B. Kelionėje po Palenkę kūrybinę „Būtovės slėpinių“ grupę globojęs isto-
rikas Józefas Maroszekas292 be galo svetingai priėmė Balstogėje, kurioje 
jis vadovauja regioniniam paminklosaugos centrui, apimančiam pen-
kias vaivadijas. Jose bent dalis teritorijos kažkada yra priklausiusi Lie-
tuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Akivaizdu, šiandienos Lenkija gerbia 
kunigaikštystės palikimą, kuris sudaro vientisą regioną, kita vertus, 
Maroszekas viename pokalbyje suabejojo: „Gal ir nereikėtų braižyti to-
kių ribų, vis tiek juk yra viena kultūra...“

Papasakojus šį įspūdį, dabar grįžkime į Bielską, kur ir prasidėjo mūsų 
pažintis su Józefu Maroszeku.

su Lietuvos istorija bent šiek tiek mokykloje susipažinusiam žmogui 
Bielsko seimas 1564 metais – viena svarbesnių mūsų istorijos datų, kai 
įvyko reforma, buvo sutvarkytos vaivadijos, įgijome pavietų, atsirado 
žemės teismai293.

Plačiau apie tai, kaip Bielskas (lenk. Bielsk Podlaski) yra susijęs su Lie-
tuvos istorija, papasakos profesorius Józefas Maroszekas, didžiausias 
Palenkės (ir apskritai krašto nuo Bugo iki Nemuno) istorijos žinovas. Ką 
galima papasakoti apie pirmąją Bielsko ir lietuvių pažintį?

Józef Maroszek: Bielskas buvo vienas didžiausių Palenkės miestų, iki 1569 
metų priklausiusių Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Ta priklauso-
mybė buvo gana ilga – nuo 1325 metų valdant Gediminui iki Liublino 
unijos.

Bielsko istorijoje ypatinga vieta priklauso didžiajam kunigaikščiui 
Vytautui. Tai jis puoselėjo šį miestą, 1430 metais suteikė miesto statusą, 
o gyventojams paskyrė jų valdytoją. Tais pačiais metais Vytautas fun-
davo ir Švč. Mergelės Marijos gimimo ir Šv. Mikalojaus bažnyčią. Be 
katalikų bažnyčios, Bielske buvo ir keletas cerkvių.

spėjama, kad šalia pylimo buvo pastatyta pilis, o pylimas kildinamas 
iš XII–XIII amžių. Dar nuošaliau pylimo buvo pastatyta didelė pilis, 
kuri stovėjo iki 1564 metų.

A. B. Ką patartumėte lietuviams? Ar verta atvykti į Bielską?
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J. M. Palenkės regionas ilgai priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, 
todėl kiekvienas lietuvis privalo pažinti Palenkę ir Bielską. Čia yra tiek 
daug vertingo palikimo, pavyzdžiui, bažnyčios. Štai – karmelitų baž-
nyčia, statyta ketvirtame XVII amžiaus dešimtmetyje. O dar ankstesni 
architektūros paminklai – Švč. Mergelės Marijos gimimo ir Šv. Mikalo-
jaus bažnyčia; beje, ji yra statyta vėliau – XVIII amžiuje. Prieš ją toje pat 
vietoje stovėjo medinė 1330 metais statyta bažnyčia.

E. G. Ką galiu pasakyti apie Józefo Maroszeko tezę dėl priklausymo ben-
drai kultūrai... Viską reikia išsiaiškinti ir suskirstyti, kiek akcentų 
yra ir kokie. Imkime Lietuvos atstovybę Vašingtone sovietų okupa-
cijos metais.

Lietuvos ambasados pastatas Vašingtone 50 metų buvo nepriklauso-
mos Lietuvos teritorija. Ar tą pastatą suprojektavo ir pastatė Lietuvos 
architektai? Ne. Lietuvos valstybė tiesiog nupirko namą savo reikmėms.

A. B. Jūs čia „pjaustote“ labai subtiliai, o istorijoje reikia...
E. G. Mokslas ir turi būti subtilus.
A. B. Tačiau tuo pat metu norisi aiškumo. Juk žmogus, nuvykęs į Palenkę, ti-

kriausiai, neanalizuos istorijos taip, kaip jūs, atidengdamas vieną praeities 
sluoksnį po kito, ieškodamas ryšių. spėju, kad lietuvis, atsidūręs Bielske, 
pasižiūrės į bažnyčią ir paklaus: „Ar čia mūsų? Galim ją neštis namo?“

Kita vertus, galiu sutikti, kad turime žinoti, kur yra po Liublino uni-
jos ne mūsų funduoti ir statyti daiktai. Imkime tą patį Bielską. Kartais 
man atrodo, kad tai turėtų būti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
statytas miestas, šalia kurio gimė, o vėliau Bielske gyveno ir kūrė vie-
nas didžiausių mūsų (vis tiek drįstu sakyti žodį mūsų) istorikų Juoza-
pas Jaroševičius, rašęs lenkiškai294.

Ar Jaroševičius – mūsų istorikas? Štai ir susidūrėme su „bendros kul-
tūros“ problema!

E. G. Man labai sunku atsakyti į šitą klausimą. Jaroševičius, Danilavičius295, 
Onacevičius296, Kraševskis297. Kaip vertinti šituos žmones? Aš juos vadi-
nu „Vilniaus mokykla“, nes negaliu surasti atsakymo – ar šiuos žmones 
galiu vadinti lenkų arba lietuvių istorikais? Man abejonių kyla ne todėl, 
kad jie rašė lenkiškai. Teodoras Narbutas rašė lenkiškai, tačiau yra lie-
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tuvių istorikas298. Kalbos dalykas nėra tiek svarbus, daug svarbiau – as-
meninė pozicija, tačiau minėtų istorikų poziciją apibrėžti labai sunku. 
Mūsų tyrinėtojai, nagrinėdami XIX amžių, dabar ir bando susivokti – 
kas, kaip ir kodėl vyko, tuo pat metu subtiliai skirstydami. Jeigu man 
tektų dabar ieškoti kažkokių formulių, padedančių apibendrinti, tai pa-
sakyčiau, kad visa Lietuvos praeitis „Vilniaus mokyklos“ atstovams yra 
atskira praeitis. Tai – ne Lenkija. Lietuva gal ir artima Lenkijai, tačiau 
jie mato Lietuvos savarankiškumą ir jos kultūros savaimingumą. Tokia 
yra „Vilniaus mokyklos“ nuostata. O kas jie yra patys? Kasdieniniame 
savo gyvenime, savo elgsena, socialiniais ryšiais ir kitais dalykais šie 
žmonės, mano nuomone, yra lenkai plačiąja prasme. Turiu omenyje pa-
sakymą w Litwie, jį priešpriešindamas na Litwie.

A. B. Na, ir vis tiek...
E. G. suprantu – šiuo klausimu galima ilgai ginčytis.
A. B. Klausydamasis pagalvojau, kad bendraujant Józefas Maroszekas pasakė: 

„Duonos važiuojam į Vilnių, o ne į Varšuvą. Mazovija299 mums yra toliau!“
E. G. Galbūt „Vilniaus mokyklos“ žmonės yra tokie, kaip Mykolas Röme-

ris300, kuris save laikė lenku, bet Lietuvos piliečiu ir visa širdimi buvo 
su Lietuva, tačiau, kalbėdami apie jį, nukeliaujame į pirmą XX amžiaus 
trečdalį. XIX amžiaus viduryje padėtis visai kita. Lietuvos Didžioji Ku-
nigaikštystė, tarytum, traukiasi į praeitį, tačiau lietuvių tautinio atgimi-
mo dar nėra. Klausimas „su kuo tu?“ tada nebuvo toks aštrus ir šiems 
žmonėms nebuvo užduodamas, todėl ir kyla problemų: kaip rasti tų 
žmonių atsakymą į mums rūpimą klausimą?

A. B. Bielskas yra miestas, Lenkijai atitekęs po Liublino unijos. Labai seniai. Kita 
vertus, Bielske užaugo Juozapas Jaroševičius, kuris sako griežtai: „Lietuva 
yra savarankiška civilizacija!“ Štai koks yra Palenkės kontekstas!

E. G. Tačiau visa tai – praeitis! Dėl praeities spręsti daug lengviau, ten yra 
visiškai aiški lietuviška pozicija, tačiau apie šią poziciją kalba žmonės, 
kurie gyvena XIX amžiuje, ir, žvelgiant į jų gyvenimą, pasakyti, kas jie 
ir kuo jautėsi esą, daug sunkiau.

A. B. O dabar toliau keliaukime po Palenkę... Teritorijoje, kuri po Liublino 
unijos atiteko Lenkijai, yra labai gražus miestas Tykocinas. Gražus to-



318  /             

III .  Palenkė Lietuvos istori jo je

dėl, kad jame gyvuoja keli miestai: katalikiškas, žydiškas, olandiškas. 
Tykocine stovi puikiausia sinagoga.

Visa, ką dabar matome Tykocine, jau nebe Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės laikai, bet jis primena ir senąją valstybės istoriją. Žinome, 
kad Tykociną valdė Goštautų giminė, tarp jų – ir Albertas Goštautas. Į 
Tykociną iš Gardino jis atkėlė žydus. Jo giminaičiai miestelyje įkurdino 
bernardinų vienuolius. Bernardinams Albertas Goštautas padovanojo 
įspūdingą vėlyvosios gotikos Nukryžiuotojo statulą, kuri iki šiol stovi 
šv. Elzbietos koplytėlėje.

J. M. Taip atsitiko, kad Tykocinas, per kurį teka Narevas, priklausė Lucko diece-
zijai. O šio miesto valdytojas Goštautas kairiajame Narevo krante pastatė 
vienuolyną, o jis priklausė Vilniaus diecezijai. Čia atvykę bernardinai įkū-
rė įspūdingą bažnyčią. Tai liudija bernardinų kronikos. O miesto plėtroje 
išskirtinį vaidmenį atliko pats Martynas Goštautas. Iš visų vienuolyne su-
kurtų vertybių pats gražiausias ir vertingiausias yra Nukryžiuotasis, ku-
ris bernardinų vienuolyne kabėjo ant skersinio tarp navos ir presbiterijos. 
Pagal prisiminimus, Nukryžiuotojo autorius – garsus skulptorius Veitas 
stossas. Ar tai tiesa? Nežinome. Šis meno kūrinys dar laukia restauravimo 
ir mokslinių tyrimų. Jeigu Nukryžiuotąjį kūrė ne iš Krokuvos atvykęs stos-
sas, tai tokiu atveju autoriai neabejotinai buvo jo mokiniai.

A. B. Nukryžiuotojo skulptūra sukurta Gotikos epochoje, XV amžiuje, todėl 
ją tikrai galime vadinti Lietuvos meno paminklu.

E. G. sutinku. Tai yra analogiškas atvejis tiems dalykams, kuriuos Baltarusi-
joje pavadinome Lietuvos palikimu.

A. B. O ar nelogiška teigti, kad Nukryžiuotojo skulptūra yra Lietuvos meno 
paminklas, ir jį uždrausti Lenkijos meno istorijos albumuose?

E. G. Ir vėl visiškai sutinku.
A. B. Įsivaizduoju, kaip nustebs Maroszekas, kuris Nukryžiuotojo skulptūrą 

man parodė kaip didžiulį stebuklą, beje, jam pačiam ištyrus, aktuali-
zuotą ir įvestą į kultūros tyrimų lauką. „Pone Józefai, pasakysiu, Guda-
vičius jums neleido Nukryžiuotojo dėti į Lenkijos dailės istoriją!“

E. G. Viską reikia diferencijuoti. O diferencijavimo veiksmas verčia atkreipti 
dėmesį į vieną aspektą. Tykocinas vystosi, plečiasi ir gražėja, kai Lietu-
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vos valstybė jau yra pasitraukusi iš Palenkės. Vystymasis naudoja čia li-
kusius lietuviškus syvus. Kaip derėtų vertinti šį reiškinį? Aš nedrįsčiau 
teigti, kad tai – Lietuvos, tačiau šiuo atveju galiu pasakyti kitaip: tai yra 
ne Lietuva, bet ši teritorija susijusi su jos praeitimi.

Kita vertus, dar norėčiau trumpam sugrįžti prie mūsų taip lengvai 
„pasisavintos“ Nukryžiuotojo skulptūros ir paminėti vieną galimą išly-
gą. Jeigu, Albertui Goštautui užsakius, Veitas stossas jį kūrė Tykocine, 
tada lenkams iš tiesų sunku taikytis į šį meno kūrinį. Tačiau juk galėjo 
būti ir kitokia situacija, pavyzdžiui, Goštautui užsakius, Nukryžiuoto-
jo skulptūrą stossas sukuria Krokuvoje ir atveža į Tykociną. Ar ir šiuo 
atveju galėtume sakyti: „Tai – Lietuvos dailės istorijos dalis!“ Tikriau-
siai, ne.

A. B. Na, nejaugi iš tiesų tokiu atveju pareikštumėte: „Paaiškėjus, kad Nu-
kryžiuotojo skulptūra sukurta Krokuvoje, lietuviai jos negali dėti į Lie-
tuvos dailės istorijos albumą, o lenkai gali daryti ką tinkami!“

E. G. sakyčiau kitaip.
A. B. Nagi nagi...
E. G. „Jūs dedate stosso kūrinius į Lenkijos meno istorijos albumus, nes pir-

kote jo darbus. Pirkome ir mes. Todėl šiuo atveju reikia konstatuoti – 
mes nepretenduojame į tai, ką įsigijote jūs, tad kodėl jūs norite dispo-
nuoti tuo, ką esame nusipirkę mes? Tai yra mūsų! Žinoma, egzistuoja 
vienas dalykas, tokį jūsų elgesį pateisinantis, bet jis nėra lemiamas. 
stossas gyveno ir dirbo Lenkijoje, pas jį atvyko Goštautas ir užsakė pa-
daryti meno kūrinį. Tai leidžia teigti, kad šiek tiek lenkiško įnašo yra. 
Tačiau tik šiek tiek!“

A. B. sudėtingas šis jūsų žaidimas.
E. G. Akcentų sudėjimas ir diferencijavimas – tai ir yra mokslo subtilumas.
A. B. Atrodo, yra dar vienas dalykas. Palenkė po Liublino unijos Lietuvos 

Didžiajai Kunigaikštystei nepriklausė, tačiau jeigu ji yra traktuojama 
kaip Lenkijos istorijos dalis, tai ji – periferija, ir Palenkės niekas netyri-
nėja! Tai, beje, yra Józefo Maroszeko nuomonė. Jeigu Palenkė – Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės dalis, tuoj pat paaiškėja, kad šiame regione 
esantys fenomenai daugeliu atvejų yra išskirtiniai lietuviams: juk, kaip 
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Augustavo kanalai 
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jau esame kalbėję, čia rezidavo mūsų didikų giminės, buvo statomi dva-
rai, funduojamos bažnyčios.

Dėl šios priežasties patys lenkai, tyrinėjantys šį regioną, sako: „Pa-
lenkę laikykime Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dalimi! Tada regi-
one esantys fenomenai suskambės!“

Tai pasakius, vis tiek reikia, atsižvelgiant ne į paskirų istorikų no-
rus, bet į istorines realijas, pateikti tam tikrus apibendrinimus. Todėl ir 
klausiu: po Liublino unijos Palenkę be išlygų turime atiduoti karalystei?

E. G. „Pagrindinis akcijų paketas“ yra lenkų rankose. 51 procentą ar daugiau 
„akcijų“ turi karalystė, tačiau šiek tiek „akcijų“ yra likę ir mūsų ranko-
se. Nereikėtų jų lengvai atsisakyti ar juo labiau – užmiršti.

A. B. siūlote visą laiką prisiminti, kad į Palenkę esame šiek tiek „investavę“?
E. G. Taip.
A. B. O dabar siūlau prisiminti dar vieną mūsų kelionės objektą. Paaiškėjo, 

kad dabartinės Lenkijos teritorijoje yra buvęs Brastos vaivadijos gaba-
las – teritorija už Bugo. Ji mūsų istoriografijoje neminėta. 1795 metais te-
ritoriją prisijungė ne Rusija, ne Prūsija, o Austrija. Toje iš mūsų dėmesio 
lauko dingusioje teritorijoje, pasirodo, turime puikiausių dalykų. Turi-
me Bialą su Radvilų rezidencija, turime Lucko vyskupų sostinę Januvą, 
turime Kodenį!

E. G. Kada sau sakome, kad Lietuvos valstybę pasidalija Rusija ir Prūsija, 
Austrija iš mūsų akiračio dažniausiai pradingsta. Į šį dalyką turėtume 
atkreipti dėmesį. Iš tiesų mūsų valstybę dalijosi ne dvi, bet trys jėgos.

A. B. Ar teisingai elgiamės, nuolat vartodami sąvoką Lietuvos Didžioji Kuni-
gaikštystė, užuot sakę Lietuva?

E. G. Lietuvą dažniausiai suprantame etniškai; aš pats labai dažnai rašau ne 
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, bet Lietuva. Prancūzai arba anglai, 
kalbėdami ir rašydami apie savo valstybes, nevartoja formų Anglijos 
karalystė, Prancūzijos karalystė, o mes rašome Lietuvos Didžioji Kuni-
gaikštystė, nes mūsų tokia nelaiminga istorija... Tačiau, kaip jau sakiau, 
galime vartoti ir paprastesnę formą ir rašyti Lietuva.

A. B. Dabar siūlau atkreipti dėmesį į Lucko vyskupiją, kuri buvo privalomas 
karjeros laiptelis būsimiesiems Vilniaus vyskupams301. Žmonės ateida-
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vo į šitą katedrą, kurioje dabar sėdime, ir tapdavo Vilniaus vyskupijos 
vadovais, pabuvę Lucko vyskupais.

Važiuojant keliu, regis, pro Januvą būtų galima pralėkti nestabtelė-
jus302, tačiau užsukęs čia pamatai galingą XVIII amžiuje statytą Švč. Tre-
jybės bažnyčią, kuri iš pirmo žvilgsnio lyg ir nieko ypatingo. Kita ver-
tus, ši bažnyčia yra mažas atradimas mums, žinantiems Lucko vysku-
piją ir jos vyskupus.

Jeigu taip prisimintume Lietuvos istoriją – prie didžiojo kunigaikščio 
žymiausi ponai tarėjai303 buvo išsidėstę tokia tvarka: pirmiausia sėdėda-
vo Vilniaus vyskupas, šalia jo (antras) – Lucko, tada – Žemaičių, Kijevo 
vyskupai ir tik penktoje vietoje – Vilniaus vaivada, Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kancleris. Taigi, Lucko vyskupai yra antrieji ponai ta-
rėjai kunigaikštystėje. Paprastai jų rezidencijas siejome su Lucku Volui-
nėje, o paaiškėjo: kai 1425 metais Vytautas įkūrė Lucko vyskupiją, neil-
gai trukus, vyskupai iš Palenkės persikėlė į Januvą, ir iki pat 1795 metų 
čia buvo Lucko vyskupijos kapitula, o Švč. Trejybės bažnyčioje sėdėjo ir 
meldėsi Lucko vyskupijos kanauninkai304.

Dar svarbu, kad (kaip jau minėjau) Lucko vyskupija buvo privalo-
mas karjeros laiptelis kelyje į Vilniaus vyskupiją. Tikriausiai, daugelis 
iš mūsų yra girdėję apie Vilniaus vyskupą Povilą Alšėniškį305, tą patį, 
kuris iš Lietuvos išvijo Abraomą Kulvietį306. Povilas Alšėniškis savo 
karjerą pradėjo čia, būdamas Lucko vyskupas. Mums pažįstama ir Vale-
rijono Protasevičiaus asmenybė. Šis žmogus buvo Vilniaus universiteto 
steigėjas307. Jo gyvenimas taip pat glaudžiai susijęs su Lucko vyskupija 
ir Januvu.

simboliška, kad paskutinis Lucko vyskupas – Adomas Naruševi-
čius308. Šis Bažnyčios vyras buvo ir garsus istorikas, kurio darbai yra 
vertinami kaip rimtas žingsnis į mokslinę istoriografiją.

Adomas Naruševičius daugiatomėje „Lenkų tautos istorijoje“ lietu-
vių jau nebeįžvelgė. Tai lyg dar vienas ženklas, kad šitas kraštas pama-
žu tolo nuo buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės.

Beje, Adomo Naruševičiaus palaikai ilsisi Švč. Trejybės bažnyčios 
kriptoje, kaip ir kai kurių kitų Lucko vyskupų.
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Dar vienas svarbus akcentas. Po Liublino unijos Palenkė atiteko ka-
ralystei, tačiau Januvas priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei 
iki pat 1795 metų – trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo. su-
siklostė įdomi situacija – Palenkės šiaurė, po Liublino unijos atitekusi 
Lenkijai, tuo pat metu bažnytine prasme priklausė Vilniaus vyskupijai. 
Januvas (kaip jau minėta, priklausęs Lietuvos Didžiajai Kunigaikštys-
tei) liko bažnytinis centras Luckui, Voluinei ir daliai Palenkės.

Profesoriau, Lucko vyskupija yra Lietuvos vyskupija?
E. G. Politiškai – taip. Žinoma, iki 1569.
A. B. Oi ne!..
E. G. Po to įvyksta dalybos.
A. B. Taip, juk Lucko vyskupijos gabalas lieka Lietuvos Didžiajai Kunigaikš-

tystei.
E. G. Tokių atvejų yra ne vienas. O kaip buvo su Mozyriaus pavietu?309 Jis – 

Kijevo vaivadijoje, bet ir liko Lietuvoje!
A. B. Beje, o kodėl taip atsitiko?
E. G. Bajorija nenorėjo eiti su Kijevu.
A. B. Nuo jų priklausė?
E. G. Taip.
A. B. Beje, istorikams reikėtų atkreipti dėmesį, kaip atrodė Palenkės vaivadi-

ja 1520 metais. Mat paaiškėjo: Grigaliaus Chodkevičiaus310 nepriesaikos 
per Liublino uniją karalystei lėmė, kad prie Lenkijos neprisijungė su-
praslė, Zabluduvas. Įtariu, kad jos priklausė Palenkei311.

Daryti tokią prielaidą mane verčia Choroščius, kuris yra už penkių 
kilometrų į vakarus nuo Balstogės ir, pasirodo, egzistavo kaip anklavas, 
kurio mūsų istoriografija dar nėra pamačiusi312.

E. G. Kai kada mūsų didikų valdos lėmė politiką. Štai ir turime tokį atvejį, 
kuris dar kartą primena mano pabrėžto klausimo – tyrinėti ryšius ir jų 
pobūdį – svarbą. Šiuo atveju didikų valdos netgi lėmė valstybės sieną!

A. B. Taip išeina, kad beveik viskas, ką radome Palenkėje, yra Lietuva...
E. G. Mes, mąstydami apie Palenkę, nuolatos esame priversti klausti, kiek ir 

kada tos Lietuvos ten buvo? Kiekvienu atveju reikia sukonkretinti.
A. B. O dabar noriu pasidalyti vienu įspūdžiu. Pavažiavome nuo Balstogės į 
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šiaurės rytus ir netoli sokulkos radome bajorų Bilminų sodybą. Ant šios 
gražios sodybos rąstų išraižytas įrašas – 1720 metai. Tikriausiai tai yra 
lietuvių bajorai?

E. G. Tai lietuviška pavardė. Beje, su vienu Bilminu dirbome gamykloje313.
A. B. Tęsiant atradimų temą. Nuo Balstogės pavažiavę į pietus, radome tokį 

Kozlikų kaimelį – Koźliki. Pavadinimas skamba gal gudiškai, o gal len-
kiškai. To kaimelio dvasia tokia, kad, atrodo, visas sodybas galėtume 
perkelti į Rumšiškes. Viskas atrodo mielai sava, tik – kiek prabangiau 
nei lietuviškuose kaimuose. Gal tas prabangos įspūdis (kurio neliko pas 
mus) susijęs su kolektyvizacija sovietmečiu?

E. G. Bent iš dalies – taip. Kita vertus, tokie dalykai yra gan reti. Neabejo-
ju, kad Lietuvoje buvo kaimų, panašių į jūsų aptiktus Koźliki, tačiau 
jie dėl įvairių priežasčių sunyko. Tokiuose fonduose, kokius sukaupė 
Buračas, tikriausiai, galima surasti kažką panašaus į jūsų Lenkijoje 
matytus dalykus314.

A. B. Mūsų diskusija eina į pabaigą, todėl suformuluokime apibendrinimus. 
Ar reikia brėžti ribas istorijoje?

E. G. Kokias ribas?
A. B. Kultūrinio paveldo.
E. G. Taip, kultūrinio paveldo ribas žymėti reikia, tačiau privalu prisiminti, 

kad šios eina toli už politinio paveldo ribų.
A. B. Įsivaizduokime, kad yra sudaroma Lietuvos kultūros paminklų enci-

klopedija. Ką iš šiandien aptartų dalykų siūlytumėte į ją įtraukti? Viską?
E. G. Viską, bet reikėtų nurodyti tuos akcentus, apie kuriuos kalbėjome 

šiandien.
A. B. Ar galima teigti, jog Lietuvos paminklų enciklopedija, apsiribojanti tik 

LTsR arba mūsų nepriklausomos valstybės ribomis, būtų iš esmės pa-
gal neteisingus principus sudaryta knyga?

E. G. sutinku ir netgi galiu pakartoti jūsų žodžius – „neteisingi principai“. 
Galbūt reikėtų pradėti nuo apsižiūrėjimo savo valstybėje, tačiau tai tu-
rėtų būti tik pirmasis žingsnis, o vėliau į tokią knygą turėtų būti įtrauk-
ta viskas!

A. B. Reikėtų nuvažiuoti ir į Ukrainą?
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E. G. Taip, reikėtų. Rengdami tokią knygą, privalėtume susirankioti viską, 
kas su mumis susiję. O tremtinių jurta, šiandien eksponuojama Rum-
šiškėse, ar nėra tas dalykas, kuris irgi turi mums rūpėti? Nors ji stovėjo 
kažin kur Rusijos glūdumoje, tačiau susijusi su lietuviais.

A. B. Klausydamasis jūsų, pagalvojau apie vieną dalyką. Józefas Maroszekas 
Palenkėje siekia nužymėti buvusias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės ribas šiandieniniame kraštovaizdyje. Kokiu būdu jis tai padarys – 
dar neaišku, tačiau pati idėja labai skaidri. Klausydamas kolegos iš Len-
kijos, pagalvojau: toks ribų braižymas tautas labiau suartina nei skiria.

E. G. Pritariu jūsų nuomonei.
A. B. Brėžiant ribą įvertinamas kultūros paveldas.
E. G. Taip.
A. B. Jeigu dėl šio dalyko sutariame, paklausiu dar vieno dalyko. Ar sutiktu-

mėte su idėja, kad Lietuvos valstybės teritorijoje kažkaip reikėtų pažy-
mėti ir Klaipėdos krašto sieną?

E. G. Jeigu žvelgtume grynai moksliniu požiūriu – tokia idėja tinkama, ta-
čiau, šiuo klausimu operuojant šiandien, daromos labai didelės politi-
nės spekuliacijos. Atsižvelgdamas į šią aplinkybę, sakau – šios iniciaty-
vos dar neskatinkime.

A. B. Tačiau, sutarę, kad dėl įvairių nepalankių konjunktūrų dabar to neda-
rysime, mintyje galime turėti, jog Lietuvoje buvo įvairių regionų, kurių 
istorinis likimas labai nevienodas...

E. G. Žinoma, šiuos aspektus galime ir privalome tyrinėti. O dėl fizinio regi-
onų ribų žymėjimo – nuo šio veiksmo dabar reikėtų susilaikyti.

A. B. Diskusiją norėčiau baigti teze: istorines ribas suprantame kaip kultūrinį 
paveldą, o kultūrinis paveldas bendriausia prasme ribų neturi. Tikra 
kultūra žmonių atskirti negali.


