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Nepažįstamas Vytautas

Diskusijoje į Vytautą pažvelgiama išsilaisvinant  
iš visuomenės sąmonėje įsitvirtinusių vaizdinių  
ir stereotipų („valstybės nuo jūros iki jūros kūrėjas“)  
ir tuo pat metu pateikiant atsakymą, kodėl šis Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovas nusipelno 
apibūdinimo „didysis“. Lietuvos pakėlimas iki 
europinės kokybės – taip apibūdinamas svarbiausias 
Vytauto nuopelnas valstybei ir visuomenei. Ką reiškia 
šie žodžiai? Kaip LDK valdovui pavyko įgyvendinti 
ambicingą sumanymą, kita vertus, kokioms Vytauto 
viltims nebuvo lemta išsipildyti? Koks būtų buvęs 
Lietuvos likimas, jeigu Vytautas nebūtų sugebėjęs 
nulemti plataus ir spartaus Lietuvos europeizacijos 
proceso?

Pokalbį apibendrina klausimas: o kokia būtų buvusi 
Lietuvos raida, jeigu nebūtume turėję Vytauto Didžiojo?



Žemaitijos KriKštas  
Dailininkas Petras repšys, 2013 m. 
monetos projektas: aversas, reversas;  
varis, sidabravimas, galvanoplastika;  
av. Ø 179 mm, rv. Ø 178 mm 
arūno Baltėno nuotraukos
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traNsliuota 1995-01-22

AlfredAs BumBlAuskAs. štai vėl sėdime trakų pilyje, ir ne bet kur, o spė-
jamame Vytauto miegamajame. Čia Vytautas miegodavo, galbūt ilgai 
neužmigdavo, o jeigu ir užmigdavo, tai pasąmonė toliau spręsdavo iš-
keltus uždavinius. ar galėjo taip būti?

Edvardas Gudavičius. aš manyčiau, kad Vytautas sugebėdavo išsimiegoti. 
o pailsėjęs nė minutės neleisdavo veltui. Dlugošas jį apibūdina kaip 
nepaprastai darbštų ir produktyvų valdovą, nuolat siekiantį rezultato. 
o dėl miegojimo... Kai Vytautas 1420 metų pradžioje laukė Vokietijos 
imperatoriaus arbitražo sprendimo dėl Žemaitijos159, buvo duotas įsa-
kymas: vos tik ateis imperatoriaus atsakymas, nesvarbu, dieną ar naktį, 
jam pranešti. jeigu naktį, tai išversti iš lovos. jogaila kaip tik buvo atvy-
kęs ir čia nakvojo. ir štai Vytautas buvo išverstas iš lovos ir išgirdo ne-
palankų sprendimą. Dlugošas rašo: jiedu su jogaila iš pykčio pravirko. 
Priminsiu, kad tai buvo sausio 13-osios naktis.

Nepažįstamas Vytautas
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A. B.  simboliška... Vytautas rezidavo trakuose?
e. G.  Ne, ne trakuose.
A. B.  Na, nesvarbu. šiandien pakalbėkim apie didelę valstybę, laimėtus mūšius, 

Vytauto ketinimą karūnuotis. tai turbūt yra Vytauto mito dalis, taip?
e. G.  Galbūt ne mito, o Vytauto įvaizdžio160. jeigu manęs paklaustumėt, ko-

dėl Vytautą vadinam didžiuoju, tai visi tie dalykai, kuriuos išvardijot, 
mano manymu, yra tiktai jo sukurtos konstrukcijos, už kurią jį reikia 
vadinti didžiuoju, pamatas.

A. B.  Norit pasakyti, kad šitie trys dalykai: didelė valstybė, laimėti mūšiai, 
noras karūnuotis – tik fundamentas?

e. G.  taip.
A. B.  Vėl kas nors pasakys, kad Gudavičius juodina Lietuvos istoriją. Gal čia 

ne fundamentas, o visas namas?
e. G.  Yra svarbesnių dalykų už šituos. ant to pamato stovi visa konstrukcija.
A. B.  Pala, pala. sakom: didelė valstybė buvo, nuo jūrų iki jūrų. Kaip vaikai 

prieškariu buvo mokomi mylėti tėvynę? iškirpk LDK žemėlapį ir ant 
jo uždėk Prancūziją. Kiek Prancūzijų tilpdavo? Penkios ar šešios. mes 
buvome šešis kartus didesni už prancūzus.

e. G.  tai – kiekybė. tame pačiame žemėlapyje labai didelius plotus užima 
Vokiečių ordinas. Kodėl toji milžiniška Lietuva turėjo gintis, o ordinas 
puolė? štai ir iškyla kiekybės ir kokybės klausimas. atilai161 nebuvo lygių, 
visus mūšius laimėjo, buvo baubas, Dievo rykštė. o kas po atilos liko?

A. B.  istoriografijoje daugybę kartų esam sakę: jeigu Vytautas ir prieš jį buvę 
didieji kunigaikščiai nebūtų sutelkę resursų, mes nebūtume atsilaikę 
Vakarų fronte.

e. G.  Be abejo. o kas yra tie resursai? tai visuomenės struktūros pagrindas.
A. B.  Ne teritorija?
e. G.  teritorija reikalinga. aš juk sakau: pagrindas. Bet visa tai turi atvesti į 

kitokią kokybę.
A. B.  jeigu valstybė įgyja karalystės rangą, tai yra aukščiausias valstybės pri-

pažinimas.
e. G.  siekta ne tik rango, bet ir visiško suvereniteto.
A. B.  Per karūną Vytautas siekia suvereniteto. tai – vertybė?

Nepažįstamas Vytautas
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e. G.  Be abejo. Vytauto planuose pagrindinis tikslas ir buvo: kad europos 
valdovų hierarchijoje jis taptų lygiavertis.

A. B. jeigu karūna – pagrindinis Vytauto gyvenimo tikslas, jeigu jam rūpi 
suverenitetas ir valstybės rangas, kodėl tą simbolinį aktą, kuris vaini-
kuoja visą Vytauto, o ir visos visuomenės nueitą kelią, jūs vadinat tik 
fundamentu?

e. G.  todėl, kad visi tie dalykai, netgi Lietuvos nepriklausomybė ir valstybė, 
negali būti savitiksliai. jie turi tarnauti lietuvių tautos gerovei ir klestė-
jimui. tai yra daugybės aplinkybių sąveikos dalykai, ir tarp jų viena iš 
svarbiausių aplinkybių yra visuomenės kokybė, visuomenės struktūra. 
mano manymu, svarbiausias yra Lietuvos pakėlimas iki europinės ko-
kybės. Vytautas iš tikrųjų davė tokį postūmį. todėl didysis man jis yra 
pirmiausia dėl šito.

A. B.  Civilizacijos sąvoka yra abstrakcija. tarkim, prancūzų istoriko Fernand'o 
Braudelio162, „analų“ mokyklos atstovo, idėja tokia: žmonės istorijoje nie-
ko negali; istorija kuria žmones. o mes dabar bandome aiškintis apie Vy-
tautą Didįjį per civilizacijos sąvoką. Labai jau novatoriški esam.

e. G.  Braudelis pasakė: istorija kuria žmones. o jeigu šitaip, negi nėra grįž-
tamojo ryšio? Įsivaizduokit pasaulio istoriją be tokių asmenybių kaip 
aleksandras makedonietis, Hanibalas, Cezaris, Napoleonas. turbūt yra 
grįžtamasis ryšys.

A. B. aleksandras makedonietis, Karolis Didysis sukūrė imperijas. sakom: 
dėl to jie ir didieji. Didelis dėl to, kad sukūrė didelę valstybę. ir Vytautas 
didis yra dėl to, kad sukūrė didelę valstybę.

e. G.  ir sykiu pakeitė pasaulio istorijos procesą. savoms šalims davė postū-
mį. o, pavyzdžiui, atila tokio postūmio nedavė.

A. B.  ir todėl atila – ne didysis.
e. G.  taip. sakau: yra grįžtamasis ryšys. Vienur istorija leidžia pasireikšti as-

menybei, kitur neleidžia. Vytautas yra iš tų, kuriems leido.
A. B.  Norit pasakyti, kad Vytautas didis yra visai ne dėl to, ką mes jam tradi-

ciškai priskiriam?
e. G.  Ne visai taip. aš pripažįstu ir šitai. tačiau jo sukurta konstrukcija, dėl 

kurios Vytautas tikrai yra didis, dar nėra deramai įvertinta.

Nepažįstamas Vytautas
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A. B.  Ką Vytautas sukuria?
e. G.  Keliais štrichais: dvaras, riteris, miestas, bažnyčia, mokykla, raštinė.
A. B.  Norit pasakyti, kad tai sukūrė Vytautas?
e. G.  Noriu pasakyt, kad Vytautas tai kūrė. tokie dalykai nesukuriami vienu 

mostu. Bet tų struktūrų Lietuvoje „nuo jūrų iki jūrų“ Vytauto laikais 
nebuvo. Pradėkim nuo dvaro. Dvaro įvaizdis yra neigiamas, ir aš neke-
tinu tvirtinti priešingai. Bet dvaras – tai tam tikra gamybinė industri-
ja, jis gamina produkciją, kaupia ją. Kada Lietuva pradeda eksportuoti 
grūdus? XV a. pabaigoje.

A. B.  XVi a. pirmoje pusėje tai tikrai.
e. G.  tada, kai Lietuvoje atsiranda dvarų. Kaip tai pasiekta? Botagu. Valstie-

čius varant į lažą. tačiau ir iki tol valstiečių gyvenimas buvo nė kiek ne 
geresnis. Bet tai atskira istorija.

A. B.  Norit pasakyti, kad Vytautas sukūrė dvarus?
e. G.  Vytautas nesukūrė ir negalėjo sukurti. Bet žengė vieną labai svarbų 

žingsnį, kuris ir lėmė tai, kad susikurtų dvarai. Vytautas ėmė atidavi-
nėti valstiečių prievoles bajorams. atsirado veldamai163. Ką tai reiškia? 
ogi kad valstiečių prievolės, anksčiau priklausiusios didžiajam kuni-
gaikščiui, buvo suregistruotos, susistemintos, pakeistos. Vytautas jas 
inventorizavo ir suvienodino. ir tai buvo postūmis dvarui susikurti.

A. B.  man būtų aiškiau, jeigu sakytume, kad Vytautui reikėjo kariuomenės. 
Visi vyrai iki Vytauto epochos buvo kariai. moterys likdavo su vaikais, 
o vyrai tuo metu jodinėdavo ir kaudavosi. o Vytautas mąsto taip: kad 
karys būtų geras, jam reikia laiko kalavijui išgaląsti ir išmokti su juo 
elgtis. Kariui nereikia eiti šienauti, pilių remontuoti, žemės arti.

e. G.  reikia, kad jo žirgas būtų pašertas.
A. B.  todėl ir sako: štai tu būsi karys, o štai tu jam dirbsi. Vytautas kuria kariuo-

menę, o ne dvarą. man toks paaiškinimas būtų aiškesnis ir logiškesnis.
e. G.  Vytautas dvaro ir nekuria, nes to vienu potvarkiu nepadarysi. Vytautas 

kuria kariuomenę, bet visą šalies ekonomiką pertvarko taip, kad galėtų 
atsirasti dvaras. ir tada jau galima atiduoti veldamą bajorui.

A. B. aha... Formuodamas kariuomenę jis turi kurti dvarą.
e. G.  Būtent!

Nepažįstamas Vytautas
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A. B.  Vadinasi, galima sakyti, kad kurdamas dvarą Vytautas sudaro galimy-
bes riteriui atsirasti.

e. G.  taip. tik riteris atsiranda praėjus šimtui metų po Vytauto mirties.
A. B.  Vėl nematau Vytauto nuopelnų.
e. G.  jeigu nebūtų buvę visų tų potvarkių, riteris būtų atsiradęs gal po pusan-

tro šimto metų, gal du šimtai metų po Vytauto mirties. tas procesas būtų 
vykęs, bet ne taip greitai.

A. B.  jūs dar sakėt – miestas. Ką Vytautas galėjo duoti miestui?
e. G.  štai pasirodo pirmosios magdeburgijos164. Pirmą magdeburgiją suteikia 

ne Vytautas, o jogaila, ir ne vieną. tačiau kaip vokiečių pirkliai prisime-
na Vytauto laikus? ogi kaip labai gerus laikus. jokių konkrečių potvar-
kių nėra, bet prekyba suaktyvėja. Vytauto laikais daugiausia matom 
represijas vokiečių pirklių atžvilgiu. aha, mūsų pirklius nuskriaudėt? 
tada ir mes jūsų pirklius nuskriausim. Bet sykiu pirkliai viliojami, kad 
tik ateitų. Vytauto laikais visose politinėse sutartyse įrašoma labai svar-
bi klauzulė: dėl laisvos prekybos. Pažvelkit į 1406 metų sutartį su Poloc-
ku, su ryga, į kitas. o kai ateina pirkliai, ateina ir amatininkai.

A. B.  Ką Vytautas nuveikia vidaus politikoje? Kuria dvarus, miestus, kariuo-
menę. Ką jis konkrečiai padaro?

e. G.  Potvarkiai potvarkiais, bet keičiasi visa valstybės struktūra. Kalbėda-
mi apie Horodlės privilegiją165 sakome, kad iš lenkų buvo „pasiskolinti“ 
vaivados ir kaštelionai. o iš tikrųjų tai gebėjimas įžvelgti, kad jau gali-
ma kurti dignitorijas. Beje, didžiajam kunigaikščiui tai neparanku. Bet 
jis puikiai žino: jeigu dignitorius166 turi prisiimti atsakomybę, tai jis turi 
turėti ir sąlygas veikti. ir Vytautas tas sąlygas kuria.

A. B.  Norit pasakyti, kad iškildama ponija siaurino valdovo valdžią? ir Vy-
tautas tą puikiai suvokė? jis būrė savo aplinką iš politiškai įtakingų 
žmonių?

e. G.  jis didino jų žemėvaldą. Davė jiems daugiau įgaliojimų, bet kartu žiūrė-
jo, kad tie įgaliojimai nesusiaurintų jo paties valdžios. jis kasė sau duo-
bę kaip valdovas, bet puikiai suprato, jog reikia tas struktūras auginti.

A. B.  jei nori, kad žmogus būtų atsakingas, reikia sudaryti jam sąlygas veikti.
e. G.  Be abejo. ir Vytautas tai suprato. Bet jam rūpėjo kitas dalykas. jis neno-

Nepažįstamas Vytautas
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rėjo dignitorių. jam reikėjo atsakingų žmonių, bet toli gražu ne sava-
rankiškų. Lygiai taip pat jam nereikėjo kultūros, bet jis norėjo naudotis 
jos vaisiais. Na, vis dėlto kultūros Vytautui reikėjo. ji turėjo padėti jam 
stiprinti savo kaip valdovo padėtį. todėl buvo reikalingos institucijos, 
kurios padeda tai pasiekti. reikia rašto, reikia tą raštą valdyti. reikalin-
gos savos dvasinės institucijos. ir visa tai reikia sukurti.

Visi klausinėja: ar Vytautas mokėjo rašyti? aš visada atsakau: tai visiš-
kai nesvarbu. svarbu, kaip jis vertino raštą. o vertino štai kaip: didžiojo 
kunigaikščio raštinė167 sukuriama tokia, kokios neturi net Lenkijos kara-
lius. Geresnė, didesnė. o tai reiškia, kad raštiški įsakymai išsiuntinėjami 
į vietas. tokiu atveju iš tų vietų turi ateiti ataskaitos. Vadinasi, raštinės 
kuriamos ir vietose. šaltiniai liudija, kad ir vietininkai turėjo savo rašti-
ninkus. Visi administraciniai dokumentai įforminami raštu. Visuomenė 
buvo beraštė, o štai dabar visas valstybės valdymas jau paremtas raštu.

A. B.  Kas yra metrika168? Kartais sakom, kad tai svarbus rašytinis paminklas. 
o koks tai šaltinis? šiuolaikinius buhalterijos raštus sulamdom ir išme-
tam. o kas tai buvo anuomet?

e. G.  Buhalterija ir yra pagrindas. Visuomenė jau raštinga. Buhalterija – ge-
rai, nes visuomenė jau mąsto. tačiau tai tik pradžia.

A. B.  Kiek ten to metraščio Vytauto laikais169? Didžiojo kunigaikščio kilmė 
aprašyta, ir tiek.

e. G.  Labai mažai. Bet iš to išauga visa lietuvių tautos istorijos koncepcija. ir 
dar kokia! Lietuvių tauta – ne tik lygiavertė kitoms tautoms, ji pranašes-
nė už kitas.

A. B.  ir viso to ištakos – Vytauto raštinėje?
e. G.  Buhalterijoje. Žmonės išmoko skaičiuoti.
A. B.  skaičiuoja, kaip apgauti kaimynus.
e. G.  Kaip juos įveikti.
A. B.  Na, gerai. o kokie dar kultūros paminklai, nedideli metraščiai atsiras 

po šimto metų?
e. G.  aš užsiminiau apie bažnyčią ir mokyklą. Viduramžių kultūroje mo-

kykla be bažnyčios neįsivaizduojama. Bažnyčia yra mokyklos motina. 
Paskiau ta duktė jau gyvena savarankiškai, bet ji išnešiota tos motinos. 

Nepažįstamas Vytautas
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Vadinasi, Lietuvoje turėjo įvykti tai, kas vyko visoje europoje: bažnyčia 
savo įsčiose atnešė mokyklą.

A. B.  o kiek tų bažnyčių?
e. G.  mažai. o kodėl mažai? todėl, kad bažnyčioms reikia žemėvaldos. o kaip 

tą žemėvaldą duosi, jeigu esi jos nesutvarkęs, neišspaudęs to, ką galima 
išspausti. todėl Vytauto laikais Vilniaus vyskupijoje tėra trisdešimt baž-
nyčių. Labai mažai.

A. B.  mokyklų – dar mažiau.
e. G.  Gal tik kelios. Katedros mokykla Vilniuje ir kita trakuose. Labai men-

kos mokyklos. Bet, lyginant su nuliu, tai daug ar nedaug? ogi jau šis tas. 
Vadinasi, mokykla gimė. ji auga. Užsiminėte apie riterius. aš atsakiau, 
kad riteris atsirado tik praėjus šimtui metų po Vytauto mirties. Lygiai 
tą patį galiu pasakyti apie mokyklas. Vilniaus katedra kokybiškai įsisa-
vino triviumą170, tas tris klases, irgi tik XVi a. pradžioje.

A. B.  Norit pasakyti, kad XiV a. gale neturim netgi trijų klasių?
e. G.  Neturim. tačiau tam jau tiesiamas pats geriausias kelias. ir todėl Lietu-

voje parapijų skaičius auga palyginti greitai. trisdešimt yra mažai. Kita 
vertus, jeigu per trisdešimt Vytauto valdymo metų ir dar porą jogailos 
valdymo metų atsirado trisdešimt parapijų Vilniaus vyskupijoje, tai au-
gimo tempas yra gana greitas.

A. B.  Visos bažnyčios medinės.
e. G.  Yra ir kelios mūrinės, bet svarbu kitkas. svarbu, kad susikūrė instituci-

ja. Gal ir mokyklos tėra pašiūrės, bet...
A. B.  Kazimiero Didžiojo171, Lenkijos karaliaus, didumas nusakomas tuo, kad 

Lenkiją jis rado medinę, o paliko mūrinę.
e. G.  tą patį daro ir Vytautas. jo laikais Lietuva netapo mūrinė, bet buvo pa-

daryta pradžia. ir štai XVi a. pirmoje pusėje maždaug trečdalis Vilniaus 
jau yra mūrinis. o tai jau daug.

A. B.  ar tie jūsų argumentai neprimena moters, namų šeimininkės, darbo: 
gamini valgį, šluoji, augini vaikus, paskui tie vaikai išeina...

e. G.  Žinoma. tačiau kas būtų, jeigu tos šeimininkės nebūtų? Kai mirė kompo-
zitoriaus Bacho žmona, atėjo žmonės ir klausia Bacho: „Ką dabar daryti, 
kaip laidoti jūsų žmoną?“ Bachas atsakė: „Paklauskit mano žmonos.“

Nepažįstamas Vytautas
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A. B.  Lietuvai Vytautas – kaip ta moteris, Bacho žmona?
e. G.  Ne tik. tačiau tos „moters“ jam reikėjo. Vytautas toks didis, kad ir čia 

buvo nepamainomas.
A. B.  Vytautas didis yra dėl savo nematomų darbų, taip? Bet vis tiek nenoriu 

tikėti, kad karūnacija nėra didumo ženklas. Vis tiek manyčiau, kad, api-
būdinant Vytautą Didįjį, reikia kalbėti ir apie karūnacijos idėją, tą siekį 
ir nelemtą jo baigtį. Gal, profesoriau, pakelkim tą karūną nuo funda-
mento ir uždėkim ant Vytauto pastatyto namo stogo?

e. G.  Vytautui karūnacija išties buvo pats svarbiausias siekis.
A. B.  Pats Vytautas turbūt manė, kad didis bus tada, kai karūnuosis?
e. G.  taip. turbūt ir visai šaliai buvo svarbu gauti karalystės rangą. mes labai 

vertiname vienintelį savo karalių mindaugą. tačiau aš nedrįsčiau, o ir 
nenorėčiau dėti tos karūnos ant konstrukcijos, stovinčios ant Vytauto 
pakloto pamato. esmė – ne pati karūna, o valstybės suverenitetas.

A. B.  sakom: vienas iš didžiųjų Vytauto nuopelnų yra tas, kad buvo išspręsta 
Vokiečių ordino problema, nebeliko Vokiečių ordino pavojaus. o rusai 
tik XV a. gale „išlenda“. Po Žalgirio mūšio ramų turime kone visą amžių. 
turime ramų rytinį pasienį. tai kodėl iškeliat suvereniteto problemą?

e. G.  o kur mūsų vieta tarp kitų tautų, tarp kitų valstybių? Lygiavertė vieta?
A. B.  tai ir buvo karūnacijos, rango klausimas?
e. G.  juk yra vasalinės karalystės ir yra suverenios kunigaikštystės. tai du 

skirtingi dalykai. Karūna visa tai įkūnija, bet tai tik forma. esmė – Lie-
tuvos įtvirtinimas tarp kitų tautų. tai labai svarbus dalykas, gal netgi 
pats svarbiausias, nors ir ne vienintelis.

A. B.  sakome: Vytautas – savarankiškas Lietuvos valdovas.
e. G.  iš tikrųjų savarankiškas. Bet teisiškai tai neįforminta. Kodėl reikėjo ka-

rūnacijos? Beje, kas pasakyta viename Vytauto laiške? Kokius karalius 
reikia karūnuoti? ogi laisvus Lietuvos karalius172. tai – ir rango, ir su-
vereniteto klausimas.

A. B.  Norit pasakyti, kad jums kaip istorikui svarbiau ne pati karūnacija, o 
tai, kas dėl jos padaryta?

e. G.  Būtent! jeigu kalbam apie Vytauto vaidmenį, tai man yra svarbu, kad 
Vytautas mokėjo siekti tikslo. švitrigaila173 irgi siekė. ir ko pasiekė?
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A. B.  Vytautas numirė suvereniteto klausimo taip ir neišsprendęs.
e. G.  suvereniteto klausimą Vytautas išsprendė. Nuo Lucko suvažiavimo174 

jis – suverenus valdovas. jis pasakė: aš savo valia karūnuosiuosi. impe-
ratorius, beje, pripažino šitą jo valią. tik Lenkija nepripažino.

A. B.  ir to pakanka, kad galėtume sakyti: nuo Lucko suvažiavimo 1429 m. 
Lietuva yra suvereni?

e. G.  taip. trejus metus Lietuva, nors ir ne karalystė, buvo suvereni. suvereni 
iki Gardino sutarties175, kai Žygimantas Kęstutaitis vėl pripažįsta...

A. B.  aš visą laiką maniau, kad suverenitetas – tai tam tikras juridinis aktas. 
o dabar... tiesiog žmogaus išsakyta valia?

e. G.  manifestacija irgi yra juridinis aktas.
A. B.  o kodėl Vytautas negalėjo pasakyti to anksčiau?
e. G.  šaukdamas Lucko suvažiavimą jis save dar vaizduoja kaip jogailos va-

salą. o Lucko suvažiavime jau pasako apie savo sumanymą. Beje, pa-
čiame Lucke, po to, kai buvo deklaruotos Vytauto intencijos, kitą rytą 
einama prašyti jogailos sankcijos ir jogaila ją duoda. štai kokia kebli 
buvo Vytauto padėtis. manifestacija įvyksta. o ją įtvirtinti turi kara-
lystės rangas. 1440 m. Kazimiero iškėlimas176 – irgi Ponų tarybos ma-
nifestacija, ir to užtenka. Lietuva – ne karalystė, bet suvereni Lietuvos 
Didžioji Kunigaikštystė.

A. B.  Vis tiek nesuprantu... sakote: miestai, dvarai. tai mechanizmas, kuris 
veda į tą suverenumo manifestaciją?

e. G.  ir ne bet koks, o pats efektingiausias mechanizmas. Vytautas jį kūrė.
A. B.  Gerai. o kodėl anksčiau negalėjo to padaryti? reikėjo pasiekti kažkokią 

ribą?
e. G.  Vytautas norėjo padaryti anksčiau. juk pirmą kartą mėgino karūnuotis 

prieš Vorsklos mūšį177. salyno sutartis178 – tai irgi manifestacija, Vytau-
tas apšaukiamas Lietuvos karaliumi. ir siekiama gauti karūną. ir jogai-
la padeda, nors aš ir šiandien nerandu atsakymo – kodėl? Bet padeda 
Vytautui.

A. B.  tačiau sutrukdė Vorsklos mūšis. Vorskla – didžiausia Vytauto klaida?
e. G.  taip. Prie Vorsklos jis, galima sakyti, pasielgė kaip jaunuolis. Po nesė-

kmingo mūšio supranta, kad dar reikia atlikti didžiulį darbą, reikia 
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išmokti laviruoti. Kaip taktikas Vytautas pasirodė nesubrendęs. Kaip 
strategas gal ir subrendęs, bet kaip taktikas...

A. B.  jaunuolis? Paaiškinkit, kodėl.
e. G.  todėl, kad turėdamas vokiečių ir lenkų sunkiąją raitiją jis manė, esą 

pastaroji viską ir nulems mūšio metu. Bet nepagalvojo, jog tam tikromis 
aplinkybėmis sunkiosios raitijos indėlio gali neužtekti, kad pasiektum 
pergalę. tokios klaidos, beje, būdingos ne vien Vytautui. ar bizantie-
čiai, Vii a. kovose su arabais praradę egiptą, siriją ir šiaurės afriką, 
nepadarė klaidos? tokių klaidų – kiek tik nori.

A. B.  Norit pasakyti, kad Vytautas paskui trisdešimt metų laviruoja. Po pra-
laimėto mūšio sugalvojo, kad pirmiau reikia visus savo tikslus subran-
dinti ir...

e. G.  Galbūt ne sugalvojo, o tiesiog kiekvienais metais jam teko suktis iš pa-
dėties. Gal jis ir prieš Vorsklą dirbo šitą darbą, bet po mūšio suprato, 
kad karūnos siekti reikia atsargiau. o tą vagą jis varė visą laiką.

A. B.  Kodėl Vytautas siekė karūnos?
e. G.  jau sakiau: kad tarp europos monarchų užimtų lygiavertę vietą.
A. B.  ar įsivaizduotumėt Vytauto lūpose maironio žodžius: „tėvyne Lietuva...“
e. G.  Ne, jokiu būdu. Lietuva – tai jo ūkis, jo dvaras. ir tiktai tiek.
A. B.  Kaip negražiai skamba... Kalbam, koks Vytautas didis, o jūs sakot: tai 

vien dėl savanaudiškų interesų.
e. G.  o Karolis Didysis ne toks buvo? otonas i Didysis buvo ne toks? o Petras i? 

Ne toks? o Napoleonas?
A. B.  Norit pasakyti, kad geri žmonės negali tapti didžiais?
e. G.  Na... Politikoje turbūt taip.
A. B.  Vytauto darbo rezultatai matyti tiktai po šimto metų?
e. G.  Be abejo. juk milžinišką šuolį reikėjo padaryti. Būtent Vytautas užpro-

gramuoja tą šuolį ir pasistengia, kad jo sukurtas Lietuvos europeizaci-
jos mechanizmas veiktų toliau. štai kur yra Vytauto didybė – mecha-
nizmo, kuris veikia ir ateityje, sukūrimas.

A. B.  Kas mes būtume be Vytauto?
e. G.  tikrai nebūtume pasiekę tiek, kiek esame pasiekę. Gal ir nedaug turi-

me, bet nebūtų buvę Vytauto, nebūtume turėję ir šito.
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A. B.  esat sakęs: jeigu ne Vytautas, tai rusija mus būtų nugalėjusi daug 
anksčiau.

e. G.  tikrai būtume buvę sutriuškinti anksčiau, negu prasidėjo Livonijos ka-
ras. Vytauto sukurtas mechanizmas veikė, ir visuomenė jau sugebėjo 
samdyti kariuomenę. o kas yra samdinys? ogi to meto elitinė karinė 
struktūra. to meto desantininkai. Prieš vieną samdinį neatsilaiko de-
šimt pašauktinių.

A. B.  Pasakėt baisų dalyką. jeigu senoji Lietuvos valstybė, Didžioji Kuni-
gaikštystė, būtų buvusi panaikinta ne Livonijos karo metu, o XV–XVi a. 
sandūroje, tai valstybės nebūtume turėję tris šimtus metų?

e. G.  taip.
A. B.  Gal ir Lietuvos respublikos XX a. nebūtų buvę?
e. G.  taip. Nors čia jau prasideda „jeigu“.
A. B.  o jeigu nėra 1918 metų, tai nebūtų buvę ir 1990-ųjų?
e. G.  Be abejonės.
A. B.  jeigu ne Vytautas, šiandien mūsų valstybės nebūtų buvę?
e. G.  Nebūtų.
A. B.  Kai 1918 m. Basanavičius ir jo bendraminčiai atkūrė Lietuvos valstybę, 

nuo senosios Lietuvos valstybės dingimo iš pasaulio žemėlapių buvo 
praėję kiek daugiau nei šimtas metų. jei ne Vytautas, valstybės nebūtu-
me turėję tris šimtus metų?

e. G.  taip. sunku pasakyti, kiek šitie šimtai metų būtų atsiliepę mūsų gyvy-
bingumui. juk kai norima atkurti valstybingumą, visada prisimenama, 
kiek laiko neturėta valstybės.

A. B.  Be Vytauto nebūtume turėję... Basanavičiaus, taip?
e. G.  manyčiau, kad taip.
A. B.  o be Basanavičiaus – šiandienos Lietuvos valstybės.
e. G.  Na, tie vardai... Kalbant apie asmenybes, nebūtume turėję tokios vi-

suomenės.
A. B.  taigi be Vytauto nebūtume turėję nei 1918 metų, nei 1990-ųjų. rimtes-

nės formulės Vytautui Didžiajam apibūdint turbūt ir nerasim.
e. G.  šitai aš ir norėjau akcentuoti.
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