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Leidinio paskirtis 

 

1518 metais Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Senasis įsakė visiems žmonėms, vežantiems į 

Vilniaus turgų malkas, duoti iš kiekvieno vežimo po rąstą Katedros mokyklai apšildyti. Tai, pasak 

valdovo, būtina daryti todėl, kad „Vilniaus mokykla nusistačiusi plėtoti pavyzdinius mokslus ir būti 

Respublikos garbe“. 1990-aisiais atkūrus Lietuvos Respubliką, daktarė Meilė Lukšienė parašė 

mokykloms „Pilietiškumo ugdymo programą“, kuri turėjo padėti ugdyti žmones, „suvokiančius laisvės 

vertę, turinčius doros pagrindus, gebančius valstybiškai mąstyti ir veikti“.  

Šiuo leidiniu siekiama padėti istorijos mokytojams stiprinti mokyklos ir mokinių ryšį su Lietuvos 

Respublika, skatinti mokinius valstybiškai mąstyti ir veikti. Leidinyje pateikta ugdymo medžiaga – tai 

dalykiniai pasiūlymai, skirti istorijos mokytojams, norintiems išsamiau ir patraukliau atskleisti 

mokiniams savo dalyko pilietinį turinį, padaryti istorijos pamokas įdomesnes, glaudžiau susieti jas su 

šių dienų Lietuvos piliečiui svarbiais klausimais, idėjomis, vertybėmis, kryptingiau ugdyti jaunimo 

pilietiškumą. 

Šie pasiūlymai kilo iš projekto „Kuriame Respubliką“, kuriame 2012–2014 metais dalyvavo virš 300 

Lietuvos mokyklų, per 12 000 mokinių ir mokytojų. Ugdymo medžiaga yra pagrįsta šių mokyklų 

bendruomenių pilietinės veiklos patirtimis ir projekto metu atliktais pilietinio ugdymo būklės 

tyrimais. Ji kviečia prie Respublikos kūrimo prisidėti kitas mokyklas, mokytojus, mokinius ir taip šį 

pilietinio ugdymo projektą tęsti. 

Leidinys pradedamas nuo pastabų apie istorijos dalyko vaidmenį ugdant Lietuvos piliečius ir pilietes. 

Aptariamos šio dalyko ir jį dėstančių mokytojų turimos galios brandinti pilietinį, tautinį ir politinį 

jaunosios kartos sąmoningumą. Svarstoma, kokias žinias, idėjas ir vertybes, būtinas šiuolaikiniam 

pilietiškumo ugdymui, galėtų stipriau pabrėžti ir labiau išryškinti mokyklinė istorija, kokias žinias, 

idėjas ir vertybes turėtų perduoti jaunajai kartai, kad ši pajėgtų gyventi kaip laisva ir savarankiška 

bendruomenė. Leidinio branduolį sudaro konkretūs pasiūlymai, kaip būtų galima dabartinę bendrąją 

istorijos dalyko programą pritaikyti kryptingesniam pilietiškumo ugdymui – kokius jos esamus 

aspektus sustiprinti, kokiais naujais aspektais papildyti, kaip susieti programos turinį su pilietinėmis 

mokinių veiklomis. Svarbi šių pasiūlymų dalis – parengti keli istorijos pamokų moduliai. Tai pavyzdžiai, 

kaip mokytojui būtų galima pilietiškai suaktualinti ir kitas istorijos pamokų temas. 

Nacionaliniu projektu „Kuriame Respubliką“ siekta padėti mokiniams ir mokytojams patirti 

pilietiškumą kaip įdomią, prasmingą savo bendruomenės ir visuomenės kūrybą. Stengtasi susieti 

jaunimą su viešąja erdve – paskatinti atrasti Lietuvos visuomeninę tikrovę ir viešąją politiką kaip 

asmeninio dėmesio, rūpesčio bei įsipareigojimų vertą kūrybos lauką.  

Projektu norima atnaujinti pilietinį ugdymą šalies mokyklose taip, kad mokyklos, jungdamos 

formalias ir neformalias ugdymo formas, plėtodamos savarankišką savo bendruomenės gyvenimą, 

augintų ne tik sąmoningą, bet ir veiklų, įsipareigoti ir apsispręsti gebantį Lietuvos pilietį. 

Projektas „Kuriame Respubliką“ buvo grindžiamas moksliniais tyrimais, kurie atskleidė keletą istorijos 

mokytojams svarbių dalykų: 



 

 pilietinis ugdymas šiandienos mokykloje yra nepagrįstai nuvertintas: pačios pilietiškumo 

pamokos mokiniams ir mokyklų bendruomenėms neatrodo svarbios, o istorijos ir kitų 

mokomųjų dalykų turinys per menkai siejamas su Lietuvos visuomenės gyvenimo klausimais 

ir valstybės piliečiui reikalingomis žiniomis, vertybėmis ir idėjomis; 

 per istorijos, pilietiškumo ugdymo ir kitas pamokas mokytojams ir mokiniams nepavyksta 

atrasti autentiško ryšio, kūrybingo santykio su šalies viešąja politika ir tautos, kaip politinės 

bendruomenės, raida; 

 ugdymas neretai stokoja tvirtesnių vertybinių bei idėjinių pagrindų ir mokyklų 

bendruomenėms patrauklių, jos narius įtraukiančių pilietinės veiklos praktikų;  

 mokyklų bendruomenės turi didelį socialinės ir pilietinės kūrybos potencialą, kuris dar lieka 

iki galo neatskleistas ir pilietinės visuomenės bei politinės bendruomenės kūrimui 

nepanaudotas; 

 praktinė pilietinė ir socialinė veikla geba suteikti mokiniams ir mokyklų bendruomenėms 

tikro kūrybos džiaugsmo, pilietinės galios ir veikimo prasmės patyrimo; 

 neformalia praktine pilietine veikla ne tik įmanoma papildyti istorijos, pilietiškumo ir kitų 

dalykų pamokas, bet ir suteikti šių dalykų mokymuisi daugiau aktualumo ir prasmės. 

Ši ugdymo medžiaga istorijos mokytojams bus naudinga keliais požiūriais:  

Pirma, ji padės atskleisti mokyklinės istorijos pilietinį potencialą, atvers istoriją kaip dabarties piliečiui 

būtinų idėjų, vertybių ir žinių aruodą, kaip niekuo nepakeičiamą pilietiškumo laboratoriją.  

Antra, ji atkreips mokytojų dėmesį į istorijos bendrojoje programoje slypinčius pilietiškumo aspektus 

ir padės juos per pamokas mokiniams išryškinti. 

Trečia, medžiaga siūlo, kaip būtų galima mokiniams suaktualinti istorijos dalyką, sujungti jį su 

konkrečiomis pilietinėmis veiklomis. 

Ketvirta, ši medžiaga padės mokytojams ir mokiniams sustiprinti savo pilietines galias ir mokyklos 

bendruomenės savarankiškumą, paskatins kurti savo bendruomenę kaip mažąją Respubliką. 

Ugdymo medžiaga atitinka Bendrąsias programas ir padeda įgyvendinti jose numatytus ugdymo 

tikslus ir uždavinius.  

Pagrindinės mokyklos Bendrosiose programose teigiama, kad mokykloje turi būti „ugdomi gebėjimai 

ir vertybės, būtinos aktyviam tautos nariui ir piliečiui“: „Mokiniai mokomi dalyvauti ir 

bendradarbiauti visuomenėje, kurioje jie gyvena“. Tvirtinama, kad socialinę mokinių brandą turėtų 

skatinti „visos mokyklos bendruomenės gyvenimas: ugdymo proceso organizavimas, papildomasis 

ugdymas, partneriškas mokyklos bendruomenės narių bendravimas ir bendradarbiavimas, mokyklos 

ryšiai su vietos bendruomene“. Pabrėžiama, kad „praktiniams socialinio ugdymo gebėjimams ugdytis 

ypač reikšminga mokinių socialinė veikla – integrali bendrojo ugdymo dalis, maksimaliai susieta su 

Bendrųjų programų keliamais tikslais ir uždaviniais“. Tarp programoje apibrėžtų ugdymo tikslų 

nurodyti tokie siekiai: „kad [mokiniai] išsiugdytų gebėjimus aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, 

bendrauti ir bendradarbiauti, siekti įgyvendinti jiems ir visuomenei svarbius tikslus; kad ugdytųsi 



 

tautinę ir pilietinę sąmonę, grindžiamą demokratinėmis ir kultūrinėmis tautos vertybėmis“. Tarp 

programos uždavinių pabrėžiami išugdytini mokinių gebėjimai „atsakingai, aktyviai dalyvauti 

mokyklos ir vietos bendruomenių bei valstybės gyvenime“ įvairiose gyvenimo srityse savo veiklą grįsti 

„tarimosi ir susitarimo dvasia“. Būtent šiems ugdymo tikslams pasiekti, uždaviniams įgyvendinti 

skiriama leidinyje pateikta medžiaga.  

Ugdymo medžiaga atitinka 2013 metais priimtos „Geros mokyklos koncepcijos“ nuostatas. Ji 

grindžiama Koncepcijoje išsakytu įsitikinimu, kad šiuolaikiniame judriame, sudėtingame, kintančiame 

pasaulyje „ypatingai aktualus tampa asmenybės vertybinių orientacijų ugdymas – socialinis, pilietinis, 

dorinis asmens brandinimas“, kad švietimo bendruomenė turėtų gebėti pati „interpretuoti ir plėtoti 

idėjas“ Ši medžiaga paskatins bendruomenę sparčiau judėti Koncepcijoje nusakyta mokyklų veiklos 

tobulinimo kryptimi: „Gera mokykla – prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla, 

grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais ir mokymusi“. 

Šį leidinį galima pasitelkti formuojant ilgalaikę mokyklos pilietinės saviugdos programą, pasirengiant 

ir įgyvendinant savo mokyklos kaip mažosios Respublikos kūrimosi gaires.  

 

  



 

1. Istorija – pilietiškumo laboratorija 

Sąmoningo ir veiklaus piliečio ugdymas neįmanomas be istorijos. Būtent istorija susieja asmenį su 

tautine ir politine bendruomene, jos likimu, suteikia asmeniui gyvenimo orientyrus, padeda jam įgyti 

savo krašto ir tautos istorijos dalyvio ir kūrėjo savimonę. Dar graikų istorikas Tukididas kvietė suvokti 

istoriją kaip pamatinę politėjos – laisvos piliečių bendruomenės – atramą. Pirmosios spausdintos 

Lietuvos istorijos autorius Motiejus Strijkovskis 1582 metais citavo Tukididą valdovui Steponui Batorui 

ir visiems Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiams: „istorija – vertingiausias ir svarbiausias 

žmogaus gyvenimo lobynas, kurio Respublikos vadžias laikantys viešpačiai ir senatoriai niekada ir 

jokiu būdu neturi iš rankų paleisti“. Laisvoje politinėje bendruomenėje Respublikos vadžias kartu su 

tautos istorijos lobynu turėtų mokytis savo rankose laikyti visi sąmoningi piliečiai. Taigi ir šiuolaikinėje 

visuomenėje istorija išlieka svarbiausia pilietiškumo laboratorija.  

Vis dėlto istorijos dalyko turimas pilietinis potencialas ne visada pakankamai mokiniams atveriamas. 

Kodėl? Kokius slenksčius mokytojas, mokytoja šiandien turėtų peržengti, kad jo dėstoma istorija 

kryptingiau ugdytų mokinių pilietiškumą? Mokytojams galima pasiūlyti atkreipti dėmesį į keletą 

dalykų. 

Visų pirma – į šiuolaikinį istorijos ir jos paskirties supratimą. 

Mūsų mokyklinė istorija iki šiol dažnai yra grindžiama supratimu, kad istorija yra tik visuomenės 

raidos dėsningumus tiriantis mokslas. Tuo metu Vakarų istoriografija XX amžiaus viduryje pasuko 

naratyvistinės – pasakojimu grįstos – istorijos link. Ką tai reiškia? Nuo Antikos laikų istorija buvo 

suprantama kaip pasakojimas apie praeitį. XIX šimtmetyje istoriografija pradėjo tapatintis su 

moksliniais tyrimais, siekiančiais kurti mokslinį praeities vaizdą, ir stengėsi atsiriboti nuo pasakojimo. 

Tačiau XX amžiaus viduryje Vakarų istorijos filosofai Arthuras Colemanas Dantas, Walteris Bryce'as 

Gallie'is, Haydenas White'as, Paulas Ricœuras pastebėjo, kad istorikai negali išvengti pasakojimo, nes 

pasakojimas yra ne tik praeities įvykių išdėstymas, bet ir pats praeities pažinimo, mąstymo apie 

praeitį būdas. Pasakojimas yra minties veiksmas, suteikiantis praeičiai prasmę. Be pasakojimo mes 

tiesiog negalime atverti prasmingos praeities.  

Taigi pasakojimo, net jį dabartinėje mokykloje nuvertinus, iš esmės neįmanoma išvengti. Net tie, 

kurie pasakojimą neigia, vienokį ar kitokį pasakojimą pasakoja. Tačiau mes galime pasakoti, savo 

istorinį pasakojimą apmąstydami, sąmoningai rinkdamiesi ir kurdamiesi. Arba galime tai daryti 

inertiškai, be savarankiškos refleksijos, be sąmoningesnės atrankos, nekreipdami didesnio dėmesio į 

tai, ką, kaip ir kodėl pasakojame. Savarankiškas istorijos mokytojas stengsis nuolat savąjį pasakojimą 

apmąstyti, vertinti: išsiaiškinti, kokius vaidmenis jis atlieka, kokio pobūdžio yra, kokias reikšmes, 

vaizdinius, idėjas, vertybes mokiniams perduoda. Piliečius ir pilietes ugdyti siekianti mokykla stengsis 

savarankišką istorinį pasakojimą susigrąžinti. 

Labai svarbu, iš kokių pozicijų istorinis pasakojimas perteikiamas, kam jis skiriamas. Juk rašydami, 

pasakodami istoriją orientuojamės į adresatą, turime galvoje tam tikrą „atskaitos bendruomenę“. 

Taigi į ką ir kodėl pasakojimu kreipiamės: į ekspertus, egzaminų vertintojus, ar į jaunus savo tautinės 

ir politinės bendruomenės narius, keldami ir svarstydami kartu su jais bendruomenės egzistencinius 

klausimus? Ar mūsų istorinis pasakojimas žadina jaunimo rūpestį savos politinės bendruomenės 

likimu ir išlikimu? Juk tik iš tokio rūpesčio gali rastis atsakingi ir iniciatyvūs piliečiai. 



 

Mūsų pasakojimas gali būti gyvas, asmenį su bendruomene jungiantis, „įtraukiantis“, pasitikėjimą 

savo tauta ir Respublika stiprinantis, ir gali būti atsainus, depresyvus, iš bendruomenės „išstumiantis“. 

Jis gali būti rišlus, nuoseklus arba fragmentiškas, chaotiškas. Taigi mokytojui dera apsvarstyti, kokiu 

pasakojimu savo mokiniams jis atveria praeitį, kokiu tautinės bendruomenės supratimu remiasi, 

kokias sąmoningumo trajektorijas brėžia? Ar jo pasakojime lietuvių tauta, Lietuvos politinė 

bendruomenė išlieka kaip savo likimą kuriantis istorijos subjektas? 

Kad pasakotume atsakingai, svarbu suvokti istorinio pasakojimo kultūrines galias. Vokiečių istorikas 

Jörnas Rüsenas yra išryškinęs esminius jo vaidmenis. Pasak J. Rüseno, pasakojimas yra prasmės 

kūrimo veiksmas, kuriuo asmuo ir bendruomenė apibrėžia ir įtvirtina savo tapatybę. Būtent istorinis 

naratyvas sutelkia tautos atmintį ir sutvirtina žmonių bendruomenę solidarumo saitais. Jis duoda 

asmens ir tautos gyvenimui gaires – moralinius orientyrus. J. Rüseno pastebėjimu, nuo istorinio 

naratyvo priklauso ir visuomenės laisvė: jei jaunajai kartai vaizduojame praeitį kaip dėsnių nulemtą 

tikrovę, mes auginame žmones, netikinčius laisva asmens valia, ir slopiname visuomenės laisvę. Ir 

priešingai, jeigu atskleidžiame istoriją kaip laisvų žmonių kūrinį, kaip žmogaus galimybių erdvę, 

parodome, kaip žmonių idėjos, apsisprendimai, moralinės laikysenos kuria tikrovę, mes stipriname 

jaunų žmonių tikėjimą laisve ir taip suteikiame daugiau laisvės visuomenei. Istorinis pasakojimas, J. 

Rüseno teigimu, gali padaryti ne tik praeitį, bet ir dabartį prasmingesnę: „praeities vaiduoklius“ jis 

gali paversti protėviais – iškalbingais ir išmintingais mūsų pašnekovais. Pasakotojas gali „pagerinti 

praeitį“: atskleisti praeities reikšmes ir prasmes, kurių to meto žmogus neįžvelgė. Pasakojimas turi 

galios užtikrinti kultūrinį asmens ir bendruomenės nemirtingumą. Pasak J. Rüseno, istorinis 

pasakojimas yra demortalizacijos – mirties įveikimo – aktas. Pasitelkiamas Šachrazados vaizdinys: kad 

liktų gyva, ji turi pasakoti. Galime tarti: tautinė bendruomenė gyva tol, kol pasakoja. Pasakojimu ji 

teigia savo būtį, savo gyvenimą (daugiau J. Rüseno įžvalgų knygose: Istorijos sąmonė ir istorijos 

didaktika, Vilnius, Solertija, 1997; Jörn Rüsen, Istorika. Istorikos darbų rinktinė, Vilnius, Margi raštai, 

2007). 

Istorijos reikšmes tyrinėję kultūros istorikai Jurijus Lotmanas, Borisas Uspenskis teigia, kad pats 

istorinis pasakojimas kuria istoriją. Šis pasakojimas atrenka bendruomenei svarbius įvykius ir dalykus, 

juos išskiria, sureikšmina. O sureikšminti dalykai veikia tolesnį bendruomenės elgesį kaip savita 

ateities programa – lemia vienokias ar kitokias jos laikysenas, vienokius ar kitokius apsisprendimus. 

1990 metais sociologas ir kultūros istorikas Vytautas Kavolis pagrįstai klausė: ar drąsaus, herojiško 

naujausių laikų lietuvių laisvės žygio, nepriklausomos Lietuvos Respublikos atkūrimo nebus nulėmusi 

jų istorinė atmintis – pasakojimai apie laisvės gynimą Viduramžiais, apie XIX šimtmečio sukilimus, 

apie savanorių ir pokario partizanų kovas? Taigi istoriniu pasakojimu mokykloje mes kuriame savo 

istoriją.  

Labai šiuolaikiškai ir aktualiai skamba šiandien senųjų Lietuvos istorikų mintys apie istorijos paskirtį. 

XVI amžiuje kreipdamasis į LDK piliečius Motiejus Strijkovskis ypatingai pabrėžė istorijos galią kurti 

Respubliką – savarankišką laisvų piliečių bendruomenę. Mat, istorija sujungianti gyvu moraliniu ryšiu 

tautos protėvius, dabarties kartas ir palikuonis. Ji priartina protėvius, prikelia ir sugrąžina juos į viešąjį 

tautos gyvenimą. Būtent istoriniame pasakojime, M. Strijkovskio teigimu, mes galime „kaip su gyvais 

šnekučiuotis su proseneliais“ – „su didžiu džiaugsmu regėti jų veidus prieš savo veidus“. Taip 

kuriamos piliečių bendruomenei būtinos meilės, ištikimybės, įsipareigojimų jungtys. Istorinis 

pasakojimas susieja žmogų su valstybe, pilietį su Respublika. Jis parodo, kaip protėvių žygiai sukūrė 



 

dabartinę Respubliką, ir įpareigoja ja rūpintis bei perduoti sveiką būsimoms kartoms. Pasakojimo 

šerdį sudaro dialogas, kartų pašnekesys apie tai, kas yra svarbu, dėl ko verta aukotis ir guldyti galvas.  

Taigi mokykloje kuriamas ir perduodamas istorinis pasakojamas, pabrėždamas tautai svarbias 

vertybes ir idėjas, protėvių moralines laikysenas ir imperatyvus, užduoda tautos ateitį. Jis primena 

pareigą bendruomenės pasakojimą tęsti. Perteikdami Lietuvos pasakojimą saugome ir kuriame savo 

tapatybę ir laisvę, priešinamės nebūčiai, puoselėjame viltį, brėžiame bendros ateities gaires.  

Antra – dera peržvelgti mokyklinės istorijos tikslus ir uždavinius.  

Savarankiškam mokytojui verta peržiūrėti ir pasipildyti pagrindinės mokyklos bendrojoje programoje 

šiuo metu istorijos dalykui keliamus tikslus ir uždavinius. Joje teigiama, kad svarbiausias istorijos 

mokymo tikslas – „padėti mokiniams formuotis istorinę sąmonę, supratimą, kad šiandienos pasaulis, 

jo tvarka ir vertybės yra istoriškai sąlygotos ir kintančios“. Pabrėžiama, kad istorija padeda orientuotis 

gyvenime, projektuoti ateitį, kad „istorijos pažinimas turėtų padėti mokiniams tapti atsakingais ir 

iniciatyviais piliečiais, gebančiais aktyviai dalyvauti visuomenės ir valstybės gyvenime“.  

Taigi akcentuojama kaita: susivokti pasaulyje reiškia suprasti, kad šiandienos pasaulis, jo tvarka, 

vertybės yra istoriškai sąlygotos ir kintančios. Tai labai svarbi nuostata, bet ar jos pakanka piliečiui, 

pilietei ugdyti? Ar vien padėję jaunam žmogui įgyti istorinės kaitos sąmonę, išugdysime pilietį, kuris 

ne tik aktyviai, bet ir išmintingai, sąmoningai dalyvaus visuomenės ir valstybės gyvenime?  

Siekiant geriau atskleisti pilietines istorijos dalyko galias tenka grįžti prie tikslų ir uždavinių, kuriuos 

kėlė ankstesnė – 1997 metų – pagrindinės mokyklos bendroji programa. Joje pabrėžta, kad istorija 

turėtų kurti dialogišką asmens ir tradicijos ryšį, ugdyti pasitikėjimą tradicija ir ateitimi, brandinti 

asmens tautinę tapatybę, tautinę ir pilietinę savimonę, žadinti žmogaus veiklos prasmingumo ir 

atsakingumo supratimą. Primenama, kad istorijos dalykas turi padėti mokiniams „kūrybiškai perimti 

tautos istorinę patirtį“. Taip pat sakoma, kad jis moko „interpretuoti praeitį, kurti istorinį pasakojimą“ 

(Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos, Vilnius, Leidybos centras, 1997, p. 226–

227). Įvertinęs istorinio pasakojimo galias, mokytojas drįs savo dalykui kelti didesnius tikslus ir 

uždavinius. 

Trečia – reikia kreipti dėmesį į istorijos dalyko turinį. 

Iš tiesų, piliečius, pilietes ugdanti mokyklinė istorija turėtų būti atidi, dėmesinga ne tik tikrovės kaitai, 

bet ir tam, kas kaitoje išlieka. Idėjos, vertybės, simboliniai vaizdiniai ir simbolinės struktūros, kultūros 

„bendrosios vietos“, asmenybių ir bendruomenių istoriniai apsisprendimai ir laikysenos yra gana 

atsparios kaitai. Gimusios, sukurtos Antikos, Viduramžių, Renesanso, Apšvietos ar romantizmo laikais 

jos išlieka reikšmingos, kalbančios šiuolaikinei visuomenei. Atsimenamos ir perduodamos jos gali ilgą 

laiką žadinti tautinės ir politinės bendruomenės vaizduotę, kurti ir saugoti jos tapatybę, padėti jai 

išlikti savarankiškai. Būtent šie pastovesni dalykai pamokose galėtų sulaukti didesnės mokytojo ir 

mokinių atidos. Nuostabiausias dalykas tas, kad idėjos istorijoje turi galią, – yra pastebėjęs vokiečių 

filosofas Hansas Georgas Gadameris. 

Mokyklinė istorija turėtų aptarti lietuvių tautą ir Lietuvos politinę bendruomenę kaip istorijos 

subjektą, savo istorinio likimo kūrėją, nepradangindama Lietuvos nei Abiejų Tautų Respublikoje, nei 

Rusijos imperijoje, nei Sovietų Sąjungoje. Ji turėtų padėti mokiniams suprasti, kaip, kokiais būdais, 



 

kokiomis vertybėmis ir idėjomis remdamasi, lietuvių bendruomenė kūrė save ir savo istoriją. Dera 

išryškinti tas vertybes, idėjas, vaizdinius, simbolinius įvykius, kurie bendruomenę telkė, formavo jos 

tapatybę, iškelti ir atskleisti tas istorines asmenybes, kurios bendruomenei svarbias idėjas gynė, kurių 

darbai, apsisprendimai, laikysenos bendruomenės gyvenimui turėjo simbolinės reikšmės, teikė ir gali 

teikti jai vertybinius orientyrus. Juk idėjos, vertybės buvo ir yra gyvos tik todėl, kad būta asmenybių, 

kurios šiomis idėjomis ir vertybėmis gyveno. 

Taip pat svarbu mokiniams padėti pažinti ir suprasti tuos būdus, kuriais tauta save formavo: lietuvių 

kovas už laisvę, kalbą, raštą, tikėjimą; įstatymų leidybą – bendro gyvenimo taisyklių kūrimąsi; 

mokyklas ir jaunimo ugdymą; tautos kilmės mitus ir istorinius pasakojimus.  

Istorijos pamokose dera pabrėžti, išryškinti tas tradicines idėjas ir vertybes, kuriomis nuo Antikos 

laikų rėmėsi ir šiandien remiasi laisvos piliečių bendruomenės gyvenimas, kurios sudaro Respublikos 

pamatus: laisvę, piliečių draugystę ir solidarumą, pasitikėjimą, bendrąjį gėrį, patriotizmą. 

Prisimintinas 1915 metais Vilniuje atidarytos pirmosios lietuviškos gimnazijos tikslas – „stengties kiek 

galima išdirbti liuosus, atvirus, įsitikėjimu paremtus santykius“: dar neatkūrus Lietuvos valstybės 

siekta kurti savarankišką lietuvių tautą kaip laisvų, atvirų, vienas kitu pasitikinčių žmonių bendriją.  

Istorija turėtų atskleisti mokiniams tradicinę Respublikos sampratą, jos idėją. Šiandien respubliką 

paprastai suprantame tik kaip valdymo formą. Tai labai siauras supratimas. XVII amžiuje gyvenęs 

pirmojo lietuvių kalbos žodyno autorius Konstantinas Sirvydas mums primena tikrąjį šios sąvokos 

turinį. Pasak jo, respublika – tai „bendrystė“, žmonių bendrija, visuomenė. Būtent taip respublika 

buvo suvokiama Antikos laikais ir senojoje Lietuvoje. Lietuvos Statutų kūrėjai aiškino, kad Lietuvos 

Respublika, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Respublika yra laisvų žmonių bendruomenė, kuri pati 

kuriasi savo gyvenimo taisykles – įstatymus – ir jų laikosi, kuri yra jungiama teisingumo, laisvės, 

bendrojo gėrio vertybių ir draugystės, meilės, solidarumo ryšių. Mes suburiame Respubliką, mes 

esame Respublika, – teigė lietuviai. LDK jaunimui mokyklose daug amžių pasakota, o Simonas 

Daukantas XIX amžiuje šį pasakojimą tęsė valstiečių vaikams, kaip legendinis karalius Vaidevutis 

sukūręs lietuvių ir prūsų Respubliką: jis gyventojus ne tik išmokęs laikytis įstatymų, bet ir gamintis iš 

medaus midų – tam, kad kartu vaišindamiesi susidraugautų. Taigi Respublika yra žmonių susikurta ir 

nuolat kuriama piliečių bendruomenė – laisvų piliečių sąjunga. 

Istorijos pamokose svarbu atskleisti praeities lietuvių požiūrį į laisvę kaip pamatinę, brangiausią 

Respublikos piliečio vertybę. Ji buvo verta ne tik asmens turto, bet ir gyvybės aukos. Laisvę 

Respublikos žmogus suprato plačiau nei dabartinis liberalus žmogus. Respublikos piliečiui nepakako 

negatyviosios, liberaliosios laisvės – laisvės nuo valdžios ir kitų žmonių kišimosi į jo privatų gyvenimą, 

asmeninę erdvę. Respublikos žmogus laisvas tuomet, kai jis dalyvauja tvarkant bendrus reikalus, kai 

jam privalomi sprendimai nepriimami jam už nugaros. Taigi tokia laisvė nėra lengva: ji neatskiriama 

nuo atsakomybės, nuo įsipareigojimo dalyvauti viešajame gyvenime, rūpintis bendruomenės 

reikalais. Žmogui reikia ugdytis, lavintis, įgyti tvirtą moralinį stuburą, kad tokios laisvės naštą pakeltų, 

nepalūžtų, kad nuo laisvės nepabėgtų.  

Mokyklinei istorijai taip pat dera pabrėžti draugystę kaip Respublikos žmonių brangintą vertybę. Jokia 

politinė ir pilietinė bendruomenė negali egzistuoti be piliečių meilės, be juos siejančių pasitikėjimo ir 

solidarumo ryšių. Bičiulystė Respublikoje vertinta taip pat kaip laisvė. Laisvas žmogus turi mokytis 

bičiulystės. Senovės lietuviai kalbėjo apie meilę Respublikai, meilę bendrapiliečiams. Lietuvos Statutai 



 

skelbė, kad kiekvienas pilietis privalo eiti karo tarnybą ir posėdžiauti seimeliuose iš meilės 

Respublikai. 

Istorijos pamokos turėtų mokiniams priminti tradicinę, klasikinę politikos sampratą: politika 

Respublikoje yra garbingas viešų, bendrų reikalų tvarkymas. Tai rūpinimasis poliu – piliečių bendrija, 

jos likimu ir išlikimu. Tai atsakingas bendros tvarkos ir bendrojo gėrio kūrimas. Valdžios siekimas dėl 

asmeninių ar grupinių interesų, korupciniai žmonių santykiai, moralės principų ir bendrojo gėrio 

nepaisantys jėgos žaidimai nėra tikra politika. Save ir savo Respubliką gerbiantis pilietis nuo jaunystės 

turėtų domėtis viešaisiais reikalais, domėtis politika ir mokytis viešajame gyvenime dalyvauti. Taigi 

tikras pilietiškumas visada bus politiškas – nukreiptas į viešuosius reikalus. Senovės graikai nuo 

politikos nusišalinusį, tik privačiais rūpesčiais gyvenantį žmogų vadino idiotu – nemokša, netikša. 

Patriotizmas – ištikimybė ir meilė Tėvynei, pilietiškumas – įsipareigojimas politinei bendruomenei, 

rūpinimasis Respublika – istorijos pamokose nagrinėtini kaip pamatinės laisvo piliečio dorybės. Tai 

neatskiriamos politinės tautos tautiškumo dalys. Romos filosofas Markas Tulijus Ciceronas buvo 

įsitikinęs, kad pilietinę žmonių bendruomenę – politėją, respubliką – sieja tvirtesni ryšiai negu 

tautinę, nes į ją žmones jungia ne tik bendra kalba, genties papročiai, bet ir bendros vertybės, 

dorybės, įsipareigojimai, pačių susikurta ir saugoma civilizuota tvarka. Pilietinėje bendruomenėje 

gerbiamos asmens laisvės, teisės ir žmonių skirtybės. Natūralus vienybės siekimas čia suderinamas su 

pagarba kiekvienam žmogui ir jo savitumui. Kaip yra pastebėjęs graikų filosofas Aristotelis, per 

didelis, skirtybes naikinantis, vienovės siekis gali sugriauti pačią pilietinę bendruomenę, paversti ją 

monotonija, o politėja esanti įvairių garsų simfonija.  

Istorija turėtų padėti suvokti mokyklą, jaunimo ugdymą kaip svarbiausią Respublikos atramą. Daug 

amžių Lietuvoje buvo gyva Aristotelio mintis, kad politėja – respublika, valstybė – yra „laisvųjų 

bendrija“, kurios pamatas piliečių dorybės. Jei Respublika nesirūpina piliečių dorybių ugdymu, 

draugystės puoselėjimu, ji tampa tik prievarta grindžiama „karine sąjunga“, „ne laisvų žmonių, bet 

vergų ir šeimininkų valstybe“. „Respublika yra dora, jeigu valdyme dalyvaujantys piliečiai yra dori“, – 

teigė Aristotelis. O dorais tampama auklėjimo keliu. Būtent todėl be kryptingo piliečių ugdymo, be 

gerai išsilavinusių žmonių laisva Respublika žlunga. „Demokratinė respublika yra tobuliausia 

valstybinės santvarkos lytis. Bet tobuliausia valstybinės santvarkos lytis reikalauja sykiu didžiausio 

savo piliečių išsilavinimo bei išsiauklėjimo“, – tvirtino filosofas Stasys Šalkauskis. 

Istorijos pamokose svarbu atskleisti jungtis tarp lietuvių tautos, Lietuvos istorijos ir Vakarų bei 

pasaulio istorijos, tarp skirtingų epochų ir laikotarpių, tarp skirtingų asmenybių, tekstų ir idėjų. 

Ypatingai svarbu mokiniams parodyti gyvą ryšį tarp senosios ir moderniosios Lietuvos, tarp Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės ir XX bei XXI amžiaus Lietuvos respublikų. Pasak istoriko Zigmanto Kiaupos, 

senoji Lietuva buvo kitokia, bet ne kita Lietuva. 

Ketvirta – būtina atsižvelgti į turinio perteikimo būdus.  

Ar istorinis pasakojimas mokykloje bus savarankiškas, rišlus, gyvas, mokiniams artimas, intriguojantis, 

daug priklauso nuo pasakojimo atskaitos taško ir pasakojimo strategijos. Iš kur pasakosime apie 

Lietuvą – iš buvusios Sovietų Sąjungos sostinės, iš Briuselio, iš Varšuvos ar iš Vilniaus? Ar būsime 

nusiteikę tęsti savarankišką Vilniaus pasakojimą – kalbėtis su savo protėviais apie tai, kas buvo svarbu 

jiems ir yra svarbu mums kaip Lietuvos bendruomenei? Ar stengsimės siekti tiesos, įsiklausydami į 



 

skirtingų įsitikinimų protėvių balsus, jų nenutylėdami? Laisvos bendruomenės pasakojimas mokykloje 

visada turėtų būti atviras ir dialogiškas, aprėpiantis ir atveriantis skirtingų pasaulėžiūrų ir ideologijų 

žmonių patirtis. Jis privalo ugdyti pagarbą tiesai. Mokiniams negalime nutylėti praeityje vykusių ginčų 

ir ideologinių kovų, negarbingų ir tragiškų Lietuvos praeities dalykų. Mūsų pasakojimas turėtų žadinti 

mokinių moralinį jautrumą, lavinti jų moralinę klausą.  

Ugdant pilietiškumą labai svarbu per istorijos pamokas nuosekliai sieti tolimos ir artimos praeities 

dalykus su dabartine mokinių tikrove, su šiuolaikinės visuomenės sprendžiamomis problemomis ir 

parodyti istorinės išminties, istorinės patirties reikšmingumą, aktualumą šiandienai. Istorijos 

pamokas turėtume grįsti atviromis ir drąsiomis mokinių diskusijomis, kuriose nebūtų vengiama 

politikos, pačių aštriausių politinių klausimų, kūrybiniais mokinių ir mokinių grupių projektais. Taip 

pat derėtų dalyko turinį jungti su pilietinės veiklos praktikomis: skatinti mokinius veikti ir spręsti 

konkrečias problemas remiantis nagrinėjama istorine patirtimi. Tai darydami istorijos mokytojai gali 

kūrybingai pasiremti projekto „Kuriame Respubliką“ metu sėkmingai įgyvendintais nacionaliniais 

kraštotyriniais ir mokinių partnerystės projektais „Atgal į ateitį“, „Auginkime vieni kitus“. 

Penkta – svarbu įvertinti istorijos šaltinius. 

Kad istorijos dalykas būtų dialogiškas, gyvas, būtina pamokose nepasikliauti senomis išankstinėmis 

schemomis, bet pasitelkti kuo daugiau autentiškų šaltinių – įsileisti į kuriamą pasakojimą kuo daugiau 

autentiškų praeities žmonių balsų, jų minčių, pasisakymų, tekstų. Tam tinka ištraukos iš dienoraščių, 

atsiminimų, laiškų, viešų kalbų, grožinių, diplomatijos ir teisės kūrinių. Taip pat svarbu padėti 

mokiniams kaip istorijos šaltinį atrasti kraštovaizdį, krašto istorinius paminklus, kraštotyros medžiagą, 

greta gyvenančių žmonių pasakojimus – „oralinę istoriją“. 

Istorijos šaltinių būtų prasminga ieškoti kartu su mokiniais – leidžiamose naujose istorikų 

monografijose ir naujose šaltinių publikacijose (knygų serijose „Ištakos“, „Senoji Lietuvos literatūra“, 

„Lietuvos užsienio politikos dokumentai“ ir kitose), senuose akademiniuose „Lietuvos TSR istorijos 

šaltinių“ tomuose, istorikų Algirdo Baliulio ir Elmanto Meilaus mokyklai parengtoje chrestomatijoje 

„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės kasdienis gyvenimas“ (2001 m.), interneto svetainėse 

www.epaveldas.lt; www.šaltiniai.info; www.ldkistorija.lt; www.istorijosmokytojai.lt bei kituose 

portaluose. 

 



 

2. Pilietiniai programos aspektai 

Šioje leidinio dalyje siūloma, kaip būtų galima pilietiškai suaktualinti pagrindinės mokyklos 

bendrojoje programoje pateiktas istorijos dalyko temas. Šioje lentelėje žemesnėms klasėms siūlomos 

svarbios potemės, svarstytinos problemos bei veiklos mokytojų nuožiūra gali būti supaprastintos, 

susiaurintos 5–6 klasių mokiniams pagal jų individualius gebėjimus ir išplėtotos, papildytos, pagilintos 

– 7–8 bei 9–10 klasių mokiniams. Mokytojams norima pateikti tik pavyzdį, kaip, remdamiesi esama 

bendrąja programa, jie galėtų dėstomą dalyką padaryti mokiniams pilietiškai problemiškenį, 

reikšmingesnį ir paveikesnį. 

  



 

5-6 ir pasirinktinai 7-10 klasėms. 

Tema / Svarbios potemės 

1. Žmogus ir istorija 

Kodėl istorija svarbi man ir mano bendruomenei? 

Kodėl Lietuvos piliečiui būtina išmanyti Lietuvos ir pasaulio istoriją? 

Svarstytinos problemos, idėjos 

Kaip istorija ir jos įvykiai kuria žmogų ir bendruomenę, kodėl svarbu praeitį tyrinėti ir pažinti, kodėl reikia 
istoriją pasakoti, ką mums perduoda istorinis pasakojimas, kuo mums svarbios praeities asmenybės, jų 
poelgiai ir darbai? 

Kodėl „istorija yra gyvenimo mokytoja“? 

Ko mus moko istorija? 

Kodėl vienas pirmųjų lietuviškų laikraščių „Aušra“ labai daug dėmesio skyrė Lietuvos ir lietuvių tautos 
istorijai? 

Ar/kaip susiję patriotizmas, Tėvynės meilė, ir Tėvynės istorijos pažinimas? 

Kuo mums šiandien gali būti svarbi, įdomi, reikšminga Lietuvos istorija? 

Papildomi šaltiniai 

− M. T. Ciceronas  apie istoriją: Istorija yra laikų liudininkė, tiesos šviesa, atminties gyvenimas, gyvenimo 
mokytoja, senovės pasiuntinė. 

− Mokytojo parinktos M. Strijkovskio mintys apie istorijos svarbą (Lietuvos filosofinė mintis. Chrestomatija, 
sud. G. Mikelaitis, V., 1996, p. 176-179) 

− I. Šeinius, Sužinau, kad buvo Lietuva (I. Šeinius, Raštai, t. 8, V., 2008, p. 28-31)  

− „Aušra“, Nr. 1, pratarmės moto: Homines historiarum ignari semper sunt pueri. Zmones nusidawimû 
nepazinstantiejie wis yra waikai. 

Veiklos pamokų metu ir po jų 

Aiškintis, kas yra istorija ir kodėl svarbu ją pažinti: 

− pasvarstyti, kokie praeities asmenys, įvykiai mums atrodo svarbūs, kodėl pasakojimas apie juos mus jungia; 

− kaip atsirado šventės, kurias visi švenčiame? kodėl švenčiame Vasario 16-ąją, minime Sausio 13-ąją? 

− sudaryti klasės kalendorių: kurios šventės valstybinės, svarbios? Kas yra minėtinos asmenybės - kurių 
gimtadienius norime minėti? 

− aptarti, iš kur mes semiamės žinių apie praeitį, kaip mes galime praeitį drauge tyrinėti; 

− išsiaiškinti, kas ir kaip šiandien tyrinėja mūsų vietovės, krašto istoriją; pamėginti su tokiais žmonėmis 
susipažinti, pasikalbėti, pasiteirauti, kodėl jie praeitį tyrinėja. 

 



 

Tema / Svarbios potemės 

2. Gyvenamoji vietovė praeityje ir dabar 

Gyvenamos vietovės saugoma ir mums perteikiama istorinė patirtis 

Svarstytinos problemos, idėjos 

Kokius Lietuvai, Europai, pasauliui svarbius istorinius įvykius mena jūsų gyvenamoji vietovė, kraštas? 

Kaip šie istoriniai įvykiai veikė jūsų vietovę, jos žmones? 

Kokios istorinės asmenybės, herojai yra kilę iš jūsų krašto ar su juo susiję? Ką svarbaus jie nuveikė? Ar jie 
šiandien dar yra svarbūs jūsų krašto žmonėms? Kodėl? 

Kokias Lietuvos ir lietuvių laisvės kovas mena jūsų kraštas? Ar krašto bendruomenė gerbia už tautos laisvę 
kovojusių žmonių atminimą? 

Papildomi šaltiniai 

− Č. Milošas: Protėviai yra mano jėga. 

− Mokyklos ir krašto muziejuose sukaupta etnografinė, tautosakinė medžiaga. 

− Mokinių šeimose sukaupta giminės istorinė medžiaga. 

− Mokyklos istorinė medžiaga. 

− Monografijų serija „Valsčiai“. 

− Kraštotyriniai, turistiniai leidiniai apie vietovę. 

− Išleisti vietos tautosakos rinkiniai. 

Veiklos pamokų metu ir po jų 

− Pasidalinti žiniomis, kokius pasakojimus ir legendas apie savo vietovę, kraštą esame girdėję; pamėginti 
sužino naujų pasakojimų, padavimų, legendų; 

− sukurti su mokiniais legendą apie savo kraštą (ją aptarti - atskirti, kur faktai, o kur išmonė); 

− įpareigoti mokinius pasikalbėti su tėvais, seneliais ir sužinoti, kurios vietos jiems yra svarbios ir kodėl, 
paieškoti šeimos albumuose senų vietovės ir vietos žmonių nuotraukų, jas aptarti; 

− surinkti duomenis apie savo šeimos, giminės istoriją; 

− susipažinti su savo mokyklos ir jos bendruomenės istorija; 

− aplankyti vietos kapines, jose atrasti istorinių asmenybių kapus, juos pagerbti; 

− aplankyti svarbiausias istorines apylinkių vietas, pastatus (piliakalnį, alkvietę, bažnyčią, dvarą, buvusią 
turgaus aikštę ir kt.), prisiminti pasakojimus apie juos; 

− aplankyti vietos muziejų, susipažinti su jame saugomais istoriniais eksponatais; 

− išsiaiškinti, kokios seniausios knygos saugomos mokyklos, vietos bibliotekose, su jomis susipažinti; kur 
saugomas krašto archyvas? 

− suburti klasėje jaunųjų istorikų draugiją, žygeivių klubą ar kitokį praeitį tyrinėjantį ratelį, pradėti 
organizuoti kryptingą jo veiklą. 

− sudaryti savo vietovės, krašto lankytinų istorinių vietų sąrašą, pristatyti jį pradinių klasių mokiniams. 



 

Tema / Svarbios potemės 

3. Lietuvos istorijos epizodai [dauguma šių potemių išsamiau ir giliau nagrinėtinos 9-10 klasėse] 

Baltų genčių ir tautų pasaulis, jo likimas 

Lietuvos valstybės sukūrimas ir gynimas  

Tautą jungę kilmės mitai ir istoriniai pasakojimai 

Lietuvių kovos už laisvę 

Lietuvos karalystę ir Didžiąją Kunigaikštystę kūrusios asmenybės 

Lietuvos įstatymai ir jų reikšmė: LDK Respublikos įtvirtinimas ir gynimas [ypatingą dėmesį šiai potemei 
reikėtų skirti 9-10 klasėse]  

Lietuvos mokyklos ir jaunimo ugdymas 

Rūpestis lietuvių kalba kaip valstybės pagrindu, jos teisių gynimas 

Pastangos išsaugoti LDK Respubliką Abiejų Tautų Respublikoje  

LDK Respublikos žlugimas XVIII a. pabaigoje 

Lietuvių istorinės atminties, kalbos, kultūros, tikėjimo gynimas Rusijos imperijoje 

Sukilimai prieš Rusijos imperiją, jų reikšmė 

Lietuvos Respublikos atkūrimas ir įtvirtinimas po Pirmojo pasaulinio karo 

Respublikos ir laisvos visuomenės gynimas autoritarinio valdymo metais 

Sovietai ir naciai sugriauna Lietuvos Respubliką: visuomenės pasipriešinimas totalitariniams režimams ir 
prisitaikymas. 

Sąjūdis ir Lietuvos Respublikos atkūrimas XX amžiaus pabaigoje: svarbiausi Respublikos kūrimo rūpesčiai 
šiandien 

Lietuva globaliame pasaulyje: kaip saugoti, kurti, stiprinti savo tapatybę, kaip plėtoti Lietuvos ir pasaulio 
lietuvių ryšius, kaip lietuviams dalyvauti sprendžiant pasaulio problemas. 

Svarstytinos problemos, idėjos 

Kodėl išnyko baltų tautos ir gentys: prūsai, jotvingiai, kuršiai, sėliai, žiemgaliai? Kokius pėdsakus mūsų 
kultūroje jos paliko? Ką apie jas šiandien žinome mes, mūsų visuomenė? 

Koks likimas ištiko lietuvius Prūsų Lietuvoje? Kuo mums svarbi Prūsų Lietuva? 

Kas padėjo istorijoje išlikti lietuviams ir latviams? Kaip turėtų elgtis lietuviai ir latviai XXI amžiuje, kad išliktų? 

Valstybės kūrimas tarimusi, draugystės pagrindu (žmonės nori būti kartu, saugūs) ir prievarta: kuris kelias 
patikimesnis? 

Kodėl svarbu ginti savo valstybę, jos ir savo laisvę? 

Kokių LDK asmenybių reikšmę kuriant ir ginant valstybę verta išskirti, kodėl?  

Kuo svarbūs pirmieji Lietuvos įstatymai? Statutų svarba sukuriant bajoriškąją Lietuvos Respubliką ir ją 
saugant po Liublino unijos. Religinės tolerancijos įtvirtinimas 1563 m. įstatyme ir Trečiajame Statute. 

Kaip senovės lietuviai suprato Respubliką? 

Kodėl vaikų ir jaunimo ugdymas yra svarbus tautos ir valstybės išlikimui? 

Kokias piliečio dorybes ir gebėjimus stengiasi ugdyti laisvos tautos, respublikos? Kaip mokykla tarnavo, 
tarnauja Respublikai? 

Kokių mokslų siekė Lietuvos jaunimas Vilniaus universitete, Lietuvos kolegijose, užsienio universitetuose? 

Kodėl XVIII amžiuje lietuviai ir lenkai rinkosi švietimą kaip svarbiausią savo bendros valstybės gelbėjimo 
būdą? 



 

Kokių būta pastangų rūpintis lietuvių kalba, ginti jos teises LDK ir Prūsų Lietuvoje? Kuo šios pastangos buvo 
svarbios naujųjų laikų Lietuvai? 

Kaip buvo rūpinamasi LDK valstybingumo išsaugojimu XVIII a. pabaigoje? Kodėl nepavyko LDK apginti? 

Kuo svarbus lietuvių tautai T. Kosciuškos sukilimas? 

Kokiais būdais lietuviai gynė savo tapatybę Rusijos imperijoje? 

Kaip carinės priklausomybės metais buvo rūpinamasi tautos atmintimi, kalba, švietimu, papročiais, tikėjimu, 
laisve? 

Kokių asmenybių veikla buvo svarbi ginant ir saugant lietuvių tapatybę, laisvės meilę? 

Baudžiavos panaikinimo reikšmė kuriantis laisvų žmonių visuomenei, valstiečių vaikams imantis atsakomybės 
už lietuvių tautos likimą ir tampant būsimos Lietuvos Respublikos kūrėjais. 

Kodėl, kokiomis pastangomis pavyko lietuviams atkurti savo Respubliką? 

Koks buvo asmenybių, draugijų, organizacijų vaidmuo valstybę atkuriant? 

Reikšmingi Lietuvos bajorų pasirinkimai (pvz., M. Sleževičiaus, M. Biržiškos, M. Römerio, J. Pilsudskio, brolių 
S. ir G. Narutavičių, Žemaitės, F. Dzeržinskio apsisprendimai). 

Kaip valstiečių vaikai tampa Lietuvos valstybės kūrėjais ir šeimininkais? 

M. Sleževičiaus ir lietuvių savanorių vaidmuo valstybę apginant. Kodėl lietuviai ėjo ginti savo atkurtos 
Respublikos? Kodėl nepavyko tuo metu savo valstybių apginti baltarusiams ir ukrainiečiams? 

Kodėl lietuviams nepavyko išsaugoti savo valstybės demokratiškos? 

Skirtingas Lietuvos politikų ir intelektualų elgesys okupacijos akivaizdoje. 

Kodėl Lietuvos politikai ir kariuomenė nepasipriešino sovietų okupacijai? Ar Lietuva galėjo elgtis taip, kaip 
elgėsi Suomija? 

Kodėl iki šiol ginčijamasi dėl 1941 m. birželio sukilimo? 

Lietuvos žydų tragedija: kodėl turime prisiminti tautiečių nusikaltimus ir kilnų elgesį gelbėjant bendrapiliečius 
žydus? 

Kodėl vokiečiams nepavyko suformuoti lietuviškos SS divizijos?  

Kokie karo metais buvo lietuvių ir lenkų santykiai: kodėl svarbu neužmiršti Glitiškių ir Dubingių žudynių? 

Kokius idealus gynė Lietuvos partizanai pokaryje? Kokia jų kovos prasmė? Kodėl dėl laisvės einama į mišką? 

Kokiomis priemonėmis sovietų totalitarinis režimas naikino žmogaus ir visuomenės savarankiškumą? 
Kokiomis priemonėmis tam buvo priešinamasi? 

Kokios Lietuvos Sąjūdžio ištakos: kaip lietuviams pavyko išsaugoti nepriklausomybės siekį ir mokėjimą 
organizuotai veikti? 

Kokie buvo pilietiniai, moraliniai ir politiniai Sąjūdžio siekiai? Kokius jų pavyko įgyvendinti, o kokių – ne? 

Koks Sąjūdžio laisvės žygyje buvo muzikos vaidmuo? 

Laisvės iššūkis: ar tapo lietuviai savo valstybės šeimininkais? 

Kokios Lietuvos Respublikos kūrimo pagrindinės sėkmės, didžiausios nesėkmės? 

Istorinis išeivijos vaidmuo. 

Kokiais būdais šiandien galime kurti Lietuvos likimą? 

 

 

 

 



 

Papildomi šaltiniai 

− Baltų tautų ir genčių žemėlapiai; prūsų kalbos paminklai. 

− Vaidevučio ir Palemono mitai jų reikšmės (www.šaltiniai.info). 

− Mindaugo, Gedimino, Vytauto tekstų ištraukos ir šaltinių žinios apie juos. 

− Žinios apie senovės lietuvių tarimąsi: Petras Dusburgietis: 1305 viešpaties metais, apie žolinę, brolis 
Pilypas […] sudegino tris lietuvių karaliaus kaimus […]. Tuo metu, kai šitai dėjosi, karalius buvo susišaukęs 
beveik visus savo karalystės galingesniuosius į tam tikrą pasitarimą arba parlamentą. (P. Dusburgietis, 
Prūsijos žemės kronika, V., 1985, p. 251); Vytautas apie tarimąsi su bajorais, jų laisvių gynimą laiškuose. 

− Pasakojimas apie Pilėnų gynimą iš Vygando Marburgiečio kronikos, apie Žalgirio mūšį – iš Bychovco 
kronikos, apie Oršos ar Ulos mūšį – iš A. Kojalavičiaus istorijos.  

− 1387 m. Jogailos krašto privilegija ir privilegija Vilniaus miestui (ištraukos); 1413 m. Horodlės akto 
ištraukos; I, II ir III Lietuvos statutų glaustos ištraukos.  

− M. T. Cicerono, A. Rotundo, L. Sapiegos, vyskupo Valerijono Protasevičiaus mintys apie Respubliką; 
respublikos sąvokos išaiškinimas K. Sirvydo žodyne. 

− Mykolo Lietuvio, V. Agripos, A. Rotundo, A. Olizarovijaus, M. P. Karpavičiaus mintys apie švietimo svarbą 
Lietuvai, savai Respublikai. 

− S. Šalkauskio, S. Čiurlionienės-Kymantaitės, M. Lukšienės mintys apie ugdymo svarbą. 

− M. Mažvydo, M. Daukšos tekstų ištraukos, pažintis su K. Sirvydo žodynu, XVIII a. lietuvių kalbos 
elementoriais, T. Kosciuškos sukilimo lietuviškais tekstais. 

− T. Kosciuškos sukilimo tekstų ištraukos, M. P. Karpavičiaus pamokslų ištraukos, lietuvių liaudies dainos 
apie T. Kosciušką; S. Šalkauskio mintys apie T. Kosciušką. 

− Mickevičiaus, S. Daukanto, L. Rėzos, M. Valančiaus, A. Mackevičiaus, A. Vištelio-Višteliausko, J. 
Basanavičiaus, J. Bielinio, V. Kudirkos, Maironio tekstų ištraukos, tekstų apie juos ištraukos. 

− Vasario 16 aktas; M. Sleževičiaus kreipimasis „Į Lietuvos piliečius“, J. Pilsudskio ir M. Römerio tekstai apie 
Vilnių, Steigiamojo Seimo kalbų ištraukos. 

− Filosofo S. Šalkauskio laiško prezidentui A. Smetonai ištraukos; ištraukos iš A. Smetonos kalbų, K. Borutos 
atsiminimų.  

− Dalyvių atsiminimai apie 1940 m. birželio 15 d. Vyriausybės posėdį. 

− Holokausto aukų, tremtinių, partizanų atsiminimai:  J. Beiliso, A. Suckeverio atsiminimai, L. Baliukevičiaus-
Dzūko dienoraštis, J. Lukšos-Daumanto atsiminimai, B. Krivicko publicistika, partizanų vadų 1949 m. 
vasario 16-osios deklaracija, D. Grinkevičiūtės, J. Ulinauskaitės-Mureikienės ir kitų atsiminimai (jų 
ištraukos). 

− Sesers N. Sadūnaitės kalbos teisme, M. Tomonio, A. Patacko tekstų ištraukos; Just. Macinkevičiaus 
„Dienoraščio be datų“ ištraukos, kiti disidentų ir oficialiai veikusių kultūros žmonių tekstai. 

− Just. Marcinkevičiaus, M. Lukšienės ir kitos kalbos 1988 m. Sąjūdžio suvažiavime, suvažiavimo rezoliucija 
„Dėl Lietuvos visuomenės vienybės“; V. Lansdsbergio, S. Gedos ir kitų kalbos Sąjūdžio mitinguose, 
nepriklausomybės metų publicistika. 

− Probleminiai straipsniai šių dienų Lietuvos ir išeivijos spaudoje. 

Veiklos pamokų metu ir po jų 

− Jaunųjų istorikų būrelyje išsiaiškinti: kokios baltų tautos ir gentys yra gyvenusios mūsų vietovėje ir 
dabartinėje Lietuvos teritorijoje, kur ir kokių galime rasti jų pėdsakų? 

− surinkti duomenis apie pasirinktas baltų tautas ir gentis, jas glaustai aprašyti; 

− surengti „protų mūšį“: Ką žinome apie išnykusius baltus ir brolius latvius? 

− klasėje surengti diskusiją: kaip šiandien turėtų gyventi ir veikti lietuviai ir latviai, kad išvengtų prūsų ir 



 

jotvingių likimo? 

− aptarti pasakojimą apie lietuvių ir prūsų Respublikos steigėją karalių Vaidevutį, išsiaiškinti, kokiomis 
priemonėmis Vaidevutis Respubliką steigė (įstatymais, mokydamas susidraugauti), kodėl pasakojimas apie 
Vaidevutį daug amžių buvo lietuviams svarbus? 

− aptarti Palemono ir 500 romėnų mitą: ką jis reiškė senovės lietuviams? 

− kaip kurtis savo klasės Respubliką: dėl kokių taisyklių galime susitarti, kaip galėtume artimiau 
susidraugauti, bendrais reikalais rūpintis? 

− panagrinėti istorinius pasakojimus ir istorines dainas apie lietuvių laisvės kovas su kryžiuočiais, 
maskvėnais: padiskutuoti, kodėl šie pasakojimai lietuviams buvo, yra reikšmingi; kokias vertybes jie gina, 
mums perduoda; pasidalinti tėvų, senelių pasakojimais, kaip lietuviai gynė savo laisvę 1991 sausio 13-ąją, 
aptarti, kaip gintų, jei kiltų pavojus šiandien? 

− susirinkti žinių ir padiskutuoti: kaip kūrė Lietuvos valstybę Mindaugas, Gediminas, Vytautas, Jogaila, A. 
Goštautas, M. Radvilas Juodasis, Steponas Batoras, L. Sapiega, M. Strijkovskis, A. Kojalavičius ar kiti 
valdovai, didikai, intelektualai? 

− susipažinti ir bendrose diskusijose aptarti, kokias pilietines ir politines teises bei laisves lietuviams, 
Lietuvos žmonėms pirmaisiais įstatymais suteikė Jogaila ir Vytautas? Kokias piliečių bajorų teises įtvirtino 
Antrasis ir Trečiasis Lietuvos Statutai? Kurios jų svarbios mums šiandien? Kodėl? Ką reiškė visiems vyrams 
priskirta Vyties pareiga? Kaip Trečiasis Statutas gynė Lietuvos tautos ir valstybės savarankiškumą? Kodėl 
Statutai įpareigojo piliečius eiti krašto sargybą ir posėdžiauti seimuose „iš meilės Respublikai“?  

− pamėginti susikurti jaunųjų istorikų būrelio ar kitos veikiančios mokinių draugijos statutą, klasės statutą: 
apibrėžti juose narių teises ir pareigas; 

− surengti savo draugų, tėvų, senelių apklausą – „Kas yra Respublika?“; duomenis apibendrinti, aptarti, ar / 
kuo skiriasi senovės lietuvių ir mūsų turimas Respublikos supratimas; 

− susipažinti su savo krašto mokyklų istorija: kada įkurtos seniausios mokyklos, ko jose buvo mokoma? 

− susipažinti su savo mokyklos ugdymo tikslais ir uždaviniais, juos apsvarstyti, įvertinti: ar jie pakankami, ar 
per dideli, ar reikėtų juos tobulinti, kaip jie įgyvendinami?  

− atlikti tėvų, senelių, mokytojų apklausą: Kokių dorybių ir gebėjimų reikia dabartiniam Lietuvos piliečiui? 

− surengti diskusiją: Kokių piliečių šiandien reikia Lietuvos Respublikai, kas ir kaip juos turėtų ugdyti? 

− aptarti, kokias mūsų savybes ir gebėjimus siekiame ugdytis jaunųjų istorikų būrelyje ar kitoje draugijoje; 

− pasidalinti piliečiui svarbiomis žiniomis su pradinių klasių mokiniais; 

− susipažinti ir aptarti M. Mažvydo, M. Daukšos, K. Sirvydo lietuvių kalbos išsaugojimo programas, 
išsiaiškinti, kodėl XVIII amžiuje buvo leidžiami lietuvių kalbos elementoriai, kodėl 1794 m. sukilimo 
vadovybė – Lietuvių Tautos Aukščiausioji Taryba – kreipėsi į gyventojus ir lietuvių kalba; 

− surengti diskusiją: Ar lietuvių kalba yra mūsų „pilietiškumo tėvas“? 

− susidaryti savo klasės programą lietuvių kalbai puoselėti, apgalvoti jos įgyvendinimo būdus, pradėti ją 
įgyvendinti; 

− susipažinti su T. Kosciuškos, J. Jasinskio asmenybėmis, išsiaiškinti, kodėl T. Kosciušką laisvės herojumi laikė 
ne tik lietuviai, lenkai, bet ir kitos pasaulio tautos;  

− surengti pokalbį: Ar T. Kosciuškos gintos idėjos svarbios mums? Ar / kaip jas šiandien gina mūsų tėvai? 

− susipažinti su pasirinktomis XIX amžiaus Lietuvos asmenybėmis, aptarti jų vaidmenį tautos istorijoje; 

− apsvarstyti, kokias asmenybes ir kodėl norėtume paminėti, pagerbti savo būrelyje, klasėje, mokykloje; 
surengti jų paminėjimą; 

− susipažinti su filomatų ir filaretų draugijų veikla, aptarti, kokius jų veiklos tikslus, būdus galima būtų 
perimti jūsų būreliui, draugijai, klasei, mokykla; 



 

− aplankyti artimiausias XIX amžiaus sukilimų vietas, jas nufotografuoti, nufilmuoti, aprašyti; supažindinti su 
jomis žemesnių klasių mokinius; 

− išsiaiškinti, kas buvo savanoriai, kas yra savanorystė ir savanoriai šiandien; 

− susidaryti veiksmų planą, kaip būtų galima stiprinti savanorystę klasėje, būrelyje, mokykloje; 

− susipažinti, kaip susiburia, ką veikia dabartiniai Lietuvos kariuomenės savanoriai; surengti klasėje, 
mokykloje pokalbį su tokiais savanoriais; apsilankyti kariuomenės savanorių stovykloje, susipažinti su jų 
gyvenimu; 

− pasiskirstyti vaidmenimis ir sužaisti imitacinį žaidimą: Kaip klasė, mokykla galėtų organizuoti savanorius, 
jei kiltų pavojus Lietuvos Respublikai? 

− susipažinti su savo vietovės, krašto dvarininkų, bajorų likimais, jų laikysenomis atkurtos Lietuvos 
Respublikos atžvilgiu; 

− iš anksto pasiruošus surengti ekskursijas po Vilnių ir Kauną – susipažinti su svarbiausiais čia esančiais 
Lietuvos valstybės paminklais, juos nufotografuoti, nufilmuoti, aprašyti;  

− ekskursijose surinktą medžiagą įdomiai pristatyti žemesnių klasių mokiniams; surengti šios medžiagos 
parodą; 

− sudaryti savanorių kovų už nepriklausomybę žemėlapį, aplankyti artimiausias šių kovų vietas, pasižiūrėti, 
ar jos įamžintos, pasitarti, kaip būtų galima jas pažymėti; 

− surinkti duomenis ir darbo grupėse panagrinėti, kaip okupacijų metu elgėsi A. Smetona, K. Skučas, J. 
Paleckis, A. Sniečkus, J. Ambrazevičius, O. Šimaitė, B. Sruoga, K. Boruta, B. Krivickas, J. Lukša-Daumantas, 
L. Baliukevičius-Dzūkas, K. Kubilinskas ar kiti asmenys; surengti diskusiją, kokie istorinių asmenų poelgiai 
buvo kilnūs, garbingi, kokie gėdingi ir smerktini; 

− pasvarstyti: ar okupacijos prievarta atleidžia krašto žmones nuo atsakomybės už savo poelgius? 

− surengti ekspediciją į žydų žudynių vietas, pagerbti aukų atminimą; 

− surengti žygį partizanų kovų vietomis, pagerbti kovotojų už laisvę atminimą; 

− išsiaiškinti, ar jūsų vietovėje yra gyvų Holokausto, tremties, partizaninio karo liudininkų, surengti su jais 
susitikimus; jei dar nėra užrašyti, įrašyti jų prisiminimus; 

− iš tėvų ir senelių surinkti atsiminimus apie Sąjūdžio Lietuvą – jais pasidalinti darbo grupėse ir visos klasės 
pokalbyje; palyginti iš gyvų žmonių atsiminimų atkurtą praeities vaizdą su istorijos vadovėlių pasakojimu – 
kuo jie sutampa, kuo skiriasi? 

− su tėvais ir seneliais aptarti Lietuvos nepriklausomybės metų sėkmes ir nesėkmes: kokiais mūsų 
Respublikos pasiekimais artimieji didžiuojasi, kokių dalykų gėdijasi ar dėl jų apgailestauja? 

− dirbant grupėse pamėginti įvardinti opiausias vietos bendruomenės, Lietuvos visuomenės problemas, 
pasvarstyti, kokie galėtų būti jų sprendimai; 

− viešoje klasės diskusijoje paieškoti atsakymų: prie kokių bendrų problemų sprendimų ir kaip galėtų 
prisidėti mokinių būrelis ar kita draugija, klasės, mokyklos bendruomenė? Atsakymais pasidalinti su kitų 
klasių mokiniais, tėvais ir seneliais;  

− pasiaiškinti ir aptarti, kuo pasaulyje garsūs šie Lietuvos žmonės: Jogaila, Vytautas, Šv. Kazimieras, M. 
Radvilas Juodasis, Vilniaus Gaonas, T. Kosciuška, A. Mickevičius, O. Milašius, Č. Milošas, J. Heifecas, M. 
Gimbutienė, J. Mačiūnas, J. Mekas; 

− surengti „minčių lietų“ ir sugalvoti pasiūlymų: kaip Lietuva galėtų stiprinti ryšius su užsienio lietuviais? 
kaip su savo bendraamžiais tautiečiais pasaulyje galėtų megzti ryšius mokinių būrelis, draugija, klasė, 
mokykla? 

 

 

 



 

Tema / Svarbios potemės 

4. Lietuvos kaimynai 

Mus siejanti istorija: teigiamos ir neigiamos patirtys.  

Įsimintinos istorinės pamokos tautų ir valstybių ateities santykiams 

Svarstytinos problemos, idėjos 

Kodėl lietuviai nesukūrė bendros valstybės su latviais? 

Kaip prūsų žemės tapo Prūsijos Kunigaikštyste, Vokietijos dalimi, o ši – Kaliningrado kraštu? 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rusėnai: kaip susikūrė šiuolaikinės baltarusių ir ukrainiečių tautos? 

Lietuva ir Maskva, Rusija: dėl ko tiek amžių kovota, kas šioje kovoje ginta? 

Lietuva ir Lenkija – sunki sąjunga: bendros istorinės pergalės ir bendri pralaimėjimai, bendra kova už laisvę. 
Kodėl lietuviai siekė „pataisyti“ Liublino uniją ir kaip ją taisė? Kaip sąjungininkai tapo priešais, o priešai – 
dabartiniais strateginiais partneriais? 

Lietuva – svetingas užsienio disidentų prieglobstis (sentikiai, arijonai, A. Kurbskis,  L. Karsavinas, V. Sezemanas 
ir kiti). 

Asmenybių svarba mezgant tautų ir valstybių santykius. Tautas jungiančios asmenybės: A. Mickevičius, J. 
Rainis, L. Karsavinas, J. Bobrovskis, Č. Milošas, S. Kovaliovas ir kiti. 

Papildomi šaltiniai 

− Naujausių Latvijos, Rusijos, Lenkijos, Prūsijos, Baltarusijos, Ukrainos istorijų ištraukos, kaimynų istorijai 
skirti interneto portalai. 

− Lietuvos istorijos užsienio politikos šaltiniai. 

− Kaimynų šalių istoriniai ir dabartiniai turistiniai žemėlapiai, turistiniai žinynai. 

− Jono Žiauriojo ir A. Kurbskio laiškai, Jono Žiauriojo ir LDK didikų susirašinėjimas; P. Oderbornas apie Joną 
Žiaurųjį; 1794 m. M. P. Karpavičiaus pamokslai. 

− O. Milašiaus publicistika, A. Herbačiausko, Č. Milošo, T. Venclovos eseistika. 

Veiklos pamokų metu ir po jų 

− surinkti duomenis ir ištyrinėti, kokių reikšmingų Lietuvai istorinių ir kultūrinių paminklų esama Latvijoje, 
Kaliningrado krašte ir kitose Rusijos srityse, Baltarusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje; sudaryti šių paminklų 
žemėlapį; 

− surinkti duomenis, kokių kaimynams svarbių kultūros ir istorijos paminklų esama dabartinėje Lietuvoje, 
pasidomėti, kas ir kaip jais rūpinasi; 

− pasiaiškinti, kuo ir kodėl skiriasi nuo rusų baltarusiai ir ukrainiečiai; pasvarstyti, kaip šių tautų likimą galėjo 
paveikti gyvenimas politinėje LDK ir Abiejų Tautų Respublikos bendruomenėje, LDK Statutai; 

− darbo grupėse panagrinėti istorines Lietuvos ir Maskvos kovas; surengti diskusiją: Kokios vertybės buvo 
ginamos šiose kovose? 

− atidžiau susipažinti su XX amžiaus I pusės Vilniaus byla, pasvarstyti, kodėl ši byla neleido Vidurio ir Rytų 
Europai susivienyti totalitarizmų grėsmės akivaizdoje, iš kokių prieškario klaidų lenkai ir lietuviai šiandien 
mokosi; 

− susitikti su lenkiškos (rusiškos, baltarusiškos) mokyklos mokiniais ir pasidalinti žiniomis apie jų 
bendruomenių branginamą Lietuvos istorinį paveldą, pasiaiškinti, kokios Lietuvos praeities asmenybės mus 
jungia, kokių vertinimai mus skiria; 

− kartu su lenkiškos (rusiškos, baltarusiškos) mokyklos mokiniais aptarti, kaip būtų galima pagerinti 
dabartinius Lietuvos ir Lenkijos, Lietuvos ir Baltarusijos, Lietuvos ir Rusijos santykius; po diskusijos 
pasiūlymus apibendrinti, surašyti, pristatyti žiniasklaidai. 



 

Papildomi akcentai 7–10 klasėse:  

Atėnų demokratija, Romos Respublika ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bei moderniosios 

Lietuvos ryšys su jų paveldu: polio, politėjos, piliečio, respublikos, civitas, politikos, teisės, ugdymo 

sampratos, jų aktualumas šiandien; Antikos demokratijos ribos – tiesa, teisingumas ir demokratija; 

antikinės demokratijos ir šiuolaikinės demokratijos esminiai panašumai ir skirtumai; krikščionybės 

idealų svarba šiuolaikinei Vakarų demokratijai – nelygstamos asmens vertės, prigimtinės žmonių 

lygybės, artimo meilės idėjos; laisvų Viduramžių miestų ir autonomiškų universitetų bendruomenių 

tradicijos – jų indėlis į šiuolaikinį Vakarų projektą; Švietimo epochos idėjos – šaltinis, maitinęs Vakarų 

demokratijas ir totalitarinius režimus; XIX amžiaus „tautų pavasaris“, šiuolaikinis nacionalizmas ir jo 

įtakos lietuvių kultūriniam ir politiniam judėjimui; skirtingos XIX–XX amžių Vakarų ideologijos ir to 

meto Lietuvos visuomeninio bei politinio gyvenimo srovės, jų atstovų siūlomi skirtingi lietuvių tautos 

ir Lietuvos valstybės kūrimo projektai. 

 

NAUDINGI PRIEDAI 
 

Trečiasis Lietuvos Statutas, 1588 

Ištraukos 

II SKYRIUS. Apie valstybės gynybą 

1 straipsnis. Apie pareigą; kaip visi šios valstybės gyventojai turi atlikti karinę tarnybą. 

Su mūsų Ponų tarybos ir mūsų valstybės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, visų luomų valdinių 

pritarimu nustatome: visų titulų dvasiškiai bei pasauliečiai, kunigaikščiai, ponai ir urėdai, [rūmų] 

dvariškiai, dvarininkai, žemininkai, vėliaviniai ponai ir našlės, taip pat totoriai ir mūsų miestų 

miestiečiai, turintys žemės valdas, kiekvienas nuo aukščiausio iki žemiausio luomo, nė vieno 

neišskiriant, sulaukęs pilnametystės, reikalui esant, su mumis [valdovu] ir su mūsų palikuonimis arba 

su mūsų etmonais privalės patys asmeniškai atlikti karo tarnybą ir [savo lėšomis] siųsti [valdinius] į 

karo tarnybą pagal visuotinių valstybės seimų nutarimus, kada bus reikalinga, koks tuo metu iškils 

reikalas, ypač tada, kai bus nuspręsta dėl visuotinio šaukimo, tai yra [šaukti] iš tėvonijų ir laisvųjų 

žmonių valdų, tiek iš tėvo, tiek iš motinos [paveldėtų], užtarnautų, pirktų ar kitaip įgytų. <...> 

14 straipsnis. Jei kas iš mūšio pabėgtų. 

Taip pat nustatome: jei kas iš mūšio pabėgtų, toks, esant pakankamai etmono pateiktų įrodymų, 

mūsų, valdovo, sprendimu netenka valdų ir garbės. <...> 

III SKYRlUS. Apie bajorų laisves ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės išplėtimą 

2 straipsnis. Apie bajorų laisves. 

Mes, valdovas, savo žodžiu pažadame už mus ir už mūsų palikuonis, Lietuvos didžiuosius 

kunigaikščius, <...> kad Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje bei visose šios valstybės žemėse 



 

saugosime visus kunigaikščius ir Ponų tarybą – tiek dvasiškius, tiek ir pasauliečius, – ir žemių 

pareigūnus, dvariškius, vėliavinius ponus, bajorus, riterius, miestiečius ir visus paprastus žmones, taip 

pat [saugosime] jų laisves ir krikščioniškas vertybes, kuriomis vadovaudamiesi jie, kaip laisvi žmonės, 

nuo senų laikų laisvai rinko iš savo protėvių sau viešpačius ir valdovus, Lietuvos didžiuosius 

kunigaikščius, gyveno ir vadovavosi laisvų krikščioniškų valstybių pavyzdžiu ir būdu, [teisėmis] 

prilygdami ir vienodai turėdami, ir tomis laisvėmis [bendrai] naudodamiesi su savo kaimynais ir 

broliais – Lenkijos Karūnos riteriais bei kitais [tos] tautos luomais. <...> 

 

TAUTINĖS VALSTYBĖS KŪRIMASIS: dilemos, modeliai, pasirinkimai 

Iš Mykolo Römerio dienoraščių 

1919 metų gruodžio 9 d. Antradienis. Lomža 

Jokių abejonių, į Lietuvą noriu grįžti. Juk nieks manęs to daryti neverčia, priešingai, siekdamas tatai 

realizuoti privalau įveikti visų ir visko, kas mane supa, nenorą, ir dar labiau - nenorą visų ir visko, kas 

sudaro mano natūralią ir, taip sakant, įgimtą aplinką, kurioje glūdi jaunai tautinei Lietuvai nepalanki, 

jeigu ne stačiai priešiška, Lietuvos lenkų aplinkos visuma. Beje, nesu visai tikras dėl mano 

užmokesčio, tikriau sakant – mano veiksmų gero įvertinimo, be abejonės, daugeliu požiūrių man 

sunkaus. Nesu tikras, kad Lietuvoje, į kurią grįžtu, būsiu suprastas ir manęs nesups nepasitikėjimas, o 

gal net kažkoks kurtus nepalankumas, nes nesu grynas lietuvis ir nenoriu daugiau nebūti Lietuvos 

lenkas. Mat grįždamas į Lietuvą, grįžtu kaip jos pilietis, bet ne renegatas; nesisolidarizuojuosi su 

visuotine Lietuvos lenkų politine srove ir jų požiūriu į Lietuvą, bet nepriimu priešiškų kraštutinumų 

plačiai paplitusiose lietuvių srovėse dėl požiūrių į Lenkiją. Esu lenkas, teisėtas Lietuvos pilietis, 

Lietuvos čiabuvis – ne Lenkijos kresų gyventojas. Toks būdamas grįžtu. Lygiai taip pat negarbinu 

Lietuvos lenkų tezės, kuria jie skelbia save kresų gyventojais ir Lietuvą – kresais, kaip ir tezės lietuvių, 

kurie Lietuvos lenkus laiko tiktai pasiklydusiais lietuviais, neduodami jiems teisės būti ir pasilikti 

nelietuviais.  

Lietuva man su sostine Vilniumi yra bendra visuotinė lietuvių ir Lietuvos lenkų Tėvynė. Lenkai man 

priekaištaus, kad įsiliejau į kovą už tautinę Lietuvą, lietuviai – neįžvelgs manyje lenkų tautybės 

renegato, tyro tautinio vandens lietuvio. Tuo požiūriu lieku vienišas. Ir vis dėlto grįžtu, nes tai daryti 

mane stumia mano sąžinės balsas, mano praeities ir mano idėjos nuoseklumas, kurių niekuomet 

neslėpiau ir kuriomis tikiu, nors šiandien viskas prieš ją atsigręžia. Darau tai įsitikinęs ir rodydamas 

tvirčiausią savo valią. Gal manyje blaškosi kažkokia mano protėvių dvasia – bajoriško kraujo senelių ir 

prosenelių, kurie ikidemokratiniais laikais, būdami natione ir kultūros prasme lenkais, vis dėlto turėjo 

pilietinį jausmą ir savo veiksmais reikšdavo ne tiktai vienos krašto tautybės, bet visumos, bendrumos 

– visos šalies su visais jos gyventojais, tuomet dar pasyviais ir bejėgiškais, valią ir poreikius. Gal 

manyje išlikęs atavizmas tų mano močiučių, kurios, kaip amžinąjį atilsį mano močiutė Tukalova, laikėsi 

savo ir savo kilmės ne lenkiškos, bet gyvenamosios šalies – rusiškosios arba lietuviškosios politikos, 

puikiausiai derindama tai savyje su lenkiškuoju tautiškumu kultūros prasme. Gal tai senas 

visuomeninės pareigos instinktas, pranokstantis klasės egoizmą tais laikais, kai dar susiskirstymas 

klasėmis nebuvo iki galo užbaigtas ir kai aukštesni politinės Tautos luomai kaupė savyje visos šalies 

istoriją ir geriausi jos žmonės mokėjo sąžiningai veikti visumos vardu, nevalingai ir pasyviai, nes 



 

politiškumas ir branda buvo iš jos atimti. Gal esu vienas iš tų mohikanų, tos epochos didžiųjų 

epigonų, kurie XIX amžiaus pirmoje pusėje Lietuvoje tarp Lietuvos lenkų atsiliepė puikia gulbės 

giesme. Ir kas žino, ar mano demokratinė ir liaudiškoji trauka, kuri harmoningai dera su mano 

pilietine laikysena Lietuvos atžvilgiu, nėra toks pats to gilaus atavistinio gerųjų praeities dalelių 

visuomeninio instinkto produktas, kaip ir mano asmeninių įsitikinimų produktas. 

.........................................................................................................................................................

.......... 

Aš tada dar nežinojau, kad mūsų – taip vad. Lietuvos Lenkų – tragedija, arba bent vienas mūsų 

tragedijos veiksnys tame, kad mes neturime savo vardo, kad mūsų siela yra dviejų tautinių sielų 

ypatinga koncepcija, taip kad esant konfliktui tarp tų dviejų sielų mums yra sunkiau, negu kam nors 

kitam, nusistatyti teisingai ir nemeluoti; mes naudojamės vardu (Lenkų), kuris neatitinka mūsų 

ypatingai esmei ir kuris neišreiškia mūsų giliausių psichikos ir būdo pagrindų, išaugusių iš Lietuvos 

žmonių būdo ir psichikos; iš giliausių vietinės etniškos formacijos šaknų (Lietuvių ir Baltgudžių). Mes 

nesame Lietuviai nei Baltgudžiai, bet mes nesame ir Lenkai. 

 

Meilė Lukšienė. Valstybės kūrimo vizijos 

Ištraukos iš J. Biliūnienės-Matjošaitienės ir M.Lukšienės knygos „Laiko prasmės“, 2004. 

Praeitame šimtmetyje vyresnioji karta buvo išgyvenusi ne tik valstybės atkūrimą, bet ir jos struktūros 

ir formų, jos krypčių ieškojimą. Dar XIX a. tautų pavasario epochoje priimtiniausias rodėsi 

nacionalinės valstybės pobūdis. Tuo pat metu plėtojosi ir stiprėjo demokratėjimo procesas. Jis dažnai 

pynėsi su tautų atgimimu. Nacionalinė valstybė paprastai buvo mąstoma kaip demokratinė, o tai kėlė 

nemaža problemų dviem plotmėm: reikėjo valstybėje sudaryti palankiausias sąlygas visoms tautoms 

plėtotis, derinant vyraujančios tautos ir mažumų interesus; savo ruožtu derinti individo ir 

bendruomenės santykius. /.../  

Mūsų tautinis atgimimas, kaip ir daugelio tautų, orientavosi į nacionalinės valstybės tipą. /.../ Ilgą 

kelią nuėjome nuo unijinės dviejų tautų valstybės ligi tautinės valstybės vizijos! Lietuvos suverenumo 

idėja senesnė už nacionalinės valstybės viziją. Ligi šiol tos vizijos svarbiausiu atsparos tašku laikėme 

Simoną Daukantą. Idėja plėtojosi ypač sparčiai su demokratinių tendencijų stiprėjimu, gausėjant 

inteligentijos iš žemesniojo sluoksnio, konkrečiai valstiečių. Socialinis momentas čia itin reikšmingas. 

Tuo atžvilgiu, kaip jau anksčiau minėta, įdomi to paties Mykolo Riomerio Lietuvos valstybės 

sampratos evoliucija. Jis, kaip bajoriškosios tradicijos Lietuvoje tęsėjas, XX a. pirmojoje pusėje 

pateikia ir lietuvių, ir lenkų to meto visuomenei kiek modernizuotą valstybės viziją: dviejų suverenių 

valstybių federaciją, tartum Lietuvos DK tęsinį. O vis dėlto ir ne ligi galo modernizuotą, nes visos kitos 

ją sudarysiančios tautos, kad ir gaudamos kultūrinę autonomiją, tačiau valstybiniame aparate visišką 

lygiateisiškumą kažin ar turėsiančios. Kažin ar tokią valstybę galėtume vadinti nacionaline? Ar jos 

idėja neprimena kiek besikuriančios Europos Sąjungos? 

Riomeris dėjo dideles pastangas tai savo idėjai įgyvendinti, ypač – nuo 1910 m., kviesdamas 

diskutuoti visų Lietuvos DK demokratiškai nusiteikusių tautybių atstovus Vilniuje. Karui besibaigiant ir 



 

tautoms sukrutus imtis veiksmo savo lūkesčiams realizuoti, modernizuotos istorinės tradicijos tęsėjas 

Riomeris net įsirašo į besiformuojančius Pilsudskio lenkų legionus vis dar vildamasis, kad šis veiksmas 

galės padėti jo ginamam reikalui. Pritarimo iš lietuvių nepriklausomybininkų, tarp kurių matome ir 

bajorų dalelę (Mykolas Sleževičius, Felicija Bortkevičienė), negavęs, toks, rodos, visa galva galėjęs būti 

pranašesnis už „sermėgius" lietuvių inteligentus politikas išgyveno savo idėjos griuvimą. Pasitraukęs 

iš pilsudskininkų, Riomeris jau po poros metų, Lietuvos nacionalinio tipo valstybei susikūrus, 

apsilankė joje, atidžiai apžvelgė ir... liko jai nuoširdžiai dirbti, nors, tebesivadindamas lenku, 

nepaneigęs savo vizijos ir rašydamas teorinį veikalą apie valstybę. Turbūt apsispręsti bus padėjęs gilus 

mokslininko demokratiškumas. 

Atgimstančioms mažoms Europos tautoms nacionalinės valstybės tipas XIX–XX a. atrodė 

priimtiniausias, nes tenkino visų pirma nacionalinius interesus, suprantant juos kaip tautos 

gyvybiškumą laiduojančius, taigi ir palankesnius tautos nacionalinei kultūrai, t.y. jos esmei, plėtotis. 

Tautinės valstybės idėja buvo aiškiai pareikšta jau 1905 m. Vilniaus seime. Lietuvių inteligentijos 

dauguma, kaip ir dalis valstiečių, ja gyveno, – o forma kristalizavosi. 

Bendras įsitikinimas dėl valdymo formos – respublikinė demokratija, ta linkme ėjo dauguma Europos 

nacionalinių judėjimų. /.../ Tačiau čia pat apie Lietuvą politinių jėgų išsidėstymas nebuvo 

nusistovėjęs. Jaunieji mūsų politikai geriau ar blogiau bandė vertinti realią padėtį ir išnaudoti ją 

būsimos Lietuvos valstybės vardan. Tuo tikroviškuoju žvilgsniu žvelgiant, suprantamas ir dairymasis, 

ar prigludus tuo tarpu prie kurios stipresnės valstybės reikalai sparčiau pajudėtų. Tai ne išdavystė, o 

realybė, su kuria vieniems atrodė būtiniau, kitiems ne taip būtina taikytis. Taip buvo ir su realiu 

bandymu kurti Lietuvoje konstitucinę monarchiją, – panašią į Norvegijos ar Anglijos. Demokratas iš 

širdies, koks buvo Tumas-Vaižgantas, kurį laiką rėmė monarchiją, jo biografas Aleksandras Merkelis 

pateikia motyvus: pamatęs iš arti Amerikos rinkimų spektaklį, pinigus juose ir tuščią tarp abiejų 

partijų žodžių karą, rašytojas ir suabejojęs, ar verta persikelti tai pas save, juoba kad lietuviai taip 

nesugebą tarpusavyje susikalbėti. /.../  

Demokratinės respublikos idėja nugalėjo, tačiau pilietinėms visuomenėms naujai susikūrusiose 

valstybėse reikėjo laiko subręsti...  

 

S. S. Voinilovicz laiškas Vilniaus žinių redaktoriui 

Vilniaus žinios, 1906, nr. 246 (564). [kalba netaisyta] 

Gerb. P. Redaktoriau, 

Suspausta širdžia imu plunksną į ranką, kad pasiskųsti iš susopėjusios vėlės gelmių, nes blogai dedasi 

mųsų gimtinėje Lietuvoje. Tamstos, per blogai suprastą patriotizmą, padarėte Lietuvą mažute iš ko 

džiaugiasi mųsų priešininkai ir lenkai; priešininkai dėl to džiaugiasi, kad maža šalelė, susidedanti tik iš 

trijų, ir tai nepilnų, gubernijų, jiems nebaugi; Lenkai džiaugiasi, kad jiems netikėtai tiek pribuvo; dėl to 

tai jie apėmę lenkų laikraščių redakcijas Vilniuje lig priklumo skambina, kad Lietuvoje kas tik lenkiškai 

kalba, tas yra lenkas; Suprantamas dalykas, kad ir mųsų genijus poetus ir mokslo vyrus skaito savais, 

nes lietuviai lietuviškai kalbantieji maloniai juos jiems pasiūlė, vien tik dėl to, kad jie priėmė lenkų 



 

kalbą nuo pratėvių už gimt paskaitytą, - yra tai skriauda visai Lietuvai, kurios Tamstos turite atlyginti, 

nes patįs sutverėte tą persiskyrimą, o męs čia visi kenčiame. Ar Mickevičia rašydamas „Lietuva Tėvyne 

mano", manė lenku esąs? ar Kondratavičia rašydamas „Lietuva, mano gimtoji, žemė mano šventa", ar 

tas irgi jautėsi lenku? Ir Korotynskis ir Kasciuška ir daugelis kitų, taip kaip šveicaras yra šveicaru nors ir 

francuziškai kalba ir daugelis kitų tautų, taip ir męs lietuviai niekada neužsiginsime savo tautiškumo, 

nors kalbame ir rašome lenkiškai ir kenčiame dėlto kad mųsų Lietuvą, Vytauto laikų Lietuvą tokią 

didžią, užkišo patrijotai į kampą, atskirdami mus ir vadindami lenkais, mus, kurie čia už poros mylių 

turime Mindaugo kapą Mindaugo kalnu vadinamą, kurie turime Ringaldo statytos pilies griuvėsius 

Naujapilyje, o visur Lietuvos kunigaikščių palikimus, kaip Lydoje, teip ir daugelyje kitų vietų; ar mažai 

pražuvo lietuvių lenkiškai kalbančių ant kartuvių, nuo kulkų, Sibyre, ar jie žuvo už Lenkiją? ar aš buvau 

Sibyre ir netekau turto, ir daugiau negu turto, nes netekau savo kūdykio ir visą gyvenimą kankinuosi, 

ar tas bei kam nors daroma? Žuvome už Lietuvą, nes lietuviai esame, laikraščiai tik erzina nervas 

vadindami mus lenkais, o jeigu kas parašys priešindamasis, tai užtyli tą. Kas šalį myli, tas stengsis, kad 

joje perskyrimo nebūtų, nes kitaip mus užčiaups draugai ar priešininkai; galime kalbėti įvairiomis 

kalbomis, bet jausti turime vaikais vienos motinos esą. Maloniai norėčiau mokėti ir lietuviškai, bet 

esu persitikrinusi, kad ir tie, kurie lenkiškai nekalba, nenukentėjo tiek už tėvynę. Be palyginimo, daug 

protingiau būtų reikalauti, kad visur ant Mickevičiaus paminklų užrašyta būtų, kad tai lietuvis, o savo 

šovinizmu tamstos atėmėte nuo savęs tą tiesą ir mus taip nuskriaudėte. Jeigu eidami sutartyje, kaip 

broliai, reikalautumėte ilgainiui įvesti į visas mokyklas lietuvių kalbos lekcijas, tai pamažu, per patį 

žingeidumą, jaunuomenė galėtų ant tiek išmokti, kad galėtų susikalbėti, bet teip iš karto pasirodyti 

priešininkais daugumos, kuri tiek nukentėjo dėl Lietuvos, kad ne politiška ir ne krikščioniška dargi. 

Liūdna, kad ir kunigai yra atžagareiviais ir nemato, kad tik blėdis daroma iš tokio persiskyrimo. Eikime 

ranka į ranką, o Mickievičiaus dvasia džiaugsis danguje. 



 

3. Siūlomi moduliai 

 

Šie moduliai pateikiami kaip pavyzdžiai, kuriais remdamiesi mokytojai galėtų kurtis kitus pilietiškumo 

ugdymui svarbius istorijos dalyko modulius ir jais papildytų pamokas. 

I. ATĖNŲ DEMOKRATIJA: SVARBIAUSI BRUOŽAI 
 

Pagrindinės idėjos 

Senovės Graikija dovanojo pasauliui daug kultūros vertybių: filosofiją, skulptūrą, architektūrą, dramą. Vis 
dėlto pačiu reikšmingiausiu jos išradimu ir dovana Europos civilizacijai laikoma Atėnų demokratija – tautos 
valdžia. Dauguma kitų reikšmingų kūrinių buvo įmanomi tik todėl, kad šiame mieste-valstybėje gyveno 
atvira ir laisva visuomenė, gerbianti asmens orumą ir teises.  
Atėniečiai ir patys suvokė savo kūrinio didybę. Kita vertus, demokratija turėjo priešininkų ar kritikų, kurie 
nebuvo linkę aklai žavėtis ir nurodydavo jos silpnąsias vietas.  

 

Modulyje pateikiama: 

 Mokytojui skirtas politologų G. H. Sabine ir T. L. Thorson tekstas apie Atėnų politinius idealus  

 Amžininkų tekstai apie Atėnų demokratiją  

 Agoros planas ir trumpas aprašymas 

 Atėnų valdymo schema 

 

ATĖNŲ POLITINIAI IDEALAI 
 

Ištrauka iš: George H. Sabine, Thomas L. Thorson, Politinių teorijų istorija. Vilnius: Pradai, 1995, p. 50-

58. 

 

Tautos išrinkta taryba, jos atsakomybė susirinkimui, nepriklausomi tautos renkami prisiekusiųjų 

teismai – tai būdingos Atėnų demokratijos institucijos. Tačiau, kaip ir kiekvienoje valdymo sistemoje, 

už jų slypėjo tam tikros koncepcijos, ką tos institucijos turėtų įkūnyti, pilnaverčio politinio gyvenimo 

idealai, kuriuos tos institucijos turėtų padėti įgyvendinti. Tokius idealus sunkiau įžvelgti, sunkiau 

apibūdinti, bet politinei filosofijai suprasti jie ne mažiau svarbūs už pačias institucijas. Laimė, istorikas 

Tukididas neprilygstamo grožio fragmentu atskleidė tą prasmę, kurią demokratija turėjo mąstantiems 

atėniečiams. Tas fragmentas – tai garsioji „Laidotuvių kalba“, priskiriama demokratijos vadui Perikliui, 

kurią jis esą pasakęs karių, kritusių didžiojo karo su Sparta pirmaisiais metais, garbei. Ko gero, 

istorinėje literatūroje nėra buvę kitos tokios puikios politinio idealo išraiškos. Atėniečio 

pasididžiavimas savo miestu, meilė, su kuria jis žvelgė į savo dalyvavimą viešajame miesto gyvenime, 

Atėnų demokratijos dorovinės svarbos suvokimas dvelkte dvelkia iš kiekvienos eilutės. 

Savo kalba Periklis, matyt, siekė pažadinti klausytojų protuose miesto kaip didžiausios vertybės, kaip 

aukščiausio tikslo, kuriam jie galėtų skirti savo jėgas, supratimą. Kreipimosi intencija – patriotinė, 

proga – laidotuvės, tad lyg ir reikėtų tikėtis, kad kalbėtojas daugiau dėmesio skirs tradicinėms 



 

vertybėms ir protėvių didybei. Tuo tarpu Periklis bemaž nieko nekalba apie tradicijas ir praeitį. Jam 

rūpi dabartinė vieningų ir darnių Atėnų šlovė. Jis ragina klausytojus pamatyti miestą tokį, koks jis yra, 

suprasti jo reikšmę piliečių gyvenime, tarsi jis būtų nepaprastai graži ir prakilni mylimoji. 

„Kas dieną turite savo darbe turėti prieš akis mūsų valstybės galią, ja žavėtis ir ją pamilti. Ir jeigu 

mūsų valstybė jums pasirodys didinga, jūs turite suvokti, kad ją sukūrė narsūs vyrai, žiną, ką reikia 

daryti, savo veiksmais įrodę turį savigarbos jausmą. O jeigu jų užmojai ir patirdavo kokią nors 

nesėkmę, vis dėlto jie nemanė turį pagrindo palikti miestą be savo šaunumo ir jam atidavė gražiausią 

meilės auką.“ 

Tad pilietiškumas – atėniečių didybės žiedas. „Girdamas miestą, aš išgyriau juos.“ Juk į kokius lobius 

iškeistų visa tai mąstantis žmogus? Ar turi jis ką nors, ką vertintų labiau, dėl ko būtų labiau pasiryžęs 

rizikuoti, aukotis? Ar jis atiduotų pirmenybę savo turtui ar šeimai? Ką daugiau duoda turtas, jeigu ne 

galimybę džiaugtis tuo aukštesniu gėriu, kurį teikia aktyvus dalyvavimas miesto gyvenime? Kam dar 

reikalinga šeima – kad ir labai senų ir garbingų šaknų, – jeigu ne atverti kelią į tą aukštesnę 

visuomeninių santykių formą, kuriai atstovauja pilietinis gyvenimas? Virš visų frakcijų, virš įvairiausių 

mažesnių grupuočių iškyla miestas, suteikiantis joms visoms prasmę ir vertę. Šeima, turtas, draugai 

teikia tikrą džiaugsmą tik tuomet, jeigu jie yra dalis to aukščiausiojo gėrio, kurį sudaro dalyvavimas 

miesto gyvenime ir veikloje. 

Atmetus progai pritinkamą retorinį sutirštinimą, aišku, kad „Laidotuvių kalba“ išreiškė kuo tikriausią 

graikų politinio gyvenimo idealą. Tas gyvenimas turėjo intymumo, kurį šiuolaikiniam žmogui labai 

sunku susieti su politika. Šiuolaikinės valstybės palyginti tokios didelės, tokios atokios, tokios 

beasmenės, kad negali šiuolaikiniame gyvenime vaidinti to vaidmens, kokį miestas vaidino graiko 

gyvenime. Atėniečio interesai nebuvo taip suskaidyti, taip ryškiai nukreipti į ryšio neturinčias sritis; jie 

visi buvo sutelkti į miestą. Atėniečio menas buvo miesto piliečio menas. Jo religija – toli gražu ne 

šeimos reikalas – buvo miesto religija, o religinės šventės virsdavo viso miesto iškilmėmis. Net ir jo 

pragyvenimo šaltiniai priklausė nuo valstybės kur kas dažniau negu šiuolaikiniame pasaulyje. Tad 

graikui miestas reiškė bendrą gyvenimą; jo santvarka, pasak Aristotelio, buvo greičiau „gyvenimo 

būdas“ negu teisinė struktūra; taigi visos graikų politinės teorijos pagrindinė mintis buvo šio bendro 

gyvenimo harmonija. Įvairūs jo aspektai nebuvo ryškiau skiriami. Miesto teorija graikui apėmė ir 

etiką, ir sociologiją, ir ekonomiką, ir, žinoma, politiką siauresne šiuolaikine prasme. 

Visa apimantis bendro gyvenimo pobūdis ir reikšmė, kurią jam teikė atėniečiai, aiškiai atsispindi jų 

institucijose. Pareigūnų rotacija, jų rinkimas burtais, valdymo organų plėtimas net iki nedarbingo 

dydžio – visu tuo siekta įtraukti į valdymą kuo daugiau piliečių. Atėnietis puikiai žinojo tokios tvarkos 

trūkumus, tačiau jis buvo pasirengęs taikstytis su jais dėl tų pranašumų, kurių, jo manymu, ji teikė. 

Geriausia valdymo forma jis laikė demokratiją, „kai valdžia yra daugumos, o ne kelių žmonių rankose“. 

Šiuolaikinėje politikoje toks posakis suprantamas ne visai pažodžiui, nebent demokratija 

įsivaizduojama kaip gana blanki teisė balsuoti. Be abejonės, šiuolaikiniams demokratams užimti 

valdžios postus nėra labai svarbu, išskyrus keletą tų, kurie siekia politinės karjeros. Tuo tarpu 

atėniečiams tai galėjo būti įprastas epizodas bemaž kiekvieno piliečio gyvenime. Remiantis Aristotelio 

Atėnų politėjoje pateiktais duomenimis, buvo apskaičiuota, kad kasmet netgi kas šeštas pilietis 

vienaip ar kitaip dalyvaudavo miesto valdyme, nors kartais tas dalyvavimas apsiribodavo prisiekusiojo 

pareigomis teisme. Net ir neužimdamas jokio posto, atėnietis galėjo dalyvauti aptariant politinius 

klausimus visuotiniame piliečių susirinkime, šaukiamame dešimt kartų per metus. Valstybės reikalų 



 

aptarimas, tiek formalus, tiek neformalus, buvo vienas iš svarbiausių jo gyvenimo interesų ir 

malonumų. 

Tad nenuostabu, jog Periklis labiausiai didžiavosi tuo, kad Atėnams geriau už kitas valstybes pavyko 

rasti raktą, padėjusį Atėnų piliečiams rūpinimąsi savo asmeniniais reikalais suderinti su dalyvavimu 

viešajame gyvenime. 

„Tie patys piliečiai rūpinasi savo šeimos ir visuomeniniais reikalais, o jeigu kai kurie visą savo rūpestį 

nukreipia kitur, tai ir jiems nėra visai svetimi valstybės reikalai. Mat tik mes vieni nė kiek 

visuomeniniais reikalais nesirūpinantį žmogų laikome ne tik neveikliu, bet ir nenaudingu 

bendruomenės nariu. Taigi mes patys apsvarstome savo veiksmus ir stengiamės juos teisingai 

įvertinti.“ 

Visiškas pasinėrimas į savo asmeninius reikalus Periklio laikų atėniečiui būtų atrodęs siaubingu 

vertybių iškreipimu; Atėnų amatininkų dirbiniai, ypač ginklai ir keramika, tuo metu buvo geriausi 

graikų pasaulyje, tačiau netgi amatininkai būtų piktinęsi tokiu gyvenimu, kai nelieka laisvalaikio 

domėtis bendrais miesto reikalais. 

Nuo šio troškimo, kad dalyvautų visi, neatskiriamas siekis, kad niekas nebūtų nušalintas dėl 

neesminių turto ar padėties skirtumų. 

 „... į valstybines pareigas pasižymėję žmonės skiriami ne dėl savo padėties, bet dėl garso, kurį pelno 

savo šaunumu. Net ir neturtingam piliečiui, jeigu tik jis gali atlikti ką nors naudinga valstybei, dėl jo 

nežymios padėties niekas netrukdo pelnyti garbę ir įtaką.“ 

Kitaip tariant, niekas nepaveldi valdžios vietos ir niekas negali jos nusipirkti, o, turėdamas lygias 

galimybes, kiekvienas gauna tokias pareigas, į kurias jam suteikia teisę jo įgimti gabumai. 

Galiausiai šis bendro gyvenimo, kuriame visi galėjo aktyviai dalyvauti, idealas suponavo optimistišką 

vidutinio žmogaus įgimtų politinių gabumų vertinimą. Kaip neigiamą tokio vertinimo aspektą reikia 

paminėti įsitikinimą, kad, norint suformuoti protingą požiūrį į politinius ir visuomeninius klausimus, 

nereikalingas griežtas auklėjimas ir siaura specializacija. Periklio kalboje kuo aiškiausiai skamba 

pasididžiavimas demokratiškų atėniečių „šauniu visapusiškumu“. 

„... mes pasitikime ne tiek kokiais pasirengimais ar karinėmis gudrybėmis, kiek savo drąsa ir sutarimu 

atviruose veiksmuose. Ir auklėjimas jų toks, kad jie iš pat mažens varginančiais pratimais stengiasi 

išauginti narsius vyrus, o mes leidžiame laiką be jokios prievartos ir vis dėlto esame pajėgūs, jeigu 

tenka atremti mums lygų priešą.“ 

Čia, žinoma, šaipomasi iš Spartos ir jos griežtos kariškos drausmės, tačiau ne tik. Mėgėjiškumo dvasia 

– gerai tai ar blogai – ženklina bemaž visą Atėnų politinį gyvenimą. Atėnietis buvo galvotas žmogus; 

savo nelaimei, jis tikėjo, kad galvotumas gali atstoti žiniomis paremtą mokėjimą ir specializacijos 

teikiamą įgudimą. Vis dėlto esama tiesos atėniečio pagyrose, kad vien savo sumanumu jis pralenktų 

visas kitas tautas – tiek mene, tiek amatuose, tiek jūrų mūšiuose, tiek valstybės valdymo reikaluose. 

Tad, atėniečių supratimu, miestas buvo bendruomenė, kurios visi nariai turėjo gyventi darnų bendrą 

gyvenimą, leisdami aktyviai jame dalyvauti kuo didesniam kiekiui žmonių, nediskriminuodami jų dėl 



 

užimamos padėties ar turto ir kiekvienam nariui suteikdami galimybę natūraliai, deramai, savaimingai 

pritaikyti savo sugebėjimus. Ir nemaža dalimi – bent didesne negu kurioje kitoje žmonių 

bendruomenėje – Periklio laikų Atėnams pavyko šį idealą įgyvendinti. Bet vis dėlto tai buvo idealas, o 

ne tikrovė. Netgi klestėjimo metais egzistavo demokratijos išvirkščioji pusė, ne mažiau susijusi su 

politinės teorijos pradmenimis, kaip ir demokratijos laimėjimai. Platono Valstybę bemaž galima 

apibūdinti kaip komentarą demokratinės „šaunaus visapusiškumo“ nuostatos, kurią Platonas laikė ne 

kuo kitu, kaip įsišaknijusiu kiekvienos demokratinės santvarkos trūkumu. Ir iš tiesų, savo akimis 

pamačius katastrofiškus Peloponeso karo padarinius, tos vertybės jam galėjo atrodyti kur kas labiau 

abejotinos negu Perikliui. Tukidido Istorijoje irgi galima įžvelgti žiaurią ironiją – „Laidotuvių kalba“ joje 

įdėta prieš pat Atėnų nelaimių aprašymą. 

Kalbant apie darnaus bendro gyvenimo siekius irgi reikia pripažinti, kad miestas-valstybė čia nedaug 

tepasiekė. Jo gyvenimo intymumas ir visa apimantis pobūdis, didžiąja dalimi nulėmęs moralinę idealo 

didybę, lėmė ir trūkumus, visiškas gerųjų ypatybių priešingybes. Miestus-valstybes nuolat draskė 

frakcijų kivirčai ir grupuočių vaidai, kurie buvo tokie nuožmūs, kokie tegali būti artimų žmonių vaidai. 

Tukididas piešia baisų paveikslą, kaip, vis labiau įsiliepsnojant karui, per Graikijos miestus ritosi 

perversmų ir nesantaikos banga. 

„Nes neprotinga drąsa buvo laikoma bendražygiams atsidavusiu narsumu, įžvalgus delsimas – 

slepiamu bailumu, o nuosaikumas – vyriškumo stokos priedanga, ir visa apimantis svarstymas buvo 

laikomas visišku tingumu; beprotiškas užsidegimas buvo priskiriamas vyro daliai... Žiauriu ir įtariu 

visados būdavo pasitikima.... Ir netgi giminystės ryšiai tapo svetimesni už bendražygių ratą.... Ir 

ištikimybę savo tarpe labiau sutvirtindavo ne dievišku įstatymu, bet kokiais nors bendrais 

nusikaltimais.“ 

Vėliau, karui pasibaigus, Platonas liūdnai kalbėjo apie miestus-valstybes: „Šiaip ar taip, juose yra dvi 

viena kitai priešiškos valstybės: viena vargšų, kita – turtingųjų“. 

Būtent todėl, kad harmonijos idealas tebuvo iš dalies ar netinkamai įgyvendintas, jis taip atkakliai 

vyrauja graikų politinėje mintyje. Lojalumas paprastai buvo reiškiamas tam tikrai valdymo formai 

arba kuriai nors grupuotei, o ne miestui, ir tai pernelyg lengvai atvėrė kelią grynam politiniam 

egoizmui, kuris netgi nebuvo lojalus tai grupuotei. Šiuo atžvilgiu Atėnai buvo neabejotinai geresni už 

daugelį kitų valstybių, tačiau Alkibiado karjera atskleidžia tiek frakcinės nesantaikos pavojus, tiek 

nesąžiningą savanaudiškumą, kurie buvo įmanomi Atėnų politikoje. 

Net ir netinkamai įgyvendintas, šis darnaus bendro gyvenimo, kuriame kiekvienas pilietis trokštų 

dalyvauti, idealas lieka kelrode mintimi graikų politinėje teorijoje. Tai geriausiai paaiškina tą 

neįprastumo jausmą, kurį patiria šiuolaikinis skaitytojas, pirmą kartą atsivertęs Platono ar Aristotelio 

politinius veikalus. Juose nerasime mums įprastų politinių idėjų, pavyzdžiui, kad kiekvienam piliečiui 

suteikiamos asmeninės teisės, o valstybė įstatymais jas saugo, versdama piliečius atlikti priedermes, 

reikalingas tam tikslui pasiekti. Mums geriausiai pažįstama politinė mintis nagrinėja šių dviejų 

priešingų tendencijų pusiausvyrą – pakankamai galios, kad valstybė būtų veiksminga, bet pakankamai 

laisvės, kad pilietis liktų laisvu žmogumi. Miesto-valstybės filosofas nesvarsto nei tokios priešybės, nei 

tokios pusiausvyros. Teisė ar teisingumas jam reiškia piliečių bendro gyvenimo santvarką ar 

organizaciją, o įstatymų tikslas yra rasti kiekvienam žmogui jo vietą, jo padėtį, jo funkciją bendrame 

miesto gyvenime. Pilietis turi teisių, bet jos nėra asmens atributas; jos priklauso jo padėčiai. Jis turi ir 



 

priedermių, bet jos nėra valstybės primestos; jos kyla iš poreikio realizuoti savo galimybes. Laimė, 

graikas nepuoselėjo iliuzijų turįs neatimamą teisę elgtis kaip tinkamas ir nesidėjo, kad jo pareigos – 

tai „nepermaldaujamas Dievo balsas“. 

Šiame rate, kurį nubrėžė pilietinės darnos ir bendro gyvenimo samprata, Atėnų idealas rado vietos ir 

dviem kertinėms politinėms vertybėms, kurios graikų sąmonėje visuomet buvo glaudžiai susijusios ir 

kurias galima pavadinti sistemos ramsčiais. Tai laisvė ir pagarba įstatymui. Svarbu atkreipti dėmesį, 

kaip Periklis sujungia jas abi vos ne tame pačiame sakinyje. 

„Taip mes laisvai tvarkome savo visuomeninį gyvenimą, o kasdieniniuose tarpusavio santykiuose 

nesame įtaringi; nerūstaujame ant kaimyno, jeigu jis ką nors daro siekdamas sau malonumo, ir 

nerodome apmaudo, kuris nors ir nepakenkia, bet apsunkina žvilgsnį. Visi be prievartos tvarkydami 

savo asmeninį gyvenimą, visuomeniniuose santykiuose mes niekada neperžengiame įstatymų, 

daugiausia iš pagarbos jiems: mes visada klausome tų asmenų, kurie tuo metu turi savo rankose 

valdžią, ir ypač rūpestingai vykdome tuos įstatymus, kurie yra išleisti skriaudžiamųjų naudai ir kurie, 

būdami nerašyti, jų peržengėjams užtraukia visuotinę gėdą.“ 

Miesto reikalai tvarkomi piliečiams savanoriškai bendradarbiaujant, ir tas bendradarbiavimas 

pirmiausia remiasi laisva, išsamia ir visapusiška politine diskusija. 

 „...ne kalbos kenkia darbams, o daugiau žalos būna iš to, jeigu imamasi darbo iš anksto žodžiais 

neišsiaiškinus, ką reikia daryti. Nuo kitų mes skiriamės dar ir tuo, kad, imdamiesi kurio nors žygio, 

parodome drąsą ir visapusiškai apsvarstome tai, ko rengiamės imtis, tuo tarpu kitiems nežinojimas 

suteikia drąsos, o apsvarstymas – neryžtingumo.“ 

Būtent šis tikėjimas diskusija kaip geriausiu būdu parengti valstybines priemones ir jas įgyvendinti – 

tikėjimas, kad protinga priemonė ar gera institucija atlaikys daugelio protų kritiką, – ir padarė atėnietį 

politinės filosofijos kūrėju. Ne, papročių jis neniekino, tačiau niekada nemanė, jog paprotinės teisės 

reikia laikytis vien todėl, kad ji paveldėta iš senų laikų. Papročius jis buvo linkęs laikyti prielaida 

esminio principo, kuris atlaikytų protingą kritiką ir dėl to pasidarytų aiškesnis bei suprantamesnis. Ši 

papročių ir proto sąveikos problema driekėsi per visą miesto-valstybės teoriją. Antai skepticizmas, 

teisėje neįžiūrintis nieko daugiau, vien aklą paprotį, ir todėl politines institucijas laikantis tik 

priemone sistemos numylėtiniams gauti naudos, Platonui atrodė nuodingiausias iš visų socialinių 

nuodų. Tačiau šiuo atžvilgiu Platonas laikėsi graikams įprasto požiūrio, jog valdžia remiasi blogiausiu 

atveju įtikinėjimu, o ne jėga, ir jog jos institucijos egzistuoja tam, kad įtikintių, o ne priverstų. Valdžia 

– tai ne paslaptis, kurią suprasti tegali kilmingieji, dievų palikuonys. Piliečio laisvę lemia tai, kad jis turi 

proto sugebėjimų įtikinėti ir būti įtikintas laisvai, netrukdomai bendraudamas su savo 

bendrapiliečiais. Graikas naivokai tikėjo, kad jis vienintelis iš visų žmonių apdovanotas tokiais proto 

sugebėjimais ir kad jokia kita valdymo forma, išskyrus miestą-valstybę, neleidžia jiems laisvai 

atsiskleisti. Todėl jis kiek išdidžiai žiūrėjo į „barbarus“, kurie, pasak Aristotelio, buvo vergai iš 

prigimties. 

Taip suvokta laisvė susijusi su pagarba įstatymui. Atėnietis neįsivaizdavo savęs visiškai nesuvaržyto, 

tačiau jis labai aiškiai skyrė suvaržymą, tereiškiantį vien paklusnumą despotiškai kito žmogaus valiai, 

nuo tokio suvaržymo, kuris pripažįsta įstatymus kaip tam tikrą taisyklę, kurią reikia gerbti ir kuri šia 

prasme yra laisva valia prisiimta. Visi graikų politiniai mąstytojai sutaria vienu klausimu – kad tironija 



 

yra blogiausia iš visų valdymo formų, nes ji reiškia vien neteisėtos jėgos naudojimą: net jeigu tironijos 

tikslai ir rezultatai būtų geri, ji bloga jau vien dėl to, kad griauna savivaldą. 

Kas už tironą miestui gali būti blogiau: pirmiausia, ten bendrų įstatymų nėra, o valdo vienas, 

susiglemžęs sau visus įstatymus...  

Laisvoje valstybėje įstatymai yra aukščiau už valdovą; pilietis gerbia įstatymus, net jeigu šie kartais 

jam ir pakenkia. Laisvė ir įstatymų viršenybė – tai du geros valdymo formos papildiniai, tai, graikų 

manymu, miesto-valstybės paslaptis ir vien jų, graikų, prerogatyva tarp visų pasaulio tautų. 

Tokia yra išdidžių Periklio pagyrų, kad „Atėnai – tai Heladės švietimo židinys“, prasmė. Atėnų idealą 

būtų galima nusakyti vienu sakiniu kaip laisvo piliečio laisvoje valstybėje sampratą. Valdymo procesai 

– tai procesai bešališko įstatymo, kurio privalu laikytis todėl, kad jis yra teisingas. Piliečio laisvė – tai jo 

laisvė suprasti, diskutuoti, bendradarbiauti priklausomai ne nuo užimamos padėties ar turto, o nuo 

įgimtų gabumų ir ypatybių. Viso to tikslas – sukurti bendrą gyvenimą, kuris individui būtų puiki jo 

prigimtinių galių ugdymo mokykla, o bendruomenei teiktų civilizuoto gyvenimo patogumus ir visas 

materialinio komforto, meno, religijos ir laisvo intelektualinio vystymosi gėrybes. Tokiame bendrame 

gyvenime didžiausia vertybė individui yra jo sugebėjimai ir jo laisvė prisidėti savo ženkliu indėliu, 

užimti nors ir kuklią vietą bendroje miesto gyvenimo sąrangoje. Kaip labai atėnietis didžiavosi savo 

miestu, rodo tai, kad jis tikėjo, jog čia pirmą sykį žmonijos istorijoje daugiau ar mažiau buvo 

įgyvendintos priemonės šiam idealui pasiekti. Jo sėkmę liudija tai, kad tarp visų tautų, vėliau kėlusių 

pilietinės laisvės idealą, neatsirado nė vienos, kuriai nebūtų padariusios įtakos jo institucijos ir jo 

filosofija. 

 

TEKSTAI APIE ATĖNŲ DEMOKRATIJĄ 
 

I. Periklio kalba, pasakyta laidojant Peloponeso kare žuvusius atėniečius (431 m. pr. 

Kr.) 

...Mūsų valstybinė santvarka nėra kaimynų įstaigų pamėgdžiojimas: mes patys greičiau esame kai 

kam pavyzdys, negu sekame kitais. Ši santvarka vadinasi tautos valdžia, nes ji remiasi ne tautos 

mažuma, o dauguma. Atsižvelgiant į skirtingus asmeninius poreikius, mūsų įstatymai teikia visiems 

lygias teises, o turint prieš akis politinę įtaką, jie užtikrina kiekvienam tokį jų laipsnį, kokį suteikia ne 

viena ar kita politinė partija, bet priklausomai nuo garso, kurį kiekvienas įsigyja savo šaunumu. Net ir 

neturtingajam piliečiui, jeigu tik jis gali atlikti ką nors naudinga valstybei, dėl jo nežymios padėties 

niekas netrukdo pasiekti garbės ir įtakos. /.../ Visai be prievartos tvarkydami savo asmeninį gyvenimą, 

visuomeniniuose santykiuose mes niekada neperžengiame įstatymų daugiausia iš pagarbos jiems: 

mes visada klausome tų asmenų, kurie tuo metu turi savo rankose valdžią, ir ypač rūpestingai 

vykdome tuos įstatymus, kurie yra išleisti skriaudžiamųjų naudai ir kurie, būdami nerašyti, 

nusižengėliams užtraukia visuotinę gėdą. 

...Mes mylime grožį be išlaidumo ir išmintį be suglebimo: turtas mums yra veikiau paskatinimas 

veikti, negu proga žodžiais pasigirti. Pareikšti apie savo neturtingumą niekam nėra gėda, daug 

didesnė gėda darbu jo neįveikti. Tie patys piliečiai rūpinasi savo šeimos ir visuomeniniais reikalais, o 



 

jeigu kai kurie visą savo rūpestį nukreipia kitur, tai ir jiems nėra visai svetimi valstybės reikalai. Mat tik 

mes vieni nė kiek visuomeniniais reikalais nesirūpinantį žmogų laikome ne tik neveikliu, bet ir 

nenaudingu bendruomenės nariu... 

...Nuo savo priešininkų mes skiriamės ir savo rūpinimusi kariniais reikalais. Mat mūsų miestas yra 

atviras visiems, ir mes niekada netremiame svetimšalių, niekam netrukdome nei sužinoti, nei 

pamatyti ką nors iš baimės, kad koks nors priešas, išgirdęs kokią nors mūsų paslaptį, galėtų ja 

pasinaudoti: mes pasitikime ne tiek kokiais nors pasirengimais ar karinėmis gudrybėmis, kiek savo 

drąsa ir sutarimu atviruose veiksmuose... 

...Nuo kitų mes skiriamės dar ir tuo, kad, imdamiesi kurio nors žygio, parodome drąsą ir visapusiškai 

apsvarstome tai, ko rengiamės imtis, tuo tarpu kitiems nežinojimas suteikia drąsos, o apsvarstymas – 

neryžtingumo. Pagrįstai gali būti laikomi stipriausios dvasios tie žmonės, kurie, aiškiausiai žinodami ir 

tai, kas siaubinga, ir tai, kas malonu, vis dėlto nevengia pavojų...  

...Taip pat mes skiriamės nuo daugelio kitų parodydami savo dvasios šaunumą: mat draugais mums 

tampa ne tie, iš kurių mes patiriame ką nors gera, bet tie, kuriems patys patarnaujame... 

...Trumpai sakant, aš tvirtinu, kad visas mūsų miestas yra Graikijos švietimo židinys. /.../ Kad viskas, 

kas čia pasakyta, yra ne skambūs žodžiai, pasakyti šia proga, o tikra teisybė, parodo pati mūsų miesto 

galia, kurią mes pasiekėme kaip tik dėl šių ypatybių. /.../ Taigi už šitokią valstybę kovodami, žuvo šie 

kariai, kilniai trokšdami likti jai iki galo ištikimi. Ir, žinoma, už šią tėvynę turi trokšti visokį vargą pakęsti 

kiekvienas iš mūsų, kurie likome gyvi... 

Šaltinis: Tukididas, Peloponeso karas, II, 37. 

Vertė Leonas Valkūnas 

Iš knygos: Graikų literatūros chrestomatija, sudarė ir komentarus parašė Dalia Dilytė, parengė Irena Štikonaitė. 

Vilnius: Mintis, 2008. 

 

Užduotys ir klausimai: 

 
1. Perskaitę Periklio kalbos ištrauką, užpildykite lentelę. Teksto žodžius galite pakeisti savais.  

Kokiomis Atėnų valdymo ypatybėmis ragina didžiuotis 

Periklis? 

Kokiomis atėniečių charakterio ir gyvenimo 

būdo savybėmis Periklis gėrisi? 

  

 

2. Palyginkite abi lentelės puses – ar jose surašyti dalykai dera? Kas ką lemia – valdymo būdas 

piliečių būdą ar atvirkščiai? 

3. Periklis ragina didžiuotis lygybe ir laisve. Kokie jo minimi dalykai rodo, kad piliečiai buvo 

lygūs? Kokie – kad jie buvo laisvi? 

4. Periklis teigia: „Ši santvarka vadinasi tautos valdžia, nes ji remiasi ne tautos mažuma, o 

dauguma.“ Paaiškinkite, ką jis turėjo omenyje. 



 

5. Kokios piliečių priedermės minimos tekste (ką privalėjo daryti Atėnų piliečiai)? 

6. Perikliui atrodo, kad „už šią tėvynę turi trokšti visokį vargą pakęsti kiekvienas iš mūsų“. Kas 

Atėnuose buvo verta visokio vargo? 

Periklio kalboje išsakytos laisvos bendruomenės, piliečių laisvės ir lygybės, aukojimosi bendruomenei, 

prasmingos mirties už laisvą polį idėjos daug amžių buvo atkartojamos Vakarų kultūros tekstuose. 

Šios idėjos taip pat buvo ir yra minimos Lietuvos autorių kalbose ir raštuose. 

Vyresnėse klasėse būtų prasminga su mokiniais palyginti Periklio kalbą ir Leono Sapiegos parašytą 

pratarmę Trečiajam Lietuvos Satutui (1588 m.) bei Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus „Pamokslą, 

sakytą šv. Jono bažnyčioje Vilniuje 1794 m.“, kuriame cituojama Periklio kalba: abu tekstai paskelbti 

mokyklinės lituanistikos svetainėje: www.šaltiniai.info. 

Žemesnių klasių mokiniams teiktina tokia užduotis: 

 Palyginkite Periklio kalbą laidojant atėniečius su poeto Justino Marcinkevičiaus kalba, 

pasakyta Vilniuje laidojant 1991 metų sausio 13-osios aukas. Kokios skelbiamos idėjos ir 

vertybės jungia šias kalbas? Kaip manote, kodėl? 

 

Justinas Marcinkevičius. Amžinam gyvenimui. Kalba atsisveikinant su Sausio 13-

osios aukomis  

1991 m. sausio 16 d. Katedros aikštė  

 

Prieš daugelį metų čia stovėjo Didžiojo kunigaikščio Vytauto karstas. Dabar čia guli mūsų vaikai, ir 

mes apraudam jų žūtį, suprasdami, kad jie priklauso istorijai, kad jie dabar šildosi sužvarbusias rankas 

prie Amžinosios ugnies kartu su didžiaisiais mūsų tautos vyrais. Lietuva pasilenkia prie jų ir užkloja 

juos amžina laisve. Tai pirmieji tikrai laisvi Respublikos piliečiai ir pirmosios mūsų Nepriklausomybės 

aukos. Pasaulis mato – pasiekta smurto ir žiaurumo viršūnė: nužudyti, tankų vikšrais sutraiškyti 

beginkliai žmonės, kurie niekam negrasino, niekam nekėlė jokio pavojaus. Savo rankomis jie laikė 

apglėbę ne svetimą, ne užgrobtą, o SAVO žemę, jų akys buvo pakeltos į SAVO dangų, o į automatų 

šūvius jie atsakė skanduodami: Lie–tu–va! Jie ir krito su šiuo žodžiu lūpose, nunešdami jį prie Dievo 

kojų. Nedidelė Lietuva šiomis dienomis vėl tapo didelė. Ją iškėlė ir išaukštino žuvusiųjų 

didvyriškumas, dvasios tvirtybė, laisvės meilė. O Lietuva iškelia ir išaukština savo gynėjus, dar sykį 

patvirtindama, kad nemirtingumą ir amžiną šlovę suteikia tiktai Tėvynė. 

 

Ne keršto šaukiasi mūsų širdys. Teisingumo šaukiasi, jeigu jis dar yra šiame pasaulyje. Žmogiškumo, 

jeigu jis dar visiškai nesutryptas. Tegu žino Nepriklausomybės priešai, kad savo tikėjime ir kovoje mes 

dar labiau sutvirtėjome, nes mūsų žuvusieji niekada neapleidžia mūsų, jie pasilieka kartu su mumis, 

jie paremia ne tik mus, jie paremia laisvę, teisingumą, demokratiją, visuotinius tiesos ir humanizmo 

principus. Sakau, kokie mes stiprūs, kai mano ranka tavo rankoje, o tavo ranka – jo rankoje. Šitoje visą 

Lietuvą apkabinusioje rankų grandinėje amžinai jausime ir jų, žuvusiųjų, rankas, jie stovės kartu su 

mumis, kaip tą sausio 13-osios naktį prieš tankus ir automatus, prieš tamsą ir smurtą, prieš begėdišką 

melą ir šmeižtą. 



 

 

Mūsų Nepriklausomybės augalas gausiai palaistytas šventu jos gynėjų krauju. Amžinam gyvenimui 

ant Lietuvos patekėjo jų širdys. Gyvensime ir kovosime jų šviesoje.  

 

Šaltinis: Justinas Marcinkevičius. Pažadėtoji žemė: užrašai, pokalbiai, straipsniai, kalbos, 1988-2008.  
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.  

 
 

 

II. Graikų filosofas Platonas apie Atėnų demokratijos trūkumus 

Demokratija visai nesirūpina, kas nuo kokių užsiėmimų pereina prie valstybinės veiklos. Žmogui 

reiškiama pagarba, jei tik jis parodo savo palankumą miniai. Laisvės ištroškusioje demokratinėje 

valstybėje valdžią paima nevykę vyno pilstytojai, valstybė per daug apsvaigsta nuo neatmieštos 

laisvės. Demokratinėje valstybėje tik ir girdi, kad laisvė yra gražiausias dalykas ir kad laisvam 

gimusiam žmogui tik tokioje valstybėje verta gyventi. Toks nepasotinamas vieno dalyko siekimas ir 

nesirūpinimas kitais dalykais iškreipia šią santvarką ir ruošia dirvą tironijai. Štai tokios savybės 

būdingos demokratijai – santvarkai, neturinčiai jokio valdymo, bet maloniai ir margai. Joje 

įgyvendinama savotiška lygybė – sulyginami lygūs ir nelygūs. 

Šaltinis: Platonas. Valstybė. Vilnius, 1981, p. 292-294, 299. 

Užduotys ir klausimai: 

 Kokia vertybę Platonas laiko svarbiausia demokratinėje valstybėje? 

 Dėl ko Platonas kritikuoja demokratinės valstybės piliečių laisvę ir lygybę?  

 Koks Platono požiūris į demokratiją? Atsakymą pagrįskite jo tekstu. 

 

III. Amžininko pasišaipymas iš Atėnų demokratijos  

Ištrauka iš politinio pamfleto, vadinamo „Pseudoksenofonto politėja“, 444–430 m. pr. m. e. parašyto 

kažkokio demokratinės santvarkos priešo – oligarcho  

Kai dėl atėniečių valstybinės santvarkos, /.../ aš nepritariu jų pasirinkimui dėl to, kad jie pasirinko 

tokią tvarką, kai paprasta liaudis gyvena geriau, negu kilmingieji. Dėl to aš jai ir nepritariu. Bet jeigu 

jau jie ją įsivedė, aš pasistengsiu įrodyti, jog jie sėkmingai išlaiko savo valstybinę santvarką ir apskritai 

laikosi tokios tvarkos, kuri kitų graikų požiūriu atrodo nenormali. 

Taigi visų pirma pasakysiu, kad Atėnuose beturčiai ir paprasti žmonės teisingai laikomi pranašesniais 

už kilminguosius ir turtuolius, nes kaip tik liaudies dėka plaukioja laivai ir klesti valstybė... būtent tie 

žmonės ir suteikia galios valstybei kur kas daugiau negu hoplitai, didikai ir kilmingieji. Kadangi taip 

yra, manoma, jog bus teisinga, jei kiekvienas turės galimybę eiti valstybines pareigas ir būti 

renkamas, kaip dabar, burtų keliu arba rankos pakėlimu ir kiekvienas pageidaujantis galės pasisakyti.  

Galbūt kas nors pasakys, kad nereikėtų leisti visiems be atrankos kalbėti tautos susirinkime ir būti 

tarybos nariais, bet tiktai labiausiai patyrusiems ir geriausiems žmonėms. Tačiau atėniečiai ir šiuo 

atžvilgiu samprotauja visiškai teisingai, leisdami kalbėti susirinkime ir paprastiems žmonėms, nes 



 

jeigu tautos susirinkime kalbėtų ir svarstytų reikalus tiktai kilmingieji, būtų gerai tiktai jų luomo 

žmonėms, o demokratams būtų blogai. O dabar, kai kalbėti gali kiekvienas pageidaujantis, užtenka 

jam pakilti iš savo vietos, /.../ jis ieško gero sau ir į save panašiems. Kas nors galbūt prieštaraus: ką jau 

gero gali sugalvoti sau ir liaudžiai toks žmogus? O Atėnuose manoma, kad tokio žmogaus tamsumas, 

šiurkštumas ir gero norėjimas yra naudingesnis už kilmingojo orumą, išmintį ir pikto linkėjimą.  

Kita vertus, Atėnų vergai ir metekai labai ištvirkę, čia nei primuši vergo, nei jis tau duos kelią. O kodėl 

čia tokie papročiai, aš paaiškinsiu. Jeigu įstatymai leistų laisviesiems mušti vergą arba meteką, arba 

atleistinį, dažnai būtų primušamas ir atėnietis, palaikytas vergu, nes čionykščiai žmonės apsirengimu 

ir išvaizda nė kiek nesiskiria nuo vergų ir metekų.  

Užduotys ir klausimai: 

 Atėnų demokratija, sukurta vienintelėje senovės pasaulio valstybėje, turėjo daug priešininkų 

ir kandžių kritikų. Iš kokių Atėnų gyvenimo ypatumų šaipėsi šio pamfleto autorius?  

 Ar kritikas buvo teisus? Pagrįskite savo nuomonę pratęsdami arba atremdami jo argumentus.  

 

IV. Diskusija dėl Atėnų santvarkos privalumų ir ydų 

Atėnų dramaturgas Euripidas dramoje „Meldėjos“ sukūrė atėniečio Tesėjo ir tėbiečio Hero dialogą. 

Tesėjas yra mitinis Atėnų herojus. Jis kreipiasi į Tėbų pasiuntinį Herą. Tėbai tuo metu buvo valdomi 

tirono ir varžėsi su Atėnais. 

Tesėjas: Mūsų polio nevaldo vienas žmogus: jis yra laisvas. Jį valdo polio tauta: iš eilės, piliečiai gauna 

valdžią vieneriems metams. Jie nesuteikia jokių privilegijų turtui. Vargšas ir turtingas vienodai čia turi 

lygias teises.  

Tėbiečių pasiuntinys. Polis, iš kurio aš atvykau, yra valdomas vieno žmogaus, bet ne minios. Niekas jai 

iškalba nemeilikauja ir neegzaltuoja, niekas ja nemanipuliuoja dėl savo ypatingų interesų. […] Kaipgi 

tauta, kuri negali tinkamai svarstyti, gali vesti polį teisingu keliu? Neturtingas valstietis, net ir 

išsilavinęs, juk negali skirti savo dėmesio viešiesiems reikalams? 

Tesėjas. Poliui nieko nėra blogiau už tironą. Esant tironijai, įstatymai nėra tie patys visiems […], lygybė 

daugiau neegzistuoja. Tuo tarpu naudojantis rašytiniais įstatymais, yra priešingai – neturtingieji ir 

turtuoliai turi tas pačias teises. Silpnasis gali apsiginti nuo stipresniojo, ir mažasis, jei tik turi teisę, gali 

laimėti prieš didesnį. Laisvė, ji slypi šiuose žodžiuose: 

„Kas nori pasakyti tautos susirinkime protingą nuomonę miesto gerovei?“ Kas nori kalbėti, išeina į 

priekį, kas neturi ką pasakyti, nutyla. Ar gali įsivaizduoti gražesnę piliečių lygybę? 

Šaltinis: Euripidas, Maldautojos; apie 422 m. pr. Kr.  

 

 

 



 

Užduotys ir klausimai: 

1. Ar šis dokumentas yra istorijos šaltinis, ar jos interpretacija? Savo nuomonę pagrįskite. 

2. Prisiminkite, kas yra demokratija, ir paaiškinkite pabrauktą sakinį. Kaip tauta įgyvendino savo 

valdžią Atėnuose? 

3. Kokiais demokratijos principais gėrisi Tesėjas? Pateikite citatų iš teksto ir jas paaiškinkite. 

4. Suraskite tekste Tėbų pasiuntinio kritiką Atėnų demokratijai. Remdamiesi žiniomis apie ją, 

paaiškinkite kiekvieno priekaišto esmę. Ar jūs pritariate šiai kritikai? Padiskutuokite. 

 



 

ATĖNŲ AGORA 



 

Agora – didelė atvira aikštė, iš visų pusių supama pastatų – buvo Atėnų centras ir jų širdis. Joje telkėsi 

piliečių gyvenimas – administravimo, politikos, teisės, verslo, kultūros ir religinių apeigų veiklos. Bent 40 

kartų per metus laisvieji polio gyventojai – iki 30 tūkstančių vyrų – atvykdavo į tautos susirinkimą aikštėje ir 

balsuodami spręsdavo įvairius miesto-valstybės gyvenimo klausimus. Daugybė pastatų turėjo savas 

paskirtis: Bouleuterione posėdžiavo Penkių šimtų taryba, stojose dirbo tarnautojai, teismo pastatuose 

vykdavo tautos teismai. Agora buvo ir turgaus aikštė – aplink ją išmėtytos puodžių, batsiuvių, bronzos 

apdirbėjų, skulptorių dirbtuvėlės. Buvo ir šventyklų, taip pat statulų ir paminklų atmintinoms datoms. Po 

ilgomis stojų kolonadomis vaikštinėdavo atvykusieji susitikti su draugais ir aptarti verslo, politikos ar 

filosofijos klausimų. Archyvų pastate ir bibliotekoje buvo saugomi svarbūs raštai. Dar čia buvo... 

 

Užduotys ir klausimai: 

1. Įsižiūrėkite į piešinį, rekonstruojantį Atėnų Agorą. Kam buvo skirtas kuris pastatas? Kas jame 

vykdavo? Savarankiškai pasiieškokite informacijos internete pagal pastatų pavadinimus. 

2. Apačioje pateikta Atėnų valdymo schema. Kuriuose pastatuose dirbdavo schemoje nurodytos 

institucijos? 

3. Pasiskirstykite grupelėmis ir pasiieškokite daugiau informacijos apie pasirinktos Atėnų institucijos 

darbo būdą. Kas jame atrodo išmintingai, sumaniai sugalvota? Kas – keista, nesuprantama, 

nereikalinga? Kas išliko iki šiol – pavyzdžiui, mūsų valstybės valdyme? 

4. Į Agorą įleisdavo tik Atėnų piliečius. Sokratas su savo mokiniais diskutuodavo už jos sienų, netoli 

Tholos pastato, nes negalėjo to daryti pačioje Agoroje. Kaip manote, kodėl?  

 



 

DEMOKRATINIŲ ATĖNŲ VALDYMO SCHEMA 
 

 

 

 



 

II. UGDYMAS SENOVĖS GRAIKIJOJE 
Pagrindinės idėjos 

Ugdymas sukuria žmogų. Tinkamas išsilavinimas jį išlaisvina. Tačiau bendruomeninio ar valstybinio švietimo 

paskirtis – ne tik atskiro asmens auginimas ir jo gerovė: kurdamos švietimo tradicijas ir sistemas visuomenės 

rūpinosi savo integralumu, kultūros tęstinumu ir išlikimu. Ugdymas Senovės Graikijoje yra viešojo švietimo 

kaip Europos civilizacijos perdavimo būdo pradžia. Dviejų skirtingų Graikijos švietimo tradicijų – Spartos ir 

demokratinių Atėnų – palyginimas padeda suprasti švietimo ir visuomenės gyvenimo būdo bei tikslų ryšį ir 

švietimo vaidmenį kuriantis demokratinėms visuomenėms. 

 

Modulyje pateikiama: 

 Ugdymo Atėnuose ypatybių aprašymas mokytojams ir gabesniems mokiniams 

 Ugdymo Atėnuose ir Spartoje pagrindinių bruožų suvestinė lentelė mokytojams 

 Įvadinės užduotys švietimo paskirčiai apmąstyti 

 Užduotys Graikijos švietimo ypatybėms analizuoti 

 

KAIP MOKĖSI ATĖNŲ VAIKAI 
 

Švietimas senovės Graikijoje buvo „demokratizuotas“ ir jau V amžiuje prieš Kristų tapo prieinamas ne tik 

aristokratų vaikams. Šių dienų skirstymu jis buvo dviejų rūšių – formalus, kuriuo rūpinosi viešosios mokyklos, 

ir neformalus, teikiamas įvairių mokytojų. Formalus buvo skirtas ne mergaitėms, o berniukams ir 

jaunuoliams, taip pat ne amatininkams ir ne vergams. Mergaites mokė jų motinos, o pagrindiniai mokymosi 

dalykai buvo namų tvarkymas ir patarnavimas tėvui, vėliau – vyrui.  

Atėnų įstatymai neįpareigojo mokytis, bet tėvas, kuris nesirūpindavo savo sūnui suteikti bent išsilavinimo 

pagrindų, buvo visuomenės smerkiamas. Dėl to beveik visi atėniečiai tapo raštingi. Posakiu „jis nemoka nei 

plaukti, nei pavadinti raidžių“ apibūdindavo, atėniečių manymu, visišką kvailį (nemokėti plaukti buvo kvaila 

todėl, kad Graikiją supo vandenys, be to, nemažai vyrų keliaudavo laivais). Berniukus ankstyvoje vaikystėje 

ugdydavo moterys, bet, vaikams sulaukus 7 metų, motinų valdžia baigdavosi: visų sudėtingesnių dalykų 

mokytojai buvo vyrai. 

Pati svarbiausia Atėnų ugdymo sritis – visai ne žinios, o charakterio brandinimas. Skirtingai, nei kai kurios 

šiuolaikinės visuomenės, graikai labai gerai žinojo, kokias asmenybes nori išugdyti. Berniukas turėjo išaugti 

savarankišku, kukliu, budriu, ištikimu draugams ir bendruomenei, patikimu, gebančiu skirti, kas yra teisinga, 

harmoninga ir gražu, bei kilniu vyru. Platono veikėjas Protagoras apie tai taip sako: „Kai tik vaikas pradeda 

suprasti, kas jam sakoma, jo auklė, motina, pedagogas ir tėvas lenktyniaudami puola ugdyti jį geru 

žmogumi, aiškindami apie kiekvieną jo veiksmą, kad „tai yra gera“, o tai „yra bloga“, „tai gražu“, „tai bjauru“, 

kad jis išmoktų, ką galima pakartoti, o ko reikia vengti. Jei jis noriai paklūsta – ką gi, puiku. Jei ne, tada 

grasinimais ir smūgiais jį taiso, kaip kad vyras tiesina kreivą ir sulinkusį sodinuką“. Jei berniukas lankydavo 

mokyklą, joje mokytojas taip pat skyrė daugiau dėmesio jo moralei ir elgesiui, nei pažangai skaitant ar 

muzikuojant. 



 
Ta diena, kai Atėnų berniukas gaudavo pedagogą

reikšmingiausių jo gyvenime. Pedagogas 

berniuką visur, kur jis keliaudavo už savo namų sienų, bet ypač 

šeimininko knygas ir rašymo lenteles, padėdavo jam per pamokas, sergėdavo, kad neįsipainiotų į pavojingus 

nuotykius, mokė gerų manierų, atsakinėjo 

bausdavo (pavyzdžiui, išplakdavo rykštėmis). Išmintingas išsilavinęs vergas galėjo būti nepaprastai svarbus 

atėniečiui bręstant, bet jis buvo tik nupirktas vergas, tad kai kurie tikriausiai mokė ir visokių ydų bei 

tinginystės.  

Atėniečiai nenorėjo leisti savo vaikams švaistyt

prašvitus ir baigdavosi užslinkus sutemoms. Įstatymu buvo draudžiama pradėti mokytis prie

po saulėlydžio – rūpintasi ne akimis, bet padorumu. Temstant pedagogas skubėdavo saugiai parve

šeimininką namo.  

Mokyklų Atėnuose turėjo būti daug, nes jos buvo mažos. Vargšų vaikams tikriausiai pakakdavo nedidelio 

kambario su keliomis kėdėmis, pavyzdžiui

prieškambariais, kuriuose palikdavo savo vergus paplepėti. Mokymosi kambarys buvo didesnis, specialiai 

tam skirtas, ant jo sienų kybojo tekstų ritiniai, lyros, krepšiai knygoms, gal paprasčiausi geometrijos įrankiai, 

taip pat vandens indai. Mokinių mažai, mokytojas greičiausiai t

išskyrus deklamavimą ir dainavimą choru. 

Mokyklinė ugdymo programa Atėnuose buvo apibrėžta ir neplati: raidės, muzika ir gimnastika. Gimnastikos 

mokė atskiras mokytojas kitoje mokykloje. Muzikos taip pat galėjo būti

mokant skaityti ir rašyti. Knygų Atėnuose beveik nebuvo 

prekybos dokumentų, proginių epistilių ir panašių neilgų tekstų skaitymui. Savo didžiųjų poetų tekstus jie 

mokėsi ausimis, ne akimis. Taigi svarbiausia buvo išmokti skirti 24 abėcėlės raides, jas parašyti, o tada tuoj 

pereidavo prie didžiųjų poetų ištraukų mokymosi ir perrašinėjimo. Pažanga taip mokantis buvo labai greita. 

Rodos, skaičiavimo buvo mokoma labai nedaug. Už

kitiems pakakdavo gebėjimo skaičiuoti pirštais ar akmenukais. Tiesa, būsimuosius filosofus tikriausiai 

pamokydavo geometrijos.  

Mokykla vaikams ir mokymasis, nupiešti ant graikų vazos

Ta diena, kai Atėnų berniukas gaudavo pedagogą (graik. Paidagōgos – vaikavedys)

reikšmingiausių jo gyvenime. Pedagogas – ne mokytojas, o vergas, kurio pagrindinis darbas buvo lydėti

berniuką visur, kur jis keliaudavo už savo namų sienų, bet ypač – į mokyklą. Pedagogas nešdavo savo jaunojo 

šeimininko knygas ir rašymo lenteles, padėdavo jam per pamokas, sergėdavo, kad neįsipainiotų į pavojingus 

nuotykius, mokė gerų manierų, atsakinėjo į daugybę klausimų, o prireikus ir nesant tėvo ar mokytojo 

, išplakdavo rykštėmis). Išmintingas išsilavinęs vergas galėjo būti nepaprastai svarbus 

atėniečiui bręstant, bet jis buvo tik nupirktas vergas, tad kai kurie tikriausiai mokė ir visokių ydų bei 

Atėniečiai nenorėjo leisti savo vaikams švaistyti laiko, tinkamo mokymuisi: mokyklos diena prasidėdavo 

prašvitus ir baigdavosi užslinkus sutemoms. Įstatymu buvo draudžiama pradėti mokytis prie

rūpintasi ne akimis, bet padorumu. Temstant pedagogas skubėdavo saugiai parve

Mokyklų Atėnuose turėjo būti daug, nes jos buvo mažos. Vargšų vaikams tikriausiai pakakdavo nedidelio 

avyzdžiui, nenaudojamos parduotuvėlės. Turtingesnieji mokėsi butuose su 

e palikdavo savo vergus paplepėti. Mokymosi kambarys buvo didesnis, specialiai 

tam skirtas, ant jo sienų kybojo tekstų ritiniai, lyros, krepšiai knygoms, gal paprasčiausi geometrijos įrankiai, 

taip pat vandens indai. Mokinių mažai, mokytojas greičiausiai tik vienas, mokymas beveik individualus, 

išskyrus deklamavimą ir dainavimą choru.  

Mokyklinė ugdymo programa Atėnuose buvo apibrėžta ir neplati: raidės, muzika ir gimnastika. Gimnastikos 

mokė atskiras mokytojas kitoje mokykloje. Muzikos taip pat galėjo būti mokoma atskirai. Daugiausia vargta 

mokant skaityti ir rašyti. Knygų Atėnuose beveik nebuvo – atėniečiams rašto reikėjo skelbimų, įstatymų, 

prekybos dokumentų, proginių epistilių ir panašių neilgų tekstų skaitymui. Savo didžiųjų poetų tekstus jie 

simis, ne akimis. Taigi svarbiausia buvo išmokti skirti 24 abėcėlės raides, jas parašyti, o tada tuoj 

pereidavo prie didžiųjų poetų ištraukų mokymosi ir perrašinėjimo. Pažanga taip mokantis buvo labai greita. 

Rodos, skaičiavimo buvo mokoma labai nedaug. Užaugus jo prireikdavo tik pirkliams ir bankininkams 

kitiems pakakdavo gebėjimo skaičiuoti pirštais ar akmenukais. Tiesa, būsimuosius filosofus tikriausiai 

Mokykla vaikams ir mokymasis, nupiešti ant graikų vazos 

vaikavedys), buvo viena 

ne mokytojas, o vergas, kurio pagrindinis darbas buvo lydėti 

į mokyklą. Pedagogas nešdavo savo jaunojo 

šeimininko knygas ir rašymo lenteles, padėdavo jam per pamokas, sergėdavo, kad neįsipainiotų į pavojingus 

į daugybę klausimų, o prireikus ir nesant tėvo ar mokytojo 

, išplakdavo rykštėmis). Išmintingas išsilavinęs vergas galėjo būti nepaprastai svarbus 

atėniečiui bręstant, bet jis buvo tik nupirktas vergas, tad kai kurie tikriausiai mokė ir visokių ydų bei 

i laiko, tinkamo mokymuisi: mokyklos diena prasidėdavo 

prašvitus ir baigdavosi užslinkus sutemoms. Įstatymu buvo draudžiama pradėti mokytis prieš aušrą ir baigti 

rūpintasi ne akimis, bet padorumu. Temstant pedagogas skubėdavo saugiai parvesti savo 

Mokyklų Atėnuose turėjo būti daug, nes jos buvo mažos. Vargšų vaikams tikriausiai pakakdavo nedidelio 

, nenaudojamos parduotuvėlės. Turtingesnieji mokėsi butuose su 

e palikdavo savo vergus paplepėti. Mokymosi kambarys buvo didesnis, specialiai 

tam skirtas, ant jo sienų kybojo tekstų ritiniai, lyros, krepšiai knygoms, gal paprasčiausi geometrijos įrankiai, 

ik vienas, mokymas beveik individualus, 

Mokyklinė ugdymo programa Atėnuose buvo apibrėžta ir neplati: raidės, muzika ir gimnastika. Gimnastikos 

mokoma atskirai. Daugiausia vargta 

atėniečiams rašto reikėjo skelbimų, įstatymų, 

prekybos dokumentų, proginių epistilių ir panašių neilgų tekstų skaitymui. Savo didžiųjų poetų tekstus jie 

simis, ne akimis. Taigi svarbiausia buvo išmokti skirti 24 abėcėlės raides, jas parašyti, o tada tuoj 

pereidavo prie didžiųjų poetų ištraukų mokymosi ir perrašinėjimo. Pažanga taip mokantis buvo labai greita. 

augus jo prireikdavo tik pirkliams ir bankininkams – 

kitiems pakakdavo gebėjimo skaičiuoti pirštais ar akmenukais. Tiesa, būsimuosius filosofus tikriausiai 

 



 
„Profesijos mokymo“ Atėnų mokyklose nebuvo: jos skirtos ne išmokyti užsidirbti, bet išugdyti teisingą, kilnų, 

laisvą žmogų. Amato mokymasis net laikytas žemoku 

vaikus piešimo pagrindų, bet tik tam, kad šie gebėtų įžvelgti skulptūrų ir freskų grožį. O protui ir dorai ugdyti 

pasitelkdavo Heladės poetų kūrinius, ypač 

skyrius, kai kurie išmokdavo visą kūrinį. Tai graikų Biblija.

Remiantis Platonu, skaitymo ir rašymo mokydavosi tris metus, tik po to prasidėdavo keli didžiųjų tekstų 

mokymosi metai: mokytojas kasdien skaitydavo iš ritinio, o mokiniai kart

Tą mokymąsi atmintinai trikdydavo tik mokytojo intarpai 

klausimų aptarimai.  

Graikai buvo keliautojų tauta, bet mokyklose jie nesimokė užsienio kalbų 

kurių jiems galėtų prireikti ilgesnėse kelionėse. Svetimos kalbos laikytos nevertingomis, kaip ir 

išmintis: graikų įsitikinimu, visa, ko reikėjo protui ir sielai, teikė jų pačių kultūra. Išskyrus kai kuriuos 

prieskonius, kilimus ir panašias prabangos prekes. 

Bet visi atėniečiai mokėsi muzikos –

Jei per muzikos pamokas koks nors berniūkštis tr

Aristofano „Debesis“). Dainavimas buvo labai svarbus atėniečių gyvenime 

giedodavo choruose, jo įgūdžiai padėdavo suprasti lyrinę poeziją ir chorinius intarpus tragedijose bei 

deklamuoti. Taip pat buvo privalu mokėti groti 

instrumentų, bet beveik kiekvienas atėnietis turėjo lyrą. Jos reikėjo dainavimui pritarti. Kai kas grojo tų laikų 

fleitomis. 

Po pietų kur nors miesto pakraštyje, o vyresniems mokiniams 

palestrose – prasidėdavo gimnastikos pamokos, nes berniukai turėjo augti fiziškai gražūs ir tinkami atlikti 

piliečio pareigas, pirmiausia – kario. Jie 

ir ietį. Nebuvo siekiama profesionalaus sportiškumo 

būtinų kūno valdymo įgūdžių. Po šių pamokų jie nusiplūkę traukdavo namo su savo pedago

griūti miegoti.  

Palestros – 

Atėnų mokyklose nebuvo: jos skirtos ne išmokyti užsidirbti, bet išugdyti teisingą, kilnų, 

laisvą žmogų. Amato mokymasis net laikytas žemoku – kilmingieji atėniečiai galėjo prašyti pamokyti jų 

vaikus piešimo pagrindų, bet tik tam, kad šie gebėtų įžvelgti skulptūrų ir freskų grožį. O protui ir dorai ugdyti 

pasitelkdavo Heladės poetų kūrinius, ypač – Homero „Iliadą“ ir „Odisėją“: vaikai mokėjo atmi

skyrius, kai kurie išmokdavo visą kūrinį. Tai graikų Biblija. 

Remiantis Platonu, skaitymo ir rašymo mokydavosi tris metus, tik po to prasidėdavo keli didžiųjų tekstų 

mokymosi metai: mokytojas kasdien skaitydavo iš ritinio, o mokiniai kartodavo eilutes, kol nustodavo klydę. 

Tą mokymąsi atmintinai trikdydavo tik mokytojo intarpai – mitologijos ar istorijos faktų paaiškinimai ir etinių 

Graikai buvo keliautojų tauta, bet mokyklose jie nesimokė užsienio kalbų – nei persų, n

kurių jiems galėtų prireikti ilgesnėse kelionėse. Svetimos kalbos laikytos nevertingomis, kaip ir 

išmintis: graikų įsitikinimu, visa, ko reikėjo protui ir sielai, teikė jų pačių kultūra. Išskyrus kai kuriuos 

limus ir panašias prabangos prekes.  

– groti kokiu nors instrumentu ir dainuoti. Nes per muziką kalbėjo mūzos. 

Jei per muzikos pamokas koks nors berniūkštis triukšmaudavo, jis gaudavo pylos už 

). Dainavimas buvo labai svarbus atėniečių gyvenime – religinių švenčių metu berniukai 

giedodavo choruose, jo įgūdžiai padėdavo suprasti lyrinę poeziją ir chorinius intarpus tragedijose bei 

deklamuoti. Taip pat buvo privalu mokėti groti – graikai dar nebuvo išradę daugybės šiandienos 

instrumentų, bet beveik kiekvienas atėnietis turėjo lyrą. Jos reikėjo dainavimui pritarti. Kai kas grojo tų laikų 

Po pietų kur nors miesto pakraštyje, o vyresniems mokiniams – galbūt specialios paskirties statiniuose 

prasidėdavo gimnastikos pamokos, nes berniukai turėjo augti fiziškai gražūs ir tinkami atlikti 

kario. Jie bėgiodavo, eidavo imtynių ir kumštynių, šokinėdavo, mėtydavo diską 

ir ietį. Nebuvo siekiama profesionalaus sportiškumo – tiesiog tikėtasi, kad tokiu būdu įgyjama kariams 

būtinų kūno valdymo įgūdžių. Po šių pamokų jie nusiplūkę traukdavo namo su savo pedago

 graikų gimnastikos mokyklos – griuvėsiai Pompėjoje 

Atėnų mokyklose nebuvo: jos skirtos ne išmokyti užsidirbti, bet išugdyti teisingą, kilnų, 

kilmingieji atėniečiai galėjo prašyti pamokyti jų 

vaikus piešimo pagrindų, bet tik tam, kad šie gebėtų įžvelgti skulptūrų ir freskų grožį. O protui ir dorai ugdyti 

: vaikai mokėjo atmintinai ištisus jų 

Remiantis Platonu, skaitymo ir rašymo mokydavosi tris metus, tik po to prasidėdavo keli didžiųjų tekstų 

odavo eilutes, kol nustodavo klydę. 

mitologijos ar istorijos faktų paaiškinimai ir etinių 

nei persų, nei egiptiečių, nei tų, 

kurių jiems galėtų prireikti ilgesnėse kelionėse. Svetimos kalbos laikytos nevertingomis, kaip ir „barbarų“ 

išmintis: graikų įsitikinimu, visa, ko reikėjo protui ir sielai, teikė jų pačių kultūra. Išskyrus kai kuriuos 

groti kokiu nors instrumentu ir dainuoti. Nes per muziką kalbėjo mūzos. 

ukšmaudavo, jis gaudavo pylos už „mūzų išbaidymą“ (plg. 

religinių švenčių metu berniukai 

giedodavo choruose, jo įgūdžiai padėdavo suprasti lyrinę poeziją ir chorinius intarpus tragedijose bei 

aikai dar nebuvo išradę daugybės šiandienos 

instrumentų, bet beveik kiekvienas atėnietis turėjo lyrą. Jos reikėjo dainavimui pritarti. Kai kas grojo tų laikų 

galbūt specialios paskirties statiniuose – 

prasidėdavo gimnastikos pamokos, nes berniukai turėjo augti fiziškai gražūs ir tinkami atlikti 

bėgiodavo, eidavo imtynių ir kumštynių, šokinėdavo, mėtydavo diską 

tiesiog tikėtasi, kad tokiu būdu įgyjama kariams 

būtinų kūno valdymo įgūdžių. Po šių pamokų jie nusiplūkę traukdavo namo su savo pedagogais – pavalgyti ir 

 

 



 
Trys mokykliniai dalykai – labai nedaug. Berniukams augant, ambicingiausi bei turtingesni tėvai suteikdavo ir 

įvairesnį išsilavinimą – siųsdavo pas retorikos ar oratorinio meno, arba filosofijos mokytojus. Pavyzdžiui, 

Sokratą arba Platoną. 

Sulaukus kokių trylikos metų šio ugdymo rezultatai tapdavo matomi. Berniukas eidavo į mokyklą nudelbęs 

akis, susivyniojęs į chitoną, mandagiai bendraudavo su vyresniaisiais ir vengė Agoros bei nederamų vaizdų. 

Tėvas jį pradėdavo vestis į viešuosius susirinkimus ir mokyti demokratijos taisyklių bei didžiavimosi savo 

poliu. Sulaukus aštuoniolikos ugdymas paprastai baigdavosi – jaunuoliui trumpai nukirpdavo plaukus, 

leisdavo želdinti barzdą ir priimdavo į tėvo demą. Bet jaunuolio dar laukdavo tarnyba kariuomenėje. Po jos 

būdavo tampama visateisiu piliečiu. 

Šaltiniai: pagal: W. S. Davis, A Day in Old Athens.  

http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/ancient-greece/old-athens-schoolboys.asp?pg=2 

Mokiniams taip pat galima pasiūlyti Dalios Dilytės knygos Heladės šviesa ištraukų: 

Dalia Dilytė, Heladės šviesa. Vilnius, Lietus, 1994, p. 12-14. 

Taip pat su mokiniais galima aptarti Antikos autorių Plutarcho, Cicerono, Tacito tekstus apie ugdymą, publikuotus 

knygoje: Antikos pedagogai. Pedagoginiai raštai, sudarė Dalia Dilytė. Kaunas, Šviesa, 1991. 

 

  



 

UGDYMAS SENOVĖS SPARTOJE IR ATĖNUOSE: SUVESTINĖ SVARBIAUSIŲ 
BRUOŽŲ LENTELĖ 

 Kas mokėsi? Kas mokė? Kur mokėsi? Ko ir kaip mokėsi? Kodėl / kam mokėsi? 

SP
A

R
T

A
 

Piliečių 
sūnūs 

Pareigūnai 

Karo 
specialistai 

Ne namuose – sulaukę 7 
m. apgyvendinami 
kareivinėse. 

Bendri užsiėmimai, 
bendri miegamieji, 
bendras valgymas 
(pusryčiai, pietūs, 
vakarienė). 

Palestros (sporto, 
gimnastikos mokyklos) 

Kariui reikalingų fizinių 
gebėjimų. Išgyvenimo 
technikų.  

Dorybių (drąsos, 
pasiaukojimo, 
paklusnumo, lojalumo, 
noro nugalėti). 

Rašto pradmenų: 
skaityti ir rašyti. Kalbėti 
lakoniškai.  

Šokio ir dainavimo. 

Žodžiu, mintinai.  

Kiekvienas vyras turi 
tapti kariu – ugdymas 
tam rengia. Efebija iki 
30 metų 

Mokymas yra jaunimo 
kontrolės ir valdymo 
būdas 

Kriptijos (vergų 
medžioklė) ir konkursai 
padėdavo įžvelgti 
lyderius, elitą.  

↑ Mokyes privalu ↓ 

Piliečių 
dukterys 

  

Specialiai mergaitėms 
skirtos gimnastikos. 
Chorinio dainavimo ir 
šokti.  

Parengti merginas 
vedyboms ir gimdymui, 
piliečių vaikų auklėjimui. 

Draudžiama: verpti ir 
austi 

      

A
TĖ

N
A

I 

Berniukai –
piliečių ir 
turtingesni 
metekų 
vaikai 

Šeimos 
apmokami 
mokytojai -
gramatikai 
(skaitymui 
bei rašymui) 
ir kiti. 

Vergai 
palydovai – 
pedagogai.  

Ne namuose – mažose 
viešosiose pradinėse 
mokyklose.  

Turtingesni tęsė mokslą 
aukštesnėse mokyklose 
ar pas klajojančius 
mokytojus. 

Gimnastikos – 
palestrose, gimnazijose. 

 

Piliečiui derančio būdo 
(dorybių). 

Kūno lavinimo. 

Skaitymo bei rašymo ir 
aritmetikos pradmenų.  

Muzikavimo (dainavimo, 
grojimo). 

Poezijos tekstų 
(mintinai).  

Grupėmis. 

Mokymas iš esmės 
žodinis 

Sveika siela sveikame 
kūne.  

Pasirengimas tapti 
piliečiu – tinkamo 
charakterio, raštingu ir 
lojaliu poliui.  

Piliečių vaikams – 
pasirengimas karinei 
tarnybai (Efebijai). 

Aukštesnėse mokyklose 
– iškalbos, filosofijos, 
geometrijos.  

Mokymas(is) 
neprivalomas, bet 
viešosios nuomonės 
skatinamas  

Mergaitės Motinos 

Namuose (moterų 
gyvenamuosiuose 
kambariuose -
ginekėjose) 

Mokėti valdyti namų 
ūkį, verpti, austi 

Ugdyti nuotakas ir 
motinas, paklūstančias 
vyrams. 



 

Užduotys ir klausimai: 

I UŽDUOTIS. Ko, kas ar kur turėtų mokyti? 

Mes mokomės įvairiausių dalykų, bet ne tik mokykloje, o mūsų mokytojai yra ne tik tie, kurių darbas – 
mokymas. Kairėje pusėje surašyti kai kurie dalykai, kurių žmonės mokosi, dešinėje – kur ar iš ko galima 
mokytis. Sujunk dešinėje ir kairėje išvardintus dalykus taip, kad jie derėtų. Palygink savo ir draugų 
pasirinkimus. Aptarkite nesutapimus. 

Vairuoti automobilį  Namie, savo šeimoje 

Mandagumo   

Kalbėti  Mokykloje 

Prižiūrėti naminius gyvūnus   

Susidraugauti  Bendraujant su kitais žmonėmis 

Nepersivalgyti ir neapsinuodyti   

Megzti arba siuvinėti  Vaikų darželyje 

Istorijos   

Naršyti po internetą  Klaidžiojant po miestą ar gamtoje  

Mąstyti   

Užsidirbti pinigų  Būnant su draugais 

Tęsėti kitiems duotus pažadus   

Susigaudyti žemėlapiuose  Kitur (kur?) ir kitaip (kaip?) 

 

Šią užduotį galima pratęsti. Kiekvienas pasiūlykite po 1-2 dalykus, kuriuos, jūsų manymu, būtina mokėti 

šiuolaikiniam žmogui. Tada aptarkite, kur ar iš ko jų būtų galima mokytis. O kur patogiausia mokytis? 

 

II UŽDUOTIS. Kaip susijusi visuomenė ir jos švietimas? 

Apačioje aprašytos trys skirtingos švietimo sistemos. Perskaitykite aprašymus, o paskui atsakykite į po jais 

pateiktus klausimus.  

1) Visi berniukai nuo šešerių iki devynerių metų mokomi skaityti ir rašyti. Tiems, kuriems gerai sekasi, 

leidžiama mokytis toliau ir įvairesnių dalykų: tinkamo elgesio, teisės, filosofijos ir valstybės valdymo. 

Neturtingų šeimų mergaitės mokyklų nelanko – jos mokosi namie šeimininkauti. Turtingų šeimų 

mergaitės taip pat mokosi šeimininkauti, bet dar ir muzikos, dailės bei elegantiško elgesio. 

2) Mokymasis yra nemokamas ir visiems privalomas. Visi vaikai vienodai mokomi skaityti ir rašyti – 

berniukai ir mergaitės, miesto ir kaimo, labiau ar mažiau pasiturintys. Sulaukus paauglystės, tie, 

kuriems geriausiai sekasi mokytis, keliami į aukštesnes klases, o likusieji mokomi kokio nors amato.  



 
3) Visi vaikai – berniukai ir mergaitės – mokomi praktinių įgūdžių: virti, siūti, ūkininkauti, prekiauti, 

statyti namus ir įvairių kitų amatų bei profesijų. Kai kurie berniukai mokomi to paties, ką dirba jų 

tėčiai, bet kiti gali pasirinkti kitokius darbus. Dauguma mergaičių mokomos to paties, ką dirba jų 

mamos, bet kai kurios renkasi savo tėčių ar apskritai šeimoj neįprastas profesijas.  

Klausimai: 

1. Kaip manote, kokie yra kiekvienos iš trijų visuomenių švietimo tikslai (ko jos siekia ugdydamos 

vaikus)? Iš ko sprendžiate? 

2. Kaip manote, ar šios visuomenės moko vaikus todėl, kad mokytis tiesiog gera, ar dėl kokių nors kitų 

priežasčių? Kodėl taip manote? Kaip, jūsų manymu, turėtų būti? 

3. Kodėl kai kur berniukai ir mergaitės, turtingi ir neturtingi mokomi skirtingai? Ar gali būti, kad vieni 

yra vertingesni arba reikalingesni už kitus? O gal dėl kokių kitų priežasčių ugdymas skiriasi? Kokių? 

4. Kuri švietimo sistema panašiausia į mūsų šalies?  

5. Kokia turėtų būti mūsų šalies švietimo sistema, kokius žmones ji turėtų ugdyti, kad mūsų visuomenė 

būtų, išliktų demokratinė? 

Vyresnių klasių mokiniams verta pasiūlyti perskaityti ir aptarti mokytojo parinktas Sofijos Čiurlionienės-

Kymantaitės straipsnio „Apie tautos auklėjimą“ ištraukas (publikuota: S. Čiurlionienė-Kymantaitė, Raštai, t. 

4, Vilnius, Vaga, 1998, p. 443-469.) bei Stasio Šalkauskio knygos „Lietuvių tauta ir jos ugdymas“ ištraukas 

(publikuota: Stasys Šalkauskis, Raštai, t. IV, Vilnius, Mintis, 1995, p. 338-352 ir kiti.). Kartu su mokiniais 

galima pasvarstyti, kokius uždavinius švietimui kėlė šie autoriai, kokią lietuvių tautą, Lietuvos visuomenę, 

autorių nuomone, turėtų ugdyti Lietuvos mokykla. Ar jų kelti uždaviniai yra svarbūs šiandien? 

Žemesnių klasių mokiniams mokytojas galėtų pasiūlyti susipažinti su savo mokyklos keliamais ugdymo 

tikslais, uždaviniais ir surengti diskusiją, kuo jie svarbūs, kaip galėtų būti patobulinti, papildyti. Galima su 

mokiniais pasvarstyti, kuo skiriasi Antikos autorių kelti ir šiuolaikinės mokyklos ugdymo uždaviniai, idealai.  

Mokinių galima paprašyti aptarti 1915 metais įsteigtos pirmosios lietuviškos gimnazijos – Vytauto Didžiojo 

gimnazijos Vilniuje – ugdymo tikslus: 

Stengties kiek galima išdirbti liuosus, atvirus, įsitikėjimu paremtus santykius. 

a) išauklėti inteligentiškus, kilnius, savo teises ir pareigas žinančius, veiklius ir sveikus žmones, 

b) lojalius ir valstybei naudingus piliečius, 

c) tautiškai susipratusius lietuvių visuomenės narius. 

Taip pat pašvelninti mokinių kultūrinio draugavimo papročius, išlavinti jų estetinę kultūrą, grūdinti valią, 

pripratinti prie savarankumo ir organizuoto visuomenės gyvenimo, išpuoselėti jaunimo sielose lietuviškus 

tautiškus jausmus. 

 

 

 



 
III UŽDUOTIS. Ugdymo Spartoje ir demokratiniuose Atėnuose palyginimas 

Grupėmis ar poromis ant didesnių lapų persipieškite tokią lentelę ir ją užpildykite. Galite naudoti įvairius 

šaltinius informacijai susirasti. 

 Kas mokėsi? Kas mokė? Kur mokėsi? Ko ir kaip mokėsi? 
Kodėl / kam 

mokėsi? 
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 Klausimai: 

1. Ką įdomaus ar keisto sužinojote apie senovės Graikijos vaikų ugdymą? 

2. Palyginkite Spartos ir Atėnų ugdymą: kas panašu, o kas skiriasi? 

3. Jeigu visai nieko nežinotume apie Spartos ir Atėnų gyvenimo būdą ir turėtume tik jūsų užpildytą 

lentelę, ką iš jos galėtumėm pasakyti apie šias visuomenes? 

4. Kuris ugdymas – spartiečio ar atėniečio – jums labiau patinka? Kuris panašesnis į mūsiškį? Pagrįskite 

savo nuomonę.  



 

III. ATĖNŲ DEMOKRATIJOS RIBOS: TAUTOS TEISMAS IR 
TEISINGUMAS. SOKRATO TEISMAS 
Pagrindinės idėjos  
Sokrato teismas ir jo nuteisimas myriop dažniausiai pateikiami kaip įrodymas, kad nei Atėnų visuomenė, 
nei jos sukurta demokratija nebuvo tobulos ir susidorojo su išminčiumi, kuris nurodydavo jų ydas. Tai 
tiesa, tačiau ši istorija gerokai sudėtingesnė, kelia daugiau klausimų ir gali būti įvairiau interpretuojama. 
Dalis šių interpretacijų sunkiai suvokiamos septintoje klasėje, kurioje išsamiausiai mokomasi Antikos 
istorijos, tačiau gali būti svarstomos vyresnėse klasėse. Jose būtų galima aptarti minios pasitikėjimo savo, 
kaip daugumos, nuomone ir jos neteisumo, neprofesionalumo rizikos demokratijose, tradicinių procedūrų 
laikymosi („žaidimo pagal taisykles“) pinklių, teismo kaip keršto įrankio, išminčiui tinkamos laikysenos 
visuomenėje bei kitas problemas. 

 

Modulyje pateikiama: 

 Trumpas graikų teisinės sistemos aprašymas  

 Detalus demokratinių Atėnų teismo procedūrų aprašymas  

 Svarbiausios žinios apie Sokratą  

 Kas žinoma apie Sokrato teismą – faktų santrauka ir jų vertinimai  

 Pjesės „Sokrato teismas“ ištrauka  

 Ištraukos iš Sokrato apologijos, užrašytos jo mokinio Platono  

 Lapai su padalintos informacijos kortelėmis užduočiai atlikti  

BENDRIAUSIOS ŽINIOS APIE SENOVĖS GRAIKIJOS ĮSTATYMUS IR TEISMUS 
 

V ir IV amžiais prieš Kristų Graikijoje nebuvo visai šaliai bendros teisinės sistemos – kiekvienas polis turėjo 

savus įstatymus, nors kai kurie požiūriai ir praktikos buvo labai panašūs. Daugumoje polių įstatymai buvo 

užrašyti ir kodifikuoti – sudarė statutus (Atėnuose įstatymus kodifikavo Drakonas ir Solonas, abu tapo pusiau 

legendinėmis asmenybėmis). Tačiau graikai, skirtingai nei romėnai, nesukūrė teisėtvarkos institucijos, kuri 

būtų profesionaliai analizavusi įstatymus ir bendresnius teisės principus bei suformavusi nuoseklią teisinę 

doktriną. Dėl teismo procedūros ypatybių – kiekvienas pilietis gali būti teisėju – ir teismų oratoriai rūpinosi 

ne teisine logika, o tuo, kaip savo kalba padaryti įspūdį teisėjų miniai ir juos įtikinti. Visa tai lėmė graikų 

įstatymų pobūdį – jie buvo pozityvistiniai, tai yra privalėjo būti vykdomi paraidžiui, kaip paprasčiausios 

taisyklės, o graikų teisėjai (ar, tiksliau nusakant jų darbo būdą, prisiekusieji nuosprendžių priėmėjai – 

dikastēs) neturėjo laisvės taikyti abstraktesnių teisingumo principų. Teisingumo pagrindimas buvo paliktas 

filosofams. Vėlesnei Europos kultūrai turėjo įtakos graikų teisingumo filosofija, bet ne jų įstatymai. 

IV amžiuje demokratiniuose Atėnuose teisę priimti nuosprendį dalyvaudamas viešuosiuose teismuose 

(dikastēria) turėjo kiekvienas pilietis, vyresnis kaip 30 metų. Visi 6 tūkstančiai savanorių teisėjų dalyvaudavo 

tik svarstant ypatingos politinės svarbos bylas, o įprastus teismus sudarydavo 1501, 1001 ar 501 vyras 

baudžiamosioms byloms ir 201 – civilinėms svarstyti. Tiek daug teisėjų reikėjo siekiant išvengti 

papirkinėjimo – sunku nupirkti minią. Kas dalyvaus ir balsuos priimant nuosprendį konkrečioje byloje, 

nuspręsdavo burtais prieš pat teismą – apačioje parodyta teisėjų parinkimo mašinos – kleroteriono - 

liekanos ir teisėjo bilietas. Toliau paaiškintas jos veikimo būdas.  



 

 
 

 

Kiekvienas teisėjas turėjo bronzinį ar medinį bilietą su savo vardu bei tėvo vardu ir demo numeriu – 

pinakioną. Bilietus atsitiktine tvarka, bet nepainiodami demų – kiekvienam skirdami atskirą stulpelį – 

sukišdavo į kleroteriono skylutes. Tada archonas (pareigūnas) paimdavo tiek juodų ir baltų rutuliukų, kiek 

bilietų tą dieną būdavo trumpiausiame stulpelyje, ir juos sumesdavo į specialų piltuvėlį kleroteriono šone. 

Rutuliukai apačioje išriedėdavo atsitiktine tvarka, kiekvienas buvo skirtas vis naujai bilietų eilutei. Baltas 

reiškė, kad į ją pakliuvusieji tą dieną teisėjaus, juodas – kad ne. Taip graikai išvengdavo korupcijos teisme. 

Kita apsaugos nuo teisėjų sukčiavimo ir šališkumo priemonė buvo teisėjo priesaika, draudusi imti kyšius ir 

įpareigojusi spręsti pagal įstatymus (žr. modulį „Priesaikos“). Be to, už teisėjavimą mokėtas dienos uždarbis, 

kad visi piliečiai – ir neturtingiausi – galėtų būti teisėjais.  

Graikų požiūriu, teismo paskirtis – nuspręsti, ar pagrįstas yra kaltinimas, kuris galėjo būti pateiktas 

asmeniškai (dikai) arba visuomenės vardu (graphai) reikalaujant kaltinamąjį nubausti. Viešą kaltinimą galėjo 

pateikti bet kuris Atėnų pilietis. Po to kaltinamąjį apklausdavo magistrate. Nedidelės civilinės bylos būdavo 

siunčiamos valstybiniam arbitrui, o sudėtingesnės, kurias šis atsisakydavo svarstyti, perduodamos teismams. 

Teisėjai, išklausę abiejų pusių argumentų ir įrodymų, priimdavo sprendimą. Jie negalėjo siūlyti savo 

sprendimo ir turėjo rinktis vieną iš pateiktų abiejų pusių, taigi vieną iš dviejų. Diskusijos nevykdavo, balsuota 

slaptai, sprendimas būdavo galutinis.  

 

ATĖNŲ TEISMO PROCEDŪROS 
 

Teismai buvo svarbi atėniečių gyvenimo vieta: juose piliečiai aiškindavosi smulkesnes skriaudas ir suvesdavo 

sąskaitas su savo priešais, liežuvingiausieji gaudavo sceną kalbėjimo gebėjimams demonstruoti, o visi kiti – 

spektaklį. Teismo procedūra buvo rizikinga – tuo pasinaudodamas Atėnuose suklestėjo profesionalių 

kaltintojų (sycophantes) klanas. Jie galėjo apkaltinti bet ką ir rinkdavosi turtingiausius. Jei pralaimėtų bylą, 



 

netektų pusės savo nuosavybės, tačiau apkaltintieji dažniausiai bijodavo rizikuoti ir sumokėdavo sikofantams 

didelę išpirką, kad šie atsiimtų kaltinimą.  

Atėnų teismo procedūra labai paprasta. Profesionalių teisininkų nėra, tad kiekvienas turi pasirūpinti pats 

savimi: pateikti kaltinimą raštu magistratui ir pareikalauti, kad nurodytą dieną jis su dviem liudininkais 

atvyktų į teismą. Jei neatvyksta, dažniausiai byla išsprendžiama kaltintojo naudai.  

Pirmieji klausymai vyksta magistrate. Jie svarbūs – čia abi pusės nurodo, kuriais įstatymais grindžia savo 

teiginius, ir pristato liudininkus, kurie gali būti kryžmiškai apklausti. Liudijimai užrašomi, kad baigiamojo 

teismo metu būtų perskaityti teisėjams. Liudijama žodžiu, tačiau pasitikima tik laisvų žmonių (ne vergų) 

liudijimais. Vergai galėjo tapti liudininkais, kuriais tikima, tik su viena salyga: jei jie liudydavo kankinami. O 

tam reikėjo jų savininko sutikimo. Todėl dėl savo teisumo tikras besibylinėjantis galėjo pareikšti: „Aš kviečiu 

mano priešą pakankinti mano vergus“. Arba: „Aš reikalauju mano priešo leisti pakankinti jo vergus“. Šio 

iššūkio buvo galima atsisakyti, bet tai buvo pavojinga, nes sukeldavo įtarimą, jog kažkas slepiama. Tai, ką 

vergai pasakydavo rėkdami ir dejuodami, buvo laikoma „patikimu įrodymu“ ir užrašoma.  

Atėnų teismo patalpa nebuvo ištaiginga: ilga kietų suolų eilė prisiekusiesiems, sakykla pirmininkaujantiems 

tarnautojams, maža platforma oratoriams, nedidelis altorėlis aukojimams ir kelios kėdės teisiamiesiems bei 

liudininkams. Žiūrovams buvo skirtos atviros erdvės be kėdžių.  

Kiekvienas Atėnų vyras turėjo gebėti pristatyti savo bylą teisme, 

bet ne kiekvienas buvo vienodai iškalbus, malonaus balso ir 

gražios laikysenos. Todėl buvo leidžiama, pasakius kelis 

įvadinius žodžius, pasitraukti į šalį paaiškinus, kad „mano 

argumentus išdėstys toks ir toks mano draugas“. Profesionalių 

advokatų nebuvo – tokio gynėjo samdymas būtų labai įžeidęs 

teisėjus. Tačiau kalbos galėjo būti parašomos profesionalių 

rašytojų (logografų) ir išmokstamos atmintinai. Jose buvo 

įprasta nukrypti į asmeniškumus – priešininko ydas nuo pat 

ankstyvos vaikystės ir savigyrą. Kiekvieną kalbą reikėjo baigti 

išbėgus vandeniui iš vandens laikrodžio – klepsidros – indo 

Abiem pusėm – kaltintojui ir kaltinamajam – pasakius savo 

kalbas, trumpam stodavo tyla – teisėjai ruošdavosi balsuoti. 

Tarp jų suolų pasiųsdavo dvi dideles urnas – vieną bronzinę, kitą medinę – su siaurais kaklais. Kiekvienas 

teisėjas turėdavo dvi apvalias bronzines plokšteles - ištisinę ir tuščiavidurę. Ištisinis diskelis reiškė nekaltumą, 

tuščiaviduris – kaltę. Teisėjas įmesdavo į bronzinę urną tą diskelį, kuris atspindėdavo jo sprendimą; likęs 

būdavo metamas į medinę. Bronzinę urną nunešdavo archonui, ir kurį laiką, kol keturi teisėjai skaičiuodavo 

balsus, būdavo šurmuliuojama. Taip sužinodavo pirmąjį nuosprendį: kaltas ar ne.  

Jeigu kaltė būdavo tokia, kuriai įstatymais numatyta konkreti visada vienoda bausmė, teismas tuo ir 

baigdavosi. Kitais atvejais laukdavo dar vienas balsavimas – kokią bausmę skirti. Jas siūlydavo abi pusės – 

kaltintojas ir kaltinamasis. Tai daryti reikėjo atsargiai – Atėnų teisėjai buvo nepastovūs. Kaltintojas paprastai 

prašydavo griežtos bausmės – ir jei kaltinamasis pasiūlydavo neadekvačiai mažą bausmę sau, teisėjai galėjo 

palaikyti tinkamesniu kaltintojo siūlymą. Žodžiu, buvo svarbu suvokti, kokio dydžio, teisėjų manymu, yra 

kaltė. Šis balsavimas skiriant bausmę buvo galutinis – nebūta teisės apeliuoti ir sprendimą peržiūrinčių 

aukštesniųjų teismo instancijų. 

Klepsidros modelis 



 

Bausmių rūšių buvo nedaug: graikų teismai galėjo bausti mirtimi, tremtimi, pilietinių teisių atėmimu (teisės 

balsuoti, būti teisėju, kalbėti asamblėjoje), baudomis (turtiniu žalos atlyginimu) ir beveik niekada 

Į kalėjimo pastatą, kuris buvo menkai saugomas ir visą dieną

negalėjo paleisti už užstatą. Įkalinimas ilgiems metams atėniečiams būtų atrodžiusi labai kvaila ir brangi 

bausmė. Jei žmogus toks vargšas, kad negali sumokėti jokios baudos, jį verčiau ištremti. Tremtis gra

buvo didžiulė bausmė – atplėšimas nuo giminės, draugų, savų saugančių dievų ir išstūmimas į svetimas 

bendruomenes, kuriose neturėsi nei teisių, nei turto, būsi pasmerktas paniekai, badui bei benamystei. 

Mirties bausmės žiaurumas priklausė nuo to, ka

kokiu nors bjauriu būdu, o jų kūnai būdavo numetami nuo uolos pesliams ir varnoms sulesti 

nelaidojant. Atėnų piliečiams buvo skiriama 

maudos sulčių puodelį, kurį galėdavo išgerti sėdėdamas tarp draugų kalėjime. Jo kūną palaipsniui 

suparalyžiuodavo, ir mirtis būdavo neskausminga. 

pagal papročius. 

Teismo procedūra paprastai trukdavo vieną dieną 

žetoną, kurį buvo gavęs ryte įeidamas į teismą, ir atsiima savo uždarbį 

skruosto ir išeina namo mąstydamas apie šios dienos teismo istoriją

saviškiams.  

Ar teisingas buvo toks teismas? Nebuvo faktinių kaltės įrodymų 

profesionalai – jau greičiau prisiekusieji. Buvo galima da

ne tik retorika, bet ir atsivedus savo verkiančius vaikus bei kitus giminaičius. Sprendimai priiminėti didelės 

teisėjų minios balsavimu tą pačią dieną, be apklausų ir parengiamųjų diskusijų. Bausmės sk

Teisėjų balsavimo diskeliai, IV a. pr. Kr. 

graikų teismai galėjo bausti mirtimi, tremtimi, pilietinių teisių atėmimu (teisės 

balsuoti, būti teisėju, kalbėti asamblėjoje), baudomis (turtiniu žalos atlyginimu) ir beveik niekada 

Į kalėjimo pastatą, kuris buvo menkai saugomas ir visą dieną atviras lankytojams, uždarydavo tik tuos, kurių 

negalėjo paleisti už užstatą. Įkalinimas ilgiems metams atėniečiams būtų atrodžiusi labai kvaila ir brangi 

bausmė. Jei žmogus toks vargšas, kad negali sumokėti jokios baudos, jį verčiau ištremti. Tremtis gra

atplėšimas nuo giminės, draugų, savų saugančių dievų ir išstūmimas į svetimas 

bendruomenes, kuriose neturėsi nei teisių, nei turto, būsi pasmerktas paniekai, badui bei benamystei. 

Mirties bausmės žiaurumas priklausė nuo to, kam ji skiriama. Kriminaliniai nusikaltėliai ir barbarai bausti 

kokiu nors bjauriu būdu, o jų kūnai būdavo numetami nuo uolos pesliams ir varnoms sulesti 

nelaidojant. Atėnų piliečiams buvo skiriama „humaniška“ mirties bausmė: nuteistasis gaudavo

maudos sulčių puodelį, kurį galėdavo išgerti sėdėdamas tarp draugų kalėjime. Jo kūną palaipsniui 

suparalyžiuodavo, ir mirtis būdavo neskausminga. Aukos draugai po to galėdavo pasiimti kūną ir palaidoti 

tai trukdavo vieną dieną – apie 8-9 valandas. Baigiamoji scena 

žetoną, kurį buvo gavęs ryte įeidamas į teismą, ir atsiima savo uždarbį – tris obolus 

skruosto ir išeina namo mąstydamas apie šios dienos teismo istoriją, kad vakarieniaudamas papasakotų ją 

Teisėjo žetonai, IV amžius prieš Kristų 

Ar teisingas buvo toks teismas? Nebuvo faktinių kaltės įrodymų – tik žodiniai liudijimai. Teisėjai nebuvo 

jau greičiau prisiekusieji. Buvo galima daryti įtaką teisėjų jausmams, pataikauti ir graudinti 

ne tik retorika, bet ir atsivedus savo verkiančius vaikus bei kitus giminaičius. Sprendimai priiminėti didelės 

teisėjų minios balsavimu tą pačią dieną, be apklausų ir parengiamųjų diskusijų. Bausmės sk

 

graikų teismai galėjo bausti mirtimi, tremtimi, pilietinių teisių atėmimu (teisės 

balsuoti, būti teisėju, kalbėti asamblėjoje), baudomis (turtiniu žalos atlyginimu) ir beveik niekada - įkalinimu. 

atviras lankytojams, uždarydavo tik tuos, kurių 

negalėjo paleisti už užstatą. Įkalinimas ilgiems metams atėniečiams būtų atrodžiusi labai kvaila ir brangi 

bausmė. Jei žmogus toks vargšas, kad negali sumokėti jokios baudos, jį verčiau ištremti. Tremtis graikams 

atplėšimas nuo giminės, draugų, savų saugančių dievų ir išstūmimas į svetimas 

bendruomenes, kuriose neturėsi nei teisių, nei turto, būsi pasmerktas paniekai, badui bei benamystei.  

m ji skiriama. Kriminaliniai nusikaltėliai ir barbarai bausti 

kokiu nors bjauriu būdu, o jų kūnai būdavo numetami nuo uolos pesliams ir varnoms sulesti – pažeminami 

mirties bausmė: nuteistasis gaudavo nuodingosios 

maudos sulčių puodelį, kurį galėdavo išgerti sėdėdamas tarp draugų kalėjime. Jo kūną palaipsniui 

Aukos draugai po to galėdavo pasiimti kūną ir palaidoti 

9 valandas. Baigiamoji scena –teisėjas grąžina 

tris obolus – kuriuos užsikiša už 

, kad vakarieniaudamas papasakotų ją 

 

tik žodiniai liudijimai. Teisėjai nebuvo 

ryti įtaką teisėjų jausmams, pataikauti ir graudinti – 

ne tik retorika, bet ir atsivedus savo verkiančius vaikus bei kitus giminaičius. Sprendimai priiminėti didelės 

teisėjų minios balsavimu tą pačią dieną, be apklausų ir parengiamųjų diskusijų. Bausmės skyrimas nebuvo 



 

nešališkas – ją siūlydavo kaltintojas ir kaltinamasis 

dviejų alternatyvų.  

http://www.ellopos.net/elpenor/greek

 

SVARBIAUSIOS ŽINIOS APIE SOKRATĄ
 

Sokratas buvo Atėnų filosofas, kurio var

vadinamas vienas ugdymo metodas 

užduodamais klausimais pagrįstas pokalbis. Klausdamas 

mokytojas parodo, kad jis pats nežino atsakymo, bet ir 

pašnekovą priverčia suabejoti savo žinojimu. Kitaip tariant, 

įrodo, kad paprastomis ir savaime suprantamomis laikomos 

tiesos gali būti ne tokios jau paprastos, o žmonių 

įsitikinimams dažnai trūksta pagrįstumo, nuoseklumo ir 

darnos. Be šio tyrimo protu metodo, Sokratas žymus ir sava 

filosofo etika – jos nuosekliai laikėsi nuostatų, kad: išmintis 

prasideda nuo prisipažinimo, jog aš nežinau; neapmąstytas, 

protu neištirtas gyvenimas nevertas gyventi; didžiausia 

vertybė yra dorybė. 

Sokrato, skulptoriaus sūnaus, vaikystė sutapo su Periklio 

valdymo laikotarpio – Atėnų aukso amžiaus 

Jaunystėje jis buvo Atėnų demokratizavimo ir didžiųjų 

Periklio statybų liudininkas. Tačiau Sokratas netapo karštu 

demokratijos šalininku – gal dėl to, kad žmones vertino 

pagal jų gebėjimą mąstyti, ir nedaug rasdavo vertų valdyti 

valstybę. Atėnuose jis buvo žinoma asm

dienas jų gatvėse ar aikštėse kalbindamas piliečius, kuriems 

užduodavo nepatogius, jų įsitikinimų pagrįstumą tikrinančius klausimus. Solidiems piliečiams tai buvo 

nemalonu, versdavo pasijusti neprotingais ir sukeldavo galvos skausmą. Ka

ar kibdavo į plaukus. Kiti tik šaipydavosi: laikė jį ekscentrišku basu keistuoliu, spoksančiu į debesis ir viskuo 

abejojančiu komedijų personažu. 

Vieninteliai žinomi Sokrato gerbėjai buvo turtingų šeimų sūnūs 

Sokratu. Mėgdžiodami savo mokytoją, jie patys tirdavo klausimais savo tėvų įsitikinimus. Tai kėlė įtampą 

tarp kartų – jaunimas nepaisė vyresniųjų autoriteto. Nelogiški ar nepagrįsti atsakymai taip pat skatino 

abejoti, ar kai kurios Atėnų demokratijos praktikos yra vertingos: kaip neišmintingi, pasiduodantys 

nekilnioms emocijoms žmonės gali priimti teisingus sprendimus valdydami valstybę?

399 m. prieš Kristų Sokrato ir Atėnų visuomenės konfliktas baigėsi teismu, kuriame 70

nubaustas mirties bausme. Ne kiekvienas Antikos filosofas laikė Sokratą dideliu mąstytoju ir moraliniu 

pavyzdžiu, o pirmaisiais krikščionybės amžiais jis buvo beveik pamirštas. Su Platono, stoikų ir skeptikų 

tekstais jį vėl atrado Renesansas, nuo tada Sokrato asmenybė tapo nuolatiniu svarbiu kultūros įvaizdžiu. Kai 

ją siūlydavo kaltintojas ir kaltinamasis – o teisėjų galimybės rinktis labai nedidelės: viena iš 

Pagrindiniai naudoti šaltiniai:

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/244633/Greek

http://www.agathe.gr/democracy/judiciary_and_lawcourts.html

http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/ancient-greece/old

APIE SOKRATĄ 

Sokratas buvo Atėnų filosofas, kurio vardu iki šiol 

vadinamas vienas ugdymo metodas – mokytojo 

užduodamais klausimais pagrįstas pokalbis. Klausdamas 

mokytojas parodo, kad jis pats nežino atsakymo, bet ir 

pašnekovą priverčia suabejoti savo žinojimu. Kitaip tariant, 

me suprantamomis laikomos 

tiesos gali būti ne tokios jau paprastos, o žmonių 

įsitikinimams dažnai trūksta pagrįstumo, nuoseklumo ir 

darnos. Be šio tyrimo protu metodo, Sokratas žymus ir sava 

jos nuosekliai laikėsi nuostatų, kad: išmintis 

rasideda nuo prisipažinimo, jog aš nežinau; neapmąstytas, 

protu neištirtas gyvenimas nevertas gyventi; didžiausia 

Sokrato, skulptoriaus sūnaus, vaikystė sutapo su Periklio 

Atėnų aukso amžiaus - pradžia. 

jis buvo Atėnų demokratizavimo ir didžiųjų 

Periklio statybų liudininkas. Tačiau Sokratas netapo karštu 

gal dėl to, kad žmones vertino 

pagal jų gebėjimą mąstyti, ir nedaug rasdavo vertų valdyti 

valstybę. Atėnuose jis buvo žinoma asmenybė, nes leisdavo 

dienas jų gatvėse ar aikštėse kalbindamas piliečius, kuriems 

užduodavo nepatogius, jų įsitikinimų pagrįstumą tikrinančius klausimus. Solidiems piliečiams tai buvo 

nemalonu, versdavo pasijusti neprotingais ir sukeldavo galvos skausmą. Kai kurie įpykę puldavo jį kumščiais 

ar kibdavo į plaukus. Kiti tik šaipydavosi: laikė jį ekscentrišku basu keistuoliu, spoksančiu į debesis ir viskuo 

Vieninteliai žinomi Sokrato gerbėjai buvo turtingų šeimų sūnūs – jie turėjo pakankamai laiko diskutuoti su 

Sokratu. Mėgdžiodami savo mokytoją, jie patys tirdavo klausimais savo tėvų įsitikinimus. Tai kėlė įtampą 

jaunimas nepaisė vyresniųjų autoriteto. Nelogiški ar nepagrįsti atsakymai taip pat skatino 

kurios Atėnų demokratijos praktikos yra vertingos: kaip neišmintingi, pasiduodantys 

nekilnioms emocijoms žmonės gali priimti teisingus sprendimus valdydami valstybę?

399 m. prieš Kristų Sokrato ir Atėnų visuomenės konfliktas baigėsi teismu, kuriame 70

nubaustas mirties bausme. Ne kiekvienas Antikos filosofas laikė Sokratą dideliu mąstytoju ir moraliniu 

pavyzdžiu, o pirmaisiais krikščionybės amžiais jis buvo beveik pamirštas. Su Platono, stoikų ir skeptikų 

sas, nuo tada Sokrato asmenybė tapo nuolatiniu svarbiu kultūros įvaizdžiu. Kai 

o teisėjų galimybės rinktis labai nedidelės: viena iš 

Pagrindiniai naudoti šaltiniai:  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/244633/Greek-law 

http://www.agathe.gr/democracy/judiciary_and_lawcourts.html  

greece/old-athens-trial.asp?pg=2 

užduodavo nepatogius, jų įsitikinimų pagrįstumą tikrinančius klausimus. Solidiems piliečiams tai buvo 

i kurie įpykę puldavo jį kumščiais 

ar kibdavo į plaukus. Kiti tik šaipydavosi: laikė jį ekscentrišku basu keistuoliu, spoksančiu į debesis ir viskuo 

pakankamai laiko diskutuoti su 

Sokratu. Mėgdžiodami savo mokytoją, jie patys tirdavo klausimais savo tėvų įsitikinimus. Tai kėlė įtampą 

jaunimas nepaisė vyresniųjų autoriteto. Nelogiški ar nepagrįsti atsakymai taip pat skatino 

kurios Atėnų demokratijos praktikos yra vertingos: kaip neišmintingi, pasiduodantys 

nekilnioms emocijoms žmonės gali priimti teisingus sprendimus valdydami valstybę? 

399 m. prieš Kristų Sokrato ir Atėnų visuomenės konfliktas baigėsi teismu, kuriame 70-metis filosofas buvo 

nubaustas mirties bausme. Ne kiekvienas Antikos filosofas laikė Sokratą dideliu mąstytoju ir moraliniu 

pavyzdžiu, o pirmaisiais krikščionybės amžiais jis buvo beveik pamirštas. Su Platono, stoikų ir skeptikų 

sas, nuo tada Sokrato asmenybė tapo nuolatiniu svarbiu kultūros įvaizdžiu. Kai 



 

kurie politiniai rašytojai jį net lygindavo su Kristumi. Jo asmenybė ir laikysena teisme turėjo didelės įtakos XX 

a. politiniams filosofams Claude'ui Levi-Straussui, Hannah Arendt, Karlui Popperiui, vėlyvajam Micheliui 

Foucault, o neempirinio tyrimo metodas – analitinei filosofijai.  

 

KAS ŽINOMA APIE SOKRATO TEISMĄ 
 

Sokrato teismas daug metų yra viena didžiausių istorikus jaudinančių mįslių: kas turėjo įvykti Atėnuose, 

demokratijos lopšyje, kad jie pasiuntė mirti vieną išmintingiausių savo piliečių, be to, senuką, kuris tikriausiai 

jau neilgai būtų gyvenęs. Jis taip pat kelia politinį klausimą: ar demokratija gali būti netobula, o daugumos 

valdžia – neteisi? 

Trūkstant istorinių dokumentų neįmanoma detaliai atkurti visos įvykių sekos ir paaiškinti visus paties 

Sokrato, jo kaltintojų ir teisėjų poelgius. Du pagrindiniai šaltiniai yra Sokrato mokinių Platono ir Ksenofono 

parašytos Apologijos – iš atminties atkurta Sokrato gynybinė kalba teisme. Vieni istorikai linkę manyti, kad 

šie liudijimai šališki ir todėl netikslūs. Kiti atkreipia dėmesį, kad jų rašymo metu (apie pora metų po Sokrato 

mirties) tebebuvo gyvi ir teismo liudininkai, ir jų atmintis, tad smarkiai iškraipyti tiesos nebuvo galima. 

Tekstai, kurie paaiškintų Atėnų visuomenės požiūrį į Sokrato „nusikaltimus“ – jam pateikti kaltinimai (vad. 

antomosia) – neišliko. Taigi žinoma tiek: 

Kadangi Atėnuose nebuvo valstybinio kaltintojo, teismą inicijuodavo bet kuris pilietis. Pagrindinį kaltinimą 

Sokratui pateikė Meletas, poetas, dalyvaujant liudininkams. Po to magistratas pareikalavo Sokrato atvykti 

apklausai. Išklausius Sokrato ir Meleto, o greičiausiai ir kitų dviejų kaltintojų – Anito ir Likono - buvo 

nuspręsta, kad kaltinimas rimtas, ir paskirta preliminarių paruošiamųjų klausymų (anakrisis) data.  

Paruošiamieji klausymai prasidėjo Meleto raštu pateikto kaltinimo skaitymu. Po to Sokratas turėjo atsakyti į 

kaltinimus. Tai užrašius, kaltintojas ir kaltinamasis buvo apklausti vienas kito akivaizdoje ir galėjo paklausti 

vienas kito. Visko išklausęs magistratas, laikydamas kaltinimus pagrįstais, paskyrė viešo teismo dieną. 

Sokratui pateiktų kaltinimų tekstui neišlikus, tik iš Platono Apologijos ir Diogeno Laertius liudijimo apie 

prarastą antomosia sprendžiama, kad jis buvo apkaltintas nepagarba dievams (visų pripažįstamų dievų 

atmetimu ir naujų siūlymu) ir jaunimo tvirkinimu ar gadinimu. Pagarba dievams Senovės Graikijoje reiškė 

daug – tai buvo ir pagarba mirusiesiems bei protėviams, o juos įžeidus buvo galima susilaukti keršto bei 

visokių nelaimių. Tik spėliojama, kaip Sokratas rodė nepagarbą dievams: kalbomis, nedalyvaudamas 

religinėse šventėse ar kaip kitaip. 

Remiantis vėlesniu tekstu – oratoriaus Aechines kalba teisme 345 m. prieš m.e. – spėjama, kad galėjo būti 

dar vienas kaltinimas, nutylėtas Sokrato mokinių: Atėnų demokratijos griovimas. Aechines pasakė: „Atėnų 

vyrai, jūs nubaudėte mirtimi Sokatą, sofistą, nes jis išugdė Kritiją, vieną iš trisdešimties tironų“. Iš tiesų 

Sokrato mokymų laikotarpiu du kartus – 411-410 ir 404-403 metais – Atėnų demokratija buvo nuversta 

keliems mėnesiams, o vieni iš šių antidemokratinių judėjimų vadų buvo Sokrato mokiniai Alkibijadas ir 

Kritijas. Kritijas buvo ypatingai žiaurus – tapęs oligarchu, jis skubėjo perkurti Atėnus nepaisydamas žmonių 

aukų, konfiskavo aristokratų namus ir ištrėmė 5,000 moterų, vaikų bei vergų, o apie 1,500 žymiausių Atėnų 

demokratų nužudė. Pats Sokratas vargu ar pataikavo tironų valdžiai – žinoma, kad jis jų įsakytas atsisakė 

suimti Leoną iš Salamio. Tačiau jo ir negelbėjo įspėdamas apie grėsmę bei neprotesdavo.  

Sokrato teismas vyko teismo rūmuose Atėnų pilietiniame centre – Agoroje. Jį teisė 500 teisėjų. Dauguma jų 

tikriausiai buvo valstiečiai – nes jie tuo metu sudarė Atėnų gyventojų didžiumą. Už darbo dieną jų laukė trijų 



 

Jam baigus, teismo tvarkdarys pakvietė teisėjus pasirinkti sprendimą. Atėnuose teisėjai nepasitraukdavo į 

specialų kambarį pamąstyti ir negalėjo pasitarti vieni su kitais 

jam padarytu įspūdžiu ir savu įstatymų interpretavimu. 

Pirmasis teisėjų balsavimas buvo skirtas nuspręsti, ar teisiamasis yra kaltas. Iš 500 teisėjų 280 manė, kad 

Sokratas kaltas, 220 – kad ne.  

Antrasis balsavimas skirtas nuspręsti, kokia bausme bausti: teisėjai turėjo pasirinkti vieną iš dviejų pasiūlytų 

bausmių. Pagrindinis kaltintojas – 

kaltinamasis. Ksenofonas teigia, kad Sokratas laikė save nekaltu ir neskyrė sau jokios bausmės. Platonas 

rašo, kad Sokratas iš pradžių paprašė piliečių priteisti jam kasdienius nemokamus pietus Pritanėjuje už visa, 

ką gera jiems yra padaręs, o paskui pasiūlė labai mažą bau

teisėjų erzinimą. Šį kartą jų nuomonės labiau išsiskyrė: 360 balsavo už mirties bausmę, 140 

bausmę. 

Pritanėjus – administracinių pastatų grupė Atėnų Agoroje, 
kuriuose dirbdavo 500-ų taryba. Apvaliame pastate priekyje 
pritanai valgydavo polio skiriamą maistą ir ilsėdavosi.

obolų atlygis. Turint omenyje Sokrato garsą, 

žiūrovų minia turėjo būti didelė. Teismas truko visą 

dieną. Jis prasidėjo tvarkdariui perskaičius 

formalius kaltinimus. Tada suteiktas žodis trims 

kaltintojams – Meletui, Anitui ir Likonui. Kiekvienas 

jų turėjo po valandą laiko, matuojamo vandens 

laikrodžiu, kaltės argumentams pateikti. Jokių 

formalių įrodinėjimo taisyklių nebuvo. 

Po to Sokratas turėjo tiek pat laiko 

atsakyti į kaltinimus (ši gynybinė kalba vadinta 

apologija). Skaitant Platono paliktą tekstą atrodo, 

kad šioje kalboje Sokratas teisino save ir mokė 

teisėjus, bet neatsiprašė piliečių, kas buvo įprasta 

norint sulaukti malonės. 

Jam baigus, teismo tvarkdarys pakvietė teisėjus pasirinkti sprendimą. Atėnuose teisėjai nepasitraukdavo į 

ti ir negalėjo pasitarti vieni su kitais – kiekvienas spręsdavo tik pats, remdamasis 

jam padarytu įspūdžiu ir savu įstatymų interpretavimu.  

Pirmasis teisėjų balsavimas buvo skirtas nuspręsti, ar teisiamasis yra kaltas. Iš 500 teisėjų 280 manė, kad 

Antrasis balsavimas skirtas nuspręsti, kokia bausme bausti: teisėjai turėjo pasirinkti vieną iš dviejų pasiūlytų 

 Meletas – siūlė mirties bausmę. Antrąją bausmę pats sau siūlydavo 

nofonas teigia, kad Sokratas laikė save nekaltu ir neskyrė sau jokios bausmės. Platonas 

rašo, kad Sokratas iš pradžių paprašė piliečių priteisti jam kasdienius nemokamus pietus Pritanėjuje už visa, 

ką gera jiems yra padaręs, o paskui pasiūlė labai mažą baudą – vieną sidabrinį pinigėlį. Tai buvo panašu į 

teisėjų erzinimą. Šį kartą jų nuomonės labiau išsiskyrė: 360 balsavo už mirties bausmę, 140 

Mirties bausmė įvykdyta piliečiams įprastu būdu 

centrinę nervų sistemą paralyžiuojančių maudos sulčių.

Tiek žinant, sukurtos kelios Sokrato nuteisimo interpretacijos:

 Sokrato teismas politinis – demokratija nužudė jos trūkumus 

kritikuojantį ir nepritampantį prie daugumos išminčių;

 Sokrato nuteisimo priežastys psicholog

„atpirkimo ožiu“ išsigandusiems ir liūdintiems atėniečiams 

prisimenant Tironų valdymą; 

 Sokratą apskundė asmeniškai įžeisti piliečiai, o jis neišmanė 

teismo subtilybių – pirmą kartą gyvenime stojo prieš teismą 

padarė tragišką klaidą rinkdamasis bausmę; tuo tarpu teisėjai 

privalėjo elgtis pagal taisykles ir neturėjo kitokio pasirinkimo;

administracinių pastatų grupė Atėnų Agoroje, 
ų taryba. Apvaliame pastate priekyje 

pritanai valgydavo polio skiriamą maistą ir ilsėdavosi. 

obolų atlygis. Turint omenyje Sokrato garsą, 

žiūrovų minia turėjo būti didelė. Teismas truko visą 

dieną. Jis prasidėjo tvarkdariui perskaičius 

formalius kaltinimus. Tada suteiktas žodis trims 

Meletui, Anitui ir Likonui. Kiekvienas 

jų turėjo po valandą laiko, matuojamo vandens 

laikrodžiu, kaltės argumentams pateikti. Jokių 

formalių įrodinėjimo taisyklių nebuvo.  

Po to Sokratas turėjo tiek pat laiko – tris valandas – 

atsakyti į kaltinimus (ši gynybinė kalba vadinta 

). Skaitant Platono paliktą tekstą atrodo, 

kad šioje kalboje Sokratas teisino save ir mokė 

teisėjus, bet neatsiprašė piliečių, kas buvo įprasta 

Jam baigus, teismo tvarkdarys pakvietė teisėjus pasirinkti sprendimą. Atėnuose teisėjai nepasitraukdavo į 

kiekvienas spręsdavo tik pats, remdamasis 

Pirmasis teisėjų balsavimas buvo skirtas nuspręsti, ar teisiamasis yra kaltas. Iš 500 teisėjų 280 manė, kad 

Antrasis balsavimas skirtas nuspręsti, kokia bausme bausti: teisėjai turėjo pasirinkti vieną iš dviejų pasiūlytų 

siūlė mirties bausmę. Antrąją bausmę pats sau siūlydavo 

nofonas teigia, kad Sokratas laikė save nekaltu ir neskyrė sau jokios bausmės. Platonas 

rašo, kad Sokratas iš pradžių paprašė piliečių priteisti jam kasdienius nemokamus pietus Pritanėjuje už visa, 

vieną sidabrinį pinigėlį. Tai buvo panašu į 

teisėjų erzinimą. Šį kartą jų nuomonės labiau išsiskyrė: 360 balsavo už mirties bausmę, 140 – už mažąją 

Mirties bausmė įvykdyta piliečiams įprastu būdu – duodant išgerti 

yžiuojančių maudos sulčių. 

Tiek žinant, sukurtos kelios Sokrato nuteisimo interpretacijos: 

demokratija nužudė jos trūkumus 

kritikuojantį ir nepritampantį prie daugumos išminčių; 

Sokrato nuteisimo priežastys psichologinės – jis tapo 

išsigandusiems ir liūdintiems atėniečiams 

Sokratą apskundė asmeniškai įžeisti piliečiai, o jis neišmanė 

pirmą kartą gyvenime stojo prieš teismą – ir 

usmę; tuo tarpu teisėjai 

privalėjo elgtis pagal taisykles ir neturėjo kitokio pasirinkimo; 



 

 Sokratas labai gerai žinojo, kaip veikia teismas, ir tyčia erzino teisėjus priversdamas jį bausti mirtimi – 

tai buvo paties pasirinkta vieša savižudybė. 

SOKRATO TEISMAS 

Claudia Bryan, Kathleen Riley 

1 veiksmas 

Laikas: vėlyva popietė 

Vieta: Atėnai, turgavietė 

Metai: 399 m. prieš mūsų erą 

 

KLEONAS: Kodėl šiandien targaus aikštė tokia tuščia, Diodorai? 

DIODORAS: Nustebinai mane. Juk šiandien vyksta «Gylio» teismas. 

KLEONAS: Taip. Atsimenu. Šiandien Atėnai išvys, kaip Sokratas atsakinėja į klausimus. Daugybę metų 

matydavau jį šioje turgavietėje einantį nuo žmogaus prie žmogaus ir uždavinėjantį savo velniškus klausimus 

– trukdantį visiems, kurie turi ir savų svarbių reikalų apmąstyti. Ogi dabar bus įdomu pasiklausyti, kaip 

teisėjai tardys Sokratą, ir jis turės atsakinėti. Tikiuosi, jie sutramdys jo kandų liežuvį. 

DIODORAS: Aš suprantu, ką tu turi galvoje. Praeitą savaitę aš kalbėjausi su Agamemnonu apie demokratijos 

vertybes, kai iš kažkur išdygo Sokratas. Neįmanoma išgirsti jį ateinant, nes gi neavi jokių sandalų. Sako, kad 

jam patinka, kai basos pėdos jaučia žemę. Jam tai kaip teisybės ieškojimas – neprisikasi, kol nepašalinsi visų 

kliūčių, skiriančių nuo jos. Manau, jau vien to gana suprasti, koks ramybės drumstėjas yra šis žmogus. Bet 

grįžkime prie mano pasakojimo. Jis tuojau pat paklausė Agamemnono: „Kas yra demokratija?“ Man rodos, 

jis klausėsi mūsų pokalbio. 

KLEONAS: Tikrai? Na, kiekvienas atėnietis žino, kas yra demokratija. Mes gi ją sukūrėme. 

DIODORAS: Taip, bet jis nenustojo klausinėti, kaip ją apibūdintumėm. Pagaliau aš jam pasakiau, kad 

demokratija reiškia, jog mes esame laisvi žmonės, turime lygias teises ir mus valdo mūsų pačių laisvai išrinkti 

vadovai. 

KLEONAS: (juokdamasis) Jis tikriausiai liko patenkintas. 

DIODORAS: O, tu nepatikėsi, Kleonai! Senasis filosofas paklausė manęs, ką aš turėjau omeny, kai sakiau 

«mes» – ar tai kiekvienas žmogus, gyvenantis Atėnuose? 

KLEONAS: Na jau, Diodorai, jis tikriausiai juokavo. Kiekvienas vyras žino, kad demokratija susijusi su piliečių 

teisėmis, kad tik piliečiai gali balsuoti ir būti lygiai teisiami pagal įstatymus. 

DIODORAS: Aišku, kad tu niekad neturėjai reikalų su Sokratu. Jis nesiliauja klausinėjęs: o kas yra laisvė? Kas 

yra laisvas? Kas yra lygybė? Visa krūva kvailų klausimų, kurių atsakymus žino kiekvienas protingas žmogus. 

Tiesą sakant, jis mane ir Agamemnoną taip supainiojo tais savo klausimais, kad man pradėjo baisiai skaudėti 

galvą, ir aš turėjau išeiti. Bet prieš tai dar pasakiau tam senam gyliui, kad jis yra protingų, bet klaidinančių 

argumentų meistras. 



 

KLEONAS: Ką jis į tai atsakė? 

DIORAS: Jis tik nusišypsojo ir palinkėjo mums viso labo. Mes matėm, kaip jis vilkdamas kojas nušliurino prie 

Damono ir Jasono, kurie stovėjo prie įėjimo į turgavietę. Apsidžiaugėm, kad pasitraukė, bet mums pagailo 

anų dviejų. Iš tikrųjų jis nėra blogas senis, jo protas labai platus, bet jau tie jo prakeikti klausimai... 

KLEONAS: Aš nesutinku. Jo klausimai yra sėklos, iš kurių gali išaugti pavojingesni dalykai. Jau metas jį 

įstatymu nutildyti ir baigti gerų Atėnų piliečių ramybės trikdymą. Tai bent sumanymas – paklausti, kas yra 

demokratija.... Tarp kitko, ar tau jau pasakojau apie tą naują vergą, kurį vakar nusipirkau? Jis net tos druskos 

nevertas, kurią už jį sumokėjau. 

 

Ištraukos iš Sokrato apologijos (gynybinės kalbos teisme), užrašytos jo mokinio Platono 

Ką jūs, Atėnų vyrai, jaučiate, prisiklausę mano kaltintojų, – nežinau. Kai aš, tai nuo jų žodžių kone pamiršau, 

kas besąs: taip, mat, įtikimai kalbėjo. Ir vis dėlto tiesos jie, stačiai pasakius, nėra nei žodžio ištarę. 

Daug rados mano skundėjų, jau seniai, nuo daugelio metų jie indavinėja mane jums, kai dar vaikai 

tebebuvote: esąs, girdi, toks Sokratas, mintras vyras, kurs sukąs galvą dėl daiktų, esančių aukštybėse, kurs 

ištyręs visa, kas esą po žeme, ir kurs sugebąs paversti netaurą daiktą tauru. Štai tie žmonės, Atėnų vyrai, 

paleidę tokį girdą, yra mano pavojingieji kaltintojai, kadangi visi, kurie jų klausosi, spėja, kad visų tų daiktų 

tyrėjai nei Dievų nebetikį. 

Tad gal kas iš jūsų man tan žodin pasakytų: „Sokratai, nagi koks tavo tikras verslas? Iš kur tos piktos 

paskalbos prieš tave yra kilusios? Matyti, ne iš to, kad tavo verslas nieku ypatingu nesiskyrė nuo kitų darbo? 

Juk nebūtų pasklidę nei tokio girdo, nei tokių kalbų, jei tu nebūtum daręs ko kitaip, kaip daugumas daro?  

Aš turiu, vyrai atėniečiai, gavęs tą vardą ne dėl kito ko, kaip tik dėl tam tikros išminties. Kokia gi ta išmintis? 

Ji, turbūt, yra paprastoji žmogaus išmintis. Tos mat, manyčiau, tikrai aš turiu. Nuėjau in vieną iš tokių, kurie 

rodosi išmintingi esą. Nuodugniai kvočiau tą vyrą: jis buvo vienas iš valstybės vyrų. Man pasimatė, kad tas 

vyras nėra betgi toks išmintingas, koks jis rodosi daugeliui žmonių ir labiausiai sau pačiam. Paskum mėginau 

jam aiškinti, kad nors jis vedasi išmintingu, tačiau toks nėra. Galas buvo toks, kad insipykau ir jam, ir 

daugeliui tų, kurie su juo buvo. 

Grįždamas in save, visdėlto maniau sau: „Už tą žmogų aš esu išmintingesnis. Mat, rodos, nei vienas mudu 

nieko tauro nežinova; tik jis nežinodamas dedasi ką žinąs, o aš, kai nežinau, tai ir nesidedu žinovu. Tad ir 

atrodo, kad aš bent-kiek už jį išmintingesnis, – jau tuo būtent išmintingesnis, kad nesisakau žinąs ką 

nežinodamas“. Po to ėjau in kitą, vieną iš tų, kurie laiko save išmintingesniais ir už aną. Bet ir čia pasirodė ta 

pat. Taip pat insipykau ir šiam ir daugeliui kitiems. 

Tik jau pakaks jums šito mano pasiteisinimo dėl skundų, kuriuos kėlė pirmieji mano kaltintojai. Dabar aš 

mėginsiu gintis nuo Melėto, nuo to gero ir, kaip jis sakosi, ištikimo šalies žmogaus, ir nuo paskesniųjų 

kaltintojų. Kadangi šie kaltintojai yra kaip ir nauji, tad paimkime iš eilės ir jų raštu inteiktą skundą. Jis 

maždaug šitoks: „Sokratas, – skelbia jis,–nusikalsta tuo, kad tvirkina jaunuomenę, kad netiki Dievų, kuriuos 

tiki šalis, bet garbina jų vietoje naujus“. Ir jei kas paklausia juos, ką veikdamas ir ko mokydamas tvirkina, tai 

neturi ko beatsakyti, nes nežino. Bet kad nesirodytų sugauti esą, kalba lakius žodžius, leidžiamus prieš visus 

tuos, kurie ieško tiesos.  



 

Ir jei esate iš ko girdėję, kad aš imąsis mokyti žmones ir už tai reikalaująs pinigų, tai ir vėl netiesa, nors, kaip 

man rodos, yra gerai, jei kas sugeba auklėti žmones. Mokytoju, tiesą pasakius, niekieno ir niekad nesu 

buvęs. Bet jei kas – jaunesnis ar vyresnis – norėdavo paklausyti mane kalbant ir pažiūrėti manęs savo darbą 

dirbant, – niekuomet ir niekad to negindavau. Ir aš ne toks, kurs paėmęs pinigus kalbasi, o nepaėmęs 

nesikalba. Priešingai, turtingam ir neturtingam lygiai leidžiu save klausti, ir kas nori, tas gali atsakinėti ir 

klausytis, ką aš sakau. Bet kodėl gi kai kuriems taip maga jau seniai bendrauti su manim? Jūs esate, Atėnų 

vyrai, apie tai girdėję: dėl to, kad jie mėgsta klausytis, kaip aš kvočiu tuos, kurie dedasi išmintingi, o iš tikrųjų 

toki nėra. Juk tai ne be to, kad nebūtų malonu.  

Gal kas pasakytų: „Ar tau ne gėda, Sokratai, dirbus tokį darbą, už kurį tau yra pavojaus šiandie numirti“. Štai 

kaip yra iš tikrųjų, Atėnų vyrai: kur pats save kas pasistato, insitikinęs, kad toks jo pasirinkimas geriausias, 

arba kur jis esti pastatytas viršininko, ten jam reikia, mano nuomone, ištverti ir drąsiai sutikti pavojus. Kai 

dabar Dievas reikalauja, – taip aš maniau ir spėjau, – kad aš kol gyvas tiesos ieškočiau, save ir kitus 

trukdyčiau, tai kaip aš, pabūgęs mirties ar šiaip jau kokio vargo, galėčiau palikti man skirtą vietą! Jeigu jūs 

man tan žodin tartute: Sokratai, mes paleisime tave vien ta sąlyga, kad tu daugiau nebegaišintum laiko dėl 

to tyrinėjimo ir kad tau nebemagėtų išminties ieškojimas; ir jei vėl pakliūsi, taip bedarydamas, tai 

nebeišsisuksi nuo mirties. Jei, vadinasi, tokiomis sąlygomis jūs mane paleistute, tai aš jums atšaučiau šitaip: 

Kad ir labai gerbiu jus, Atėnų vyrai, tačiau Dievo daugiau, negu jūsų, paklausysiu; kol gyvas ir kol dar 

tebepagaliu, aš nesiliausiu ieškojęs išminties ir jums inkalbinėjęs, beaiškinęs, kur tik sutikdamas ką iš jūsų, 

šitais savo inprastais žodžiais: Mano tu geriausias, būdamas atėnietis, paties didžiojo ir labiausiai mokslu ir 

galybe pagarsėjusio miesto pilietis, tu nesigėsti rūpintis, kaip čia insigijus ko daugiausia pinigų, garbės ir 

šlovės, o išmone, tiesa ir sielos gerove, kad ji kiek galint gražiau tarptų, nesirūpini? Dėl to, vyrai atėniečiai, aš 

galiu jums pasakyti: paleisite mane ar nepaleisite, aš betgi nesielgsiu kitaip, nors man tektų daug sykių mirti. 

Be to, man regis, niekuomet nėra tikęsi nei jums, nei jūsų šaliai didesnės laimės, kaip tas mano tarnavimas 

Dievui. Iš tiesų: jeigu jūs mane mirtim pasmerksite, tai nelengvai rasite kitą tokį, regimai, – nors ir juokinga  

taip  sakyti, – Dievo priskirtą miestui, kaip tam dideliam geros veislės žirgui, per savo dydį betgi 

inrambėjusiam ir dėl to reikalingam, kad koks gylys jį ragintų. Štai, rodos, ir mane Dievas yra skyręs tokį jūsų 

miestui, kad aš kasdien, nuo ryto ligi vakaro, visur pristodamas in kiekvieną, be paliovos raginčiau, tikinčiau 

ir priekaištais neduočiau jums ramumo. 

Rasit ir keistai rodo, kad aš, vaikščiodamas in kiekvieną skyrium, peršuosi su tais savo patarimais visokiems 

mažmožiams ir betgi nesiryžtu viešai stoti su jumis minioje ir ten svoti savo nuomonę valstybei. Tai toks 

Dievo ar dievenio dvasios ženklas, kurs manyje pasireiškia ir kurį Meletas pasityčiodmas padėjo savo skundo 

pagrindan. Jis iš mažų dienų mane tebelydi; tai toks balsas, kurs, kai tik pasigirsta, visuomet atkalbinėja 

mane nuo to, ką ketinu daryti, o prikalbinėti niekad neprikalbinėja. Štai kas neleidžia man kištis valstybės 

reikaluosin! Man regis, labai gerai, kad neleidžia. Būkite tikri, vyrai atėniečiai, jei aš būčiau kada ėmęsis 

dirbti valstybės darbą, tai jau seniai būčiau dingęs ir iš manęs nebebūtų nei jums, nei man jokios naudos. 

Nepykite ant manęs, kad sakau tiesą; juk nėr tokio žmogaus, kurs galėtų gyvas išlikti, sąžiningai visur 

priešindamasis jums ar kitai kuriai miniai ir neleisdamas darytis valstybėje eibėms neteisingų ir neteisėtų 

dalykų. Priešingai, kas rimtai stoja kovon už teisybę, kas nori šiek tiek ilgiau pagyventi, tam lemta nuošaliai 

laikytis ir nesisprausti viešumon. 

Tiek jau to, vyrai! Ką turėčiau pasakyti, save teisindamas, tai maždaug šituos dalykus. Gal kas jūsų labai 

nemėgs, atsiminęs, kaip jis, kad ir menkesnę bylą turėdamas, kaip šioji, prašė ir melste meldė teisėjus, 

gausias ašaras liedamas, atsivedęs čionai savo mažus vaikus, kad jo žūtbūt pasigailėtų; o aš visai neketinu 

taip daryti, nors, kaip galėčiau manyti, esu didžiausiame pavojuje. Kodėl betgi aš taip nedarysiu? tai būtų, 

kaip man rodos, didelė nešlovė man, jums ir visai šaliai, jei aš taip nepadoriai elgčiaus, ir tai dar būdamas 



 

tokio amžiaus ir turėdamas taip plačiai pagarsėjusį vardą. Jei tie iš jūsų, kurie laikomi pasižymėjusiais 

išmintimi, drąsa ir kita kokia dorybe, taip elgtųsi, tai juk gėda būtų. Paskum vienas kitas prašalaitis galėtų 

pamanyti, kad Atėniečių tarpe dorybėmis pasižymėjusieji vyrai, kuriuos jie patys stato savo priešakin, 

skirstydami vyriausybės ir kitas garbingas vietas, – kad tie vyrai niekuo nesiskiria nuo moterų. Jau nekalbant 

apie šlovę, ir neteisinga būtų, man rodos, prašytis teisėjo ir prašymais išvengti bausmės, užuot jį 

privadžiojimais intikinus. Agi ne tam sėdi teisėjas, kad iš teisės darytų malonę, bet kad jos laikydamasis 

teistų; ir jis prisiekęs yra ne kam norėdamas savo malone intaikinti, bet instatymais eidamas teisti. Tad 

nevalia nei mums pratinti jus priesaiką laužyti, nei jums patiems pratintis tai daryt, nes tuomet abeji 

nusidėtume Dievams. 

Šaltinis: Platonas, Sokrato apologija. Kritonas, Vilinius, Aidai, 1995. 

Antano Smetonos vertimas.  

 

Užduotys ir idėjos ugdymui: 

I UŽDUOTIS. Ištirti demokratinių Atėnų teismo procedūrų patogumą bei tinkamumą jas praktiškai 

išbandant: 

 inscenizuoti kokio nors kaltinimo svarstymą pagal šiame modulyje pateiktą Atėnų teismo procedūrų 

aprašymą; 

 aptarti, kiek toks teismas patogus ir kuo jis rizikingas; 

 palyginti, kuo skiriasi šiuolaikinio teismo tvarka; 

 pasvarstyti, kodėl ir ko siekiant ilgainiui teismo procedūros buvo keičiamos.  

II UŽDUOTIS. Išbandyti „Sokrato metodą“: 

 vaidmenimis perskaityti Claudia Bryan, Kathleen Riley pjesės „Sokrato teismas“ I veiksmą; 

 remiantis jo veikėjų pokalbiu, pamėginti atkurti Sokrato dialogus su atėniečiais, pavyzdžiui, Sokratas 

mėgdavo aiškintis, kaip giliai žmogus supranta tai, ką teigia – taip jis klausinėjo Diodoro, pasakiusio: 

„demokratija reiškia, jog mes esame laisvi žmonės, turime lygias teises ir mus valdo mūsų pačių 

laisvai išrinkti vadovai“. 

Iš šio teiginio išplaukia keli klausimai:  

5. Kas yra laisvas žmogus? 

6. Kas yra teisės?  

7. Kas yra lygios teisės? 

8. Ką reiškia «turėti teises»? 

9. Ką reiškia būti valdomiems? 

10. Kokie vadovai yra laisvai išrinkti ir kuo tai skiriasi nuo nelaisvai išrinktų? 

Iš kiekvieno atsakymo taip pat gali išplaukti nauji klausimai. 

III UŽDUOTIS. Perskaityti Platono „Sokrato apologijos“ ištraukas ir paieškoti atsakymų į klausimus: 

11. Sokratui pateiktų kaltinimų tekstai neišliko; kuo jis buvo kaltinamas sprendžiant iš jo gynybinės 

kalbos?  



 

12. Sokratas geldavo atėniečius savo klausimais kaip gylys. Pabandykite įsivaizduoti, kaip jis tai darė: ko 

galima klausinėti praeivių, kad jie pasijustų neišmintingi?  

13. Kodėl Sokratas nuolat ko nors klausinėdavo? Kas daugiau klausinėja jūsų mokykloje – jūs mokytojus 

ar mokytojai jus? Kodėl? O namie: jūs tėvus ar tėvai jus? Kodėl?  

14. Kam mums reikia klausimų – gal galėtumėm gyventi be jų? Pabandykite. 

15. Ar klausimų gali būti per daug? O per mažai? Jei gali – kada, kur? 

16. Ką sužinome apie Sokrato asmenybę iš jo kalbos – koks jis buvo? 

17. Sokratas laikė save Dievo dovana Atėnams – o kaip jums atrodo? 

18. Sokratas nedarė to, ką darė visi Atėnų piliečiai – nedalyvavo jų valdyme, nes buvo įsitikinęs, kad 

Dievai jam skyrė kitą misiją. Ar jis buvo teisus? 

19. Ar, jūsų manymu, Sokratas buvo kaltas? 

20. Jei manote, kad kaltas – ar jam paskirta bausmė buvo teisingo dydžio? Kokia bausmė iš tų, kurias 

Atėnų teismas galėjo skirti, būtų adekvati jo kaltei? 

IV UŽDUOTIS. Ištirti Sokrato teismo faktus ieškant atsakymo į klausimą: Kodėl Sokratas – senukas filosofas 

– demokratinių Atėnų teismo buvo nuteistas mirties bausme? 

Mokytojams reikalinga informacija pateikta Atėnų teismo procedūrų ir Sokrato teismo aprašyme. 

Mokiniams siūlomas padalintos informacijos pratimas. Jis atliekamas taip: 

 Visi klasės mokiniai susėda aplink didelį stalą.  

 Ant lentos užrašomas klausimas, į kurį reikia rasti atsakymą. 

 Mokiniams reikėtų pasakyti, kad jie dabar dirbs kaip istorikai – dėlios faktus vieną prie kito, kurs 

hipotezes ir diskutuos, kad rastų atsakymą į klausimą. 

 Mokytoja(s) kiekvienam išdalina po lapelį su trumpu tam tikrą informaciją pateikiančiu tekstu ir 

paaiškina, kad nė vienas mokinys nežino visko – bet kiekvienas žino ką nors svarbaus, ką sudėjus 

drauge galima rasti atsakymą. 

 Rodyti to, kas parašyta lapeliuose, kitiems negalima – galima tik perskaityti, be to, tiek kartų, kiek 

atrodys reikalinga. 

 Skaityti pradeda tas, kuris pats pasisiūlo; kiti tęsia savo pasirinkta seka – iš eilės ratu arba kai 

nusprendžia, kad jų turima informacija būtent dabar reikalinga. 

 Informacijos daug, todėl verta pasiūlyti naudoti užrašų lapus. 

 Vyresni mokiniai turėtų organizuoti pasidalinimą informacija, hipotezių kūrimą ir diskusiją patys, 

jaunesniems reikėtų mokytojo(s) vadovavimo. 

 

 

 



 

Faktai apie Sokrato teismą padalintos informacijos pratimui  

Profesionalių teisininkų ir teisėjų Atėnuose nebuvo. Teisėju galėjo būti kiekvienas pilietis, vyresnis kaip 30 metų. 

Sokrato teismas vyko ten, kur ir visi polio teismai – teismo rūmuose Atėnų pilietiniame centre, Agoroje. 

Sokrato teisme dalyvavo 500 teisėjų, kurie balsuodami priimdavo sprendimą dėl kaltės. Dauguma jų tikriausiai buvo 
valstiečiai – nes jie tuo metu sudarė Atėnų gyventojų didžiumą. 

Sokrato teismas truko visą dieną. Trys kaltintojai – Meletas, Anitas ir Likonas – kalbėjo pirmieji. Nežinoma, ką tiksliai jie 
pasakė. 

Diogenas Laertietis ir Sokrato mokiniai Platonas bei Ksenofonas po Sokrato mirties rašė, kad jis buvo apkaltintas 
negerbiantis Atėnų dievų ir gadinantis jaunimą. 

Oratorius Aechinas praėjus daug metų kitame teisme pasakė: „Atėnų vyrai, jūs nubaudėte mirtimi Sokratą, nes jis išugdė 
Kritiją, vieną iš Trisdešimties tironų“. 

Advokatų Atėnų teisme nebuvo – kaltinamieji teisindavosi patys. 

Sokrato gynimosi kalba truko apie tris valandas. Atrodo, kad jis teisino save ir mokė teisėjus, bet neatsiprašė piliečių, kas 
buvo įprasta norint sulaukti malonės. 

Atėnų teisėjai buvo įpratę, kad kaltinamieji pataikauja jiems ir prašo malonės. 

Platonas rašo, kad Sokratas pasakė: „Jeigu jūs mane mirtim pasmerksite, tai nelengvai rasite kitą tokį Dievo priskirtą 
miestui, kuris jį kaip koks gylys geros veislės, bet tingų žirgą vis geltų ir ragintų“. 

Platonas rašo, kad Sokratas pasakė nenustosiąs vaikščioti ir visus klausinėti ieškodamas išminties, kad ir daug kartų jam 
tektų mirti. 

Anot Platono, Sokratas paaiškino nedalyvavęs su kitais polio valdyme, nes tada būtų turėjęs priešintis neteisybėms ir 
gyvas nelikęs. 

Sokratas pasakė, kad jokia valdžia – nei ši Atėnų, nei trisdešimties tironų – negalėdavo jo priversti daryti to, kas jam 
atodė neteisinga. 

Išklausę kaltintojų ir kaltinamojo kalbas, Atėnų teisėjai negaudavo laiko pamąstyti, negalėjo užduoti klausimų ir pasitarti 
vieni su kitais. Balsuodavo tuoj pat, kiekvienas spręsdavo tik pats, remdamasis jam susidariusiu įspūdžiu. 

Pirmasis teisėjų balsavimas buvo skirtas nuspręsti, ar teisiamasis yra kaltas. 280 teisėjų manė, kad Sokratas kaltas, 220 – 
kad ne. 

Antrasis teisėjų balsavimas skirtas nuspręsti, kokia bausme bausti: teisėjai turi pasirinkti vieną iš dviejų pasiūlytų 
bausmių. Pirmą bausmę siūlo kaltintojas, antrą – kaltinamasis. Patys teisėjai nei bausmių siūlyti, nei keisti negali. 

Pagrindinis Sokrato kaltintojas – Meletas – pasiūlė mirties bausmę. 

Ksenofonas teigia, kad Sokratas laikė save nekaltu ir neskyrė sau jokios bausmės. 

Platonas rašo, kad Sokratas iš pradžių paprašė piliečių priteisti jam kasdienius nemokamus pietus už visa, ką gera jiems 
yra padaręs , Pritanėjuje, kuriame valgydavo 500-ų tarybos nariai, o paskui pasiūlė labai mažą baudą – vieną sidabrinį 

pinigėlį. 



 

Kaltintojas paprastai prašydavo griežtos bausmės. Jei kaltinamasis pasiūlydavo sau labai mažą bausmę, teisėjai galėjo 
palaikyti tinkamesniu kaltintojo siūlymą. Siūlant sau bausmę buvo svarbu suprasti, kokio dydžio, teisėjų manymu, yra 

kaltė. 

Balsuojant antrąjį kartą teisėjų nuomonės labiau išsiskyrė: 360 balsavo už mirties bausmę, 140 – už mažąją bausmę. 

Bausmių rūšių Atėnuose buvo nedaug: graikų teismai galėjo bausti mirtimi, tremtimi, pilietinių teisių (teisės balsuoti, 
būti teisėju, kalbėti asamblėjoje) atėmimu, baudomis (turtiniu žalos atlyginimu) ir beveik niekada - įkalinimu. 

Teisėjai balsuodavo slaptai, kiekvienas įmesdamas į bronzinę urną tuščiavidurį arba sveiką metalinį diskelį, kuriuos vėliau 
suskaičiuodavo teismo vadovas ir paskelbdavo rezultatus. 

Teisėjų balsavimas skiriant bausmę buvo galutinis – nebuvo galima prašyti peržiūrėti ir pakeisti sprendimą. 

Sokratas pasakė, kad nebijo mirties, nes nežino, kas ji yra. 

Sokratas vaikščiodavo basas ir buvo toks neturtingas, kad nebūtų galėjęs sumokėti baudos. 

 

  



 

IV. ĮSTATYMŲ PASKIRTIS. ROMOS RESPUBLIKOS TEISĖ 
Pagrindinės idėjos  
Nėra vieno atsakymo, kam reikalingi įstatymai. Jie apibrėžia, kas yra leidžiama ir kas ne, ir įpareigoja elgtis 
tam tikru būdu arba tramdo nepriimtiną elgesį. Jie ugdo moralaus elgesio įpročius. Jie padeda suderinti 
visuomenės narių elgesį, palaiko tvarką ir užtikrina bendrabūviui būtiną darną. Jie apsaugo silpnuosius nuo 
stipresniųjų prievartos ir apgavysčių. Jie užtikrina visuomenės narių lygybę ir nešališką elgesį su kiekvienu. 
Įstatymų paskirčiai lemiamą įtaką daro socialinė bei politinė sistema, bet ir vienoje visuomenėje tam tikru 
laikotarpiu gali gyvuoti įstatymai, kurių paskirtys yra skirtingos. 
 
Dėl įstatymų paskirties buvo diskutuojama jau Antikos laikais – tada sukurtos pirmosios teisės filosofijos 
idėjos ir suvokta, kad įstatimkūrystė gali būti pagrįsta skirtingomis vertybėmis. Įžvelgdami šias vertybes 
įstatymų formuluotėse, mokiniai gali giliau suvokti ne tik savo visuomenės įstatymų tikslus, bet ir jų istorinę 
raidą bei priklausomybę nuo politinių santvarkų. 
 
Graikai buvo teisės filosofijos pradininkai, tačiau nesukūrė teisinės sistemos, kuri būti pasirodžiusi verta 
perimti kitoms kultūroms. Tuo tarpu romėnai, kodifikuodami savo paprotinę teisę, sukūrė teisinę sistemą, iš 
kurios mokėsi daugybė pasaulio valstybių. Jie taip pat įvedė daug teisinių valstybės valdymo principų, 
gyvuojančių iki šiol: valdžių atskyrimą, veto teisę, kvorumo reikalavimus, tarnybos laiko ribojimą, reguliarius 
rinkimus, apkaltą praradus pasitikėjimą ir kt. Demokratinės minties istorijai reikšmingas ir rašytinės teisės 
sukūrimo faktas – ji užtikrino teisės viešumą bei visuotinumą. Stiprūs visiems privalomi įstatymai lėmė ir 
valstybės stiprumą.  

 

Modulyje pateikiama: 

 Įstatymų paskirties sampratos senovės Graikijos filosofijoje 

 Romos Respublikos teisės ir XII lentelių įstatymų aprašymas 

 Du įvadinių pamokų scenarijai 

 XII lentelių įstatymų tekstai 

 Analizės užduotys mokiniams 

 
 
 

ĮSTATYMŲ PASKIRTIES SAMPRATOS SENOVĖS GRAIKIJOS FILOSOFIJOJE 
 

1. Įstatymo paskirtis – užtikrinti, kad sutartys tarp žmonių būtų teisingai (nešališkai, lygiai) sudaromos 

(Aristotelis) 

2. Įstatymo paskirtis – užtikrinti, kad kiekvienas gautų tai, ko yra nusipelnęs (Aristotelis) 

3. Įstatymo paskirtis – ugdyti žmones ir sukurti tobulą visuomenę (Platonas) 

4. Įstatymas padeda apsaugoti žmones nuo blogio, kurį jiems gali padaryti neteisybės (Glaukonas) 

5. Įstatymas turi apginti valdančiųjų interesus (Trasimachas) 

6. Įstatymo paskirtis – užtikrinti visuomenės darną, tvarką, gerovę (Protagoras) 

7. Įstatymo paskirtis – apginti silpnuosius nuo stipriųjų (Kaliklas). 

 

 

 



 

Užduotys mokiniams: 

 Perskaitykite Leono Sapiegos pratarmę Trečiajam Lietuvos Statutui (tekstas pateikiamas toliau arba 

www.šaltiniai.info). Diskutuodami aptarkite, kaip įstatymų paskirtį suprato ir aiškino Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės piliečiai. Kokiais Antikos autoriais senovės lietuviai rėmėsi? Ar jų idėjos 

svarbios šiandien? 

 Susipažinkite su kurio nors istorinio laikotarpio įstatymu, įstatymais (Romos Respublikos, LDK, 

dabartinių Lietuvos). Remdamiesi senovės graikų apibrėžimais, pabandykite nustatyti, kokia kurio 

įstatymo paskirtis. 

 

Leonas Sapiega. TREČIOJO LIETUVOS STATUTO PRATARMĖ 

Visiems luomams visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 

Protingi žmonės visais laikais yra pastebėję, kad kiekvienos valstybės doram žmogui nėra nieko brangesnio 

už laisvę, o nelaisve jis taip bjaurisi, kad nuo jos ginasi ne tik savo turtais, bet ir aukodamas gyvybę. Dėl to 

dori žmonės, stodami prieš bet kurį priešą, nesigaili nei savo turto, nei gyvybės, kad tik nepakliūtų į žiauraus 

priešo jungą ir, netekę laisvės, nebūtų priversti pagal pavergėjo valią ir norą kaip vergai gyventi. Tačiau to irgi 

būtų maža, jei žmogus, apsisaugojęs nuo išorinio priešo būtų privers-tas kentėti nuo savųjų prispaudėjų. 

Todėl šie žabokliai, arba žąslai, yra išrasti, kad kiekvienas akiplėša būtų pažabotas, kad jis, bijodamas teisės, 

nuo bet kokios savivalės susilaikytų, kad negalėtų niekinti ir engti mažesnio ir silpnesnio; užtat teisynas yra 

sudarytas, kad galingas ir turtuolis nesavavaliautų, nes, kaip yra pasakęs Ciceronas, teisės vergais esame dėl 

to, kad galėtume naudotis laisve. Ir jeigu doram žmogui nėra nieko malonesnio, kaip, saugiai savo tėvynėje 

gyvenant, nesibijoti, kad jo gerą vardą kas nors suterš arba jo kūną ir sveikatą sužalos, ar jo nuosavybę 

pažeis, už tai ne kam kitam, o tik teisynui jis turi būti dėkingas, nes, nuo bet kokio pasikėsinimo saugomas 

teisės, sau ramiai gyvena ir jokios savivalės, šmeižto ar skriaudos nepatiria. Tad visų teisynų pasaulyje 

paskirtis ir prigimtis yra ir turi būti tokia, kad niekieno geras vardas, sveikata ir turtas būtų nepaliečiami ir 

kad niekas jokio nuostolio nepatirtų. Tokia tad ir yra mūsų laisvė, kuria mes tarp kitų krikščioniškų tautų 

didžiuojamės, kad valdovo, kuris pagal savo valią, o ne pagal mūsų teises viešpatautų, neturime ir kad ramiu 

gyvenimu bei savo turtu, kaip ir savo geru vardu, laisvai naudojamės. Ir jei kas nors mus šiuose trijuose 

dalykuose kuriuo nors būdu nuskriausti įsigeistų ir pagal savo nuožiūrą, o ne pagal mūsų teisyną, siektų virš 

mūsų iškilti, tasai ne mūsų valdovas, o mūsų teisės ir laisvės laužytojas būtų, mes gi jo vergais turėtumėme 

tapti. Ir už tai nuolankiai turime dėkoti Viešpačiui Dievui, kad, jų mylistoms karaliams bei didiesiems 

kunigaikščiams, mūsų valdovams, viešpataujant, šitokią valdžią ir laisvę savo rankose turime, o patys 

nustatydami ir kurdami savo teises visur, kiek tai įmanoma, savo laisvę saugome, nes ne tik kaimynas ir 

eilinis mūsų tėvynės pilietis, bet ir pats valdovas, mūsų ponas, jokios kitos valdžios mums negali turėti, kaip 

tik tą, kurią jam leidžia teisė. Todėl, turėdamas savo rankose tokią gėrybę, kurios už jokius pinigus negalima 

nupirkti, kiekvienas doras žmogus privalo gerai ją pažinti, o pažindamas – pats save ir savo įgeidžius valdyti 

bei pagal rašytinį teisyną elgtis ir nieko neskriausti, o jeigu pats kieno nors būtų skriaudžiamas, turi žinoti, 

kur dėl savo skriaudos užtarimo ir pagalbos ieškoti. Panašiai kaip vienas Romos senatorius kad nubaudė kitą 

už tai, kad tas nežinojo savo tėvynės teisyno, taip turėtų būti smerkiamas kiekvienas pilietis, kuris, 

girdamasis savo laisve, savųjų teisių, kuriomis tą savo laisvę turi apsaugotą, nenorėtų pažinti ir suprasti. Ir 

jeigu kiek-vienai tautai gėda savo teisių nežinoti, tai juo labiau mums, kurie ne kuria nors svetima, o sava 

kalba turime sudarytą teisyną ir todėl kiekvienu metu galime žinoti, ko mums bet kuriai skriaudai atremti 

reikia. Ligi šiol buvo dar ir tas nemažas sunkumas, kad ne kiekvienas galėjo turėti Statutą dėl sunkaus ir ilgo 

perrašinėjimo, tačiau ir šiame reikale ateidamas pagalbon kiekvienam piliečiui bei tarnaudamas valstybės 



 

gerovei, ryžausi, negailėdamas lėšų nei triūso, šį veikalą išspausdinti, kad šitaip kiekvienam būtų užtikrintas 

patogesnis ir lengvesnis kelias teisei pažinti. Dabar, kai jau kiekvienas, jei tik panorės, galės Statutą savo 

rankose turėti, prašau: teikitės, Gerbiamieji, šį veikalą maloniai iš manęs priimti, o turėdami savo laisves, 

užtikrintas teisyno, žiūrėkite, kad rinktumėt į teismus bei tribunolus ne tik gerus, nuodugniai mūsų teisę 

išmanančius, bet ir dievobaimingus bei dorovingus žmones, kurie ne savanaudiškai ir artimojo skriaudai, ne 

savo gobšumui patenkinti ir dovanoms gauti teisę klastotų, o tiesiu keliu eidami, šventosios teisybės ir tiesos 

sargyboje stovėtų ir tą laisvę, kuria visi džiaugiamės, mums nepaliestą išsaugotų. Su tuo jūsų malonei ir 

broliškai meilei atsiduodu. 

Iš rusėnų kalbos vertė Vladas Abramavičius. 
Šaltinis: Regina Koženiauskienė, XVI-XVIII amžiaus prakalbos ir dedikacijos. 

Vilinius, Mokslas, 1990, p. 104-106. 
 

 
 
TEISĖ SENOVĖS ROMOJE. XII LENTELIŲ 
 

Romos Respublikoje, paskelbtoje 509 m. pr. Kr., kai romėnai nuvertė paskutinį juos valdžiusį etruskų karalių, 

nebuvo piliečių lygybės. Visuomenę sudarė skirtingas teises turinčios socialinės klasės. Daugiausia galios 

turėjo patricijai, stambūs žemvaldžiai. Paprasti piliečiai, vadinti plebėjais – amatininkai, valstiečiai, pirkliai – 

sudarė gyventojų daugumą, bet turėjo nedaug teisių valdant valstybę. Trečioji klasė – vergai – apskritai 

nebuvo laikomi piliečiais. 

Romos Respublikos valdymo sistemą sudarė senatas ir dvi asamblėjos. Galios padalinimas tarp senato ir 

asamblėjų buvo vienas pirmųjų istorijoje valdžių atskyrimo pavyzdžių. Tačiau patricijų ir plebėjų teisės 

dalyvauti valdyme buvo nevienodos. Daugiausia galių turėjo senatas, kurį sudarė išimtinai patricijų atstovai. 

Plebėjai galėjo būti renkami į vieną iš asamblėjų. 

Pirmoji teisė Romos Respublikoje buvo nerašyta, paprotinė, dar vadinama protėvių (mos majorum). Jos 

nuorodos ir principai buvo perduodami precedento būdu: laikomės, nes taip jau buvo elgtasi, įprasta, tuo 

tarpu visos papročiams prieštaraujančios naujovės laikomos neteisėtomis. Protėvių teisės išlaikymas 

priklausė nuo valdančio elito – patricijų – konsensuso. Miestui – valstybei virstant imperija, šis 

konservatyvus konsensusas buvo vienas valstybės galios šaltinių.  

Nerašyti įstatymai buvo patogūs patricijams, nes palaikė jų galią. Tuo tarpu plebėjai teigė, kad, kol paprotinė 

Romos teisė neužrašyta, patricijai ją taikydami iškraipo savo naudai ir skriaudžia plebėjus. Galų gale, po ilgų 

nesutarimų tarp dviejų Romos klasių – patricijų ir plebėjų – metų buvo sukurtas pirmasis rašytinis Romos 

teisynas – dvylika lentelių (lot. Duodecim Tabulae).  

XII-os lentelių kodeksą kūrė 455 m.pr.Kr. tautos susirinkimo paskirta dešimties vyrų (Decemviri) komisija, 

kurią sudarė vien patricijai. Ji siuntė savo atstovus į Graikiją studijuoti jų įstatymų, labiausiai Solono 

konstitucijos, bet taip pat ir kitų miestų teisės. Ši komisija, remdamasi daugiausia paprotine teise, sukūrė 

dešimt įstatymų lentelių. Atrodo, kad šios ne visai tenkino plebėjus, tad po penkerių metų sudaryta nauja 

dešimties vyrų komisija, į kurią įtraukti ir plebėjai. Ji pridėjo dar dvi lenteles. Įstatymai buvo išraižyti varyje 

ar bronzoje, ir visos XII lentelių pakabintos Romos Forume, kad kiekvienas galėtų jas perskaityti.  

Pirmasis, originalus lentelių tekstas dingo per Romos gaisrą 390 m.pr.Kr., liko tik ištraukos ir citatos įvairių 

autorių kūriniuose. Pagal jas bandoma rekonstruoti įstatymų formuluotes ir grupavimą, bet daug kas lieka 



 

nežinoma. Lyginant su dabartine teisine kalba, stebina stilius, kuriuo šie įstatymai buvo užrašyti: archaiška, 

labai lakoniška, praleidžianti nebūtinus žodžius (išversti į lietuvių kalbą įstatymų sakiniai pailgėja bent du 

kartus), net šiek tiek vaikiška ir kiek įman

adresatas – plebėjai, taip pat tai, kad įstatymus romėnai mokėsi mintinai net mokyklose garsiai 

skanduodami.  

 tai pirmas užrašytas ir viešas įstatymų rinkinys, vienodai privalomas visiems 

privilegijuotosioms klasėms (p

ir lygybės prieš įstatymą principai);

 jį sukūrus privilegijuotosios klasės neteko išimtinės teisės leisti įstatymus ir juos taikyti savo 

nuožiūra; 

 įstatymai nebuvo labai palankūs paprastiems žmon

plebėjai gavo tekstą, aiškiai nurodantį jų teises bei pareigas, ir žinodavo, ko gali tikėtis kilus 

ginčui (teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principas);

 įstatymai apribojo stipriųjų visagalystę 

įstatymus, sau prisiskirdavo teises, o plebėjams nurodydavo suvaržymus ir įpareigojimus;

 įstatymų užrašymas ir viešumas garantavo jų pastovumą, tvarumą, taigi ir piliečių saugumą 

renkantis sprendimus;

 sąvade išdėstytos nuostatos turėjo įtakos vėlesnių laikų teisės principų formavimui.

Lyginant su dabartine teisine kalba, stebina stilius, kuriuo šie įstatymai buvo užrašyti: archaiška, 

labai lakoniška, praleidžianti nebūtinus žodžius (išversti į lietuvių kalbą įstatymų sakiniai pailgėja bent du 

kartus), net šiek tiek vaikiška ir kiek įmanoma rimuota kalba. Spėjama, kad stiliaus pasirinkimą lėmė 

plebėjai, taip pat tai, kad įstatymus romėnai mokėsi mintinai net mokyklose garsiai 

XII-os lentelių įstatymai atspindi to 

meto Romos gyvenimo būdą ir 

mentalitetą: agrarinė

kurią sieja priklausymas klanui ar 

genčiai (genos, gens), patronažas 

(patrono ir kliento santykiai) ir 

paveldėta patricijų teisė vadovauti 

kare, religijoje, teisėje bei valstybės 

valdyme. Savaime suprantamu 

dalyku laikoma šeimos institucija ir 

įvairūs tradiciniai bendravimo 

ritualai. Be to, kaip dauguma 

ankstyvųjų teisės kodeksų, XII

lentelių įstatymai buvo 

procedūriniai, tai yra tiksliai ir 

griežtai nurodantys, kaip tam tikru 

atveju reikia elgtis bei kaip bausti.

XII-os lentelių įstatymų sąvado 

reikšmė daugeriopa: 

 
bandymas sukurti teisės kodeksą, 

kuris susistemintų paprotinius 

įstatymus;  

tai pirmas užrašytas ir viešas įstatymų rinkinys, vienodai privalomas visiems 

privilegijuotosioms klasėms (patricijams), ir paprastiems žmonėms (plebėjams) (visuotinumo 

ir lygybės prieš įstatymą principai); 

jį sukūrus privilegijuotosios klasės neteko išimtinės teisės leisti įstatymus ir juos taikyti savo 

įstatymai nebuvo labai palankūs paprastiems žmonėms – plebėjams, tačiau juos užrašius 

plebėjai gavo tekstą, aiškiai nurodantį jų teises bei pareigas, ir žinodavo, ko gali tikėtis kilus 

ginčui (teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principas); 

įstatymai apribojo stipriųjų visagalystę – nes lig tol patricijai, aiškindami paprotinius 

įstatymus, sau prisiskirdavo teises, o plebėjams nurodydavo suvaržymus ir įpareigojimus;

įstatymų užrašymas ir viešumas garantavo jų pastovumą, tvarumą, taigi ir piliečių saugumą 

renkantis sprendimus; 

nuostatos turėjo įtakos vėlesnių laikų teisės principų formavimui.

Lyginant su dabartine teisine kalba, stebina stilius, kuriuo šie įstatymai buvo užrašyti: archaiška, 

labai lakoniška, praleidžianti nebūtinus žodžius (išversti į lietuvių kalbą įstatymų sakiniai pailgėja bent du 

oma rimuota kalba. Spėjama, kad stiliaus pasirinkimą lėmė 

plebėjai, taip pat tai, kad įstatymus romėnai mokėsi mintinai net mokyklose garsiai 

os lentelių įstatymai atspindi to 

meto Romos gyvenimo būdą ir 

mentalitetą: agrarinė visuomenė, 

kurią sieja priklausymas klanui ar 

genčiai (genos, gens), patronažas 

(patrono ir kliento santykiai) ir 

paveldėta patricijų teisė vadovauti 

kare, religijoje, teisėje bei valstybės 

valdyme. Savaime suprantamu 

dalyku laikoma šeimos institucija ir 

įvairūs tradiciniai bendravimo 

Be to, kaip dauguma 

ankstyvųjų teisės kodeksų, XII-os 

lentelių įstatymai buvo 

procedūriniai, tai yra tiksliai ir 

griežtai nurodantys, kaip tam tikru 

atveju reikia elgtis bei kaip bausti.  

lentelių įstatymų sąvado 

reikšmė daugeriopa:  

 tai pirmasis romėnų 

bandymas sukurti teisės kodeksą, 

kuris susistemintų paprotinius 

 

tai pirmas užrašytas ir viešas įstatymų rinkinys, vienodai privalomas visiems – ir 

atricijams), ir paprastiems žmonėms (plebėjams) (visuotinumo 

jį sukūrus privilegijuotosios klasės neteko išimtinės teisės leisti įstatymus ir juos taikyti savo 

plebėjams, tačiau juos užrašius 

plebėjai gavo tekstą, aiškiai nurodantį jų teises bei pareigas, ir žinodavo, ko gali tikėtis kilus 

ricijai, aiškindami paprotinius 

įstatymus, sau prisiskirdavo teises, o plebėjams nurodydavo suvaržymus ir įpareigojimus; 

įstatymų užrašymas ir viešumas garantavo jų pastovumą, tvarumą, taigi ir piliečių saugumą 

nuostatos turėjo įtakos vėlesnių laikų teisės principų formavimui. 



 

XII lentelių sustiprino įstatymo valdžios principą, kurio ir lig tol Romos respublikoje laikytasi. Be to, įstatymai 

pradėti suvokti kaip teikiantys piliečiams teises (tarp jų – ir teisę būti laikomu nekaltu, kol kaltė neįrodyta) ir 

ginančiais jų gyvybę bei nuosavybę. Vėlesniais laikais, imperatoriui Justinianui surinkus ir paskelbus visus 

Romos įstatymus, šie tapo teisės kodeksų modeliu daugumai valstybių visoje Vakarų civilizacijoje. Romos 

respublikos kodeksai laikomi didžiausia romėnų kultūros dovana pasauliui.  

Pagrindiniai naudoti šaltiniai:  

http://www.crystalinks.com/romelaw.html 

Vėlyvis. S., Jonaitis M. XII lentelių įstatymai: bendrųjų šiuolaikinės teisės principų pradmenys. 

Jurisprudencija. Mokslo darbai. 2007.11 (101); p. 33-41. 

 

UŽDUOTYS IR IDĖJOS UGDYMUI 

Įvado į XII-kai lentelių skirtą pamoką scenarijai (7 klasei) 

A scenarijus. 

Mokiniams susirinkus į pamoką, pradėkite juos barti. Jūsų pastabos turi būti netikėtos ir keistokos, panašios 

į tas, kurias laido norintys prikibti prie silpnesniųjų peštukai, pavyzdžiui: 

 kodėl kieno nors megztinis netinkamos žalios spalvos;  

 kodėl plaukai palaidi, nors turėtų būti supinti; 

 kodėl rašo ne tos firmos, kuri priimta šioje mokykloje, rašikliu; 

 kodėl netinkamai išsidėstė daiktus ant suolo ir pan. 

Mokiniams pradėjus stebėtis tokiais keistais reikalavimais, pasakykite, kad čia mokyklos taisyklės, tiesiog jos 

nerašytos, paveldėtos, o jie dar labai jauni ir ne visas žino, bet tai nesvarbu – vis tiek privalo laikytis, o jei ne 

– gali būti baudžiami. Sugalvokite, ką atsakyti į galinčius kilti klausimus „O kas tas taisykles kuria?“; „Kas jas 

žino?“; „Kaip jas sužinoti visiems?“.  

Diskusiją nuo „nerašytų mokyklos taisyklių“ perkelkite į visuomenę. Kas nutiktų, jeigu visi įstatymai būtų 

nerašyti?  

 

B scenarijus. 

1. Suskirstykite klasę taip, kad grupės atitiktų senovės Romos visuomenės struktūrą: 

 pirmiausia atskirkite berniukus ir mergaites; 

 iš berniukų grupės atskirkite 1/3, kurie bus patricijai; likusieji – plebėjai; 

 analogiškai padalinkite mergaites. 
 

2. Patricijams berniukams skirkite užduotį – jie turi susirinkti drauge ir, negirdint visiems kitiems, 
sukurti kelias taisykles kitos dienos klasės gyvenimui. Taisyklių negalima pasakyti plebėjams, taip pat 
negalima užrašyti – jas patricijai turi įsiminti. 

 
3. Kitą dieną patricijai turi stebėti savo klasės draugus ir kaip nors pažymėti pažeidusius jų sukurtas 

taisykles, pavyzdžiui, užrišti ant rankos storą vilnonį siūlą; siūlai turi būti kelių spalvų – skirtingi 
skirtingoms taisyklėms – kad patricijai vėliau prisimintų, kas kiek kokių taisyklių pažeidė.  

 
4. Kitos pamokos pradžioje rengiamas „teismas“. Mokytoja(s) apžiūri, kas surinko daugiausiai siūlų, 

taigi labiausiai nusikalto. „Plebėjai“ ir „moterys“ dabar gali pabandyti atspėti, kokias taisykles jie 



 

pažeidė, o „patricijai“ galų gale tai turi paaiškinti. Kad ir kaip „prasikaltusieji“ piktintųsi, „patricijai“ 
turi teisę skirti jiems bausmes.  

 
5. Mokytoja(s) inicijuoja aptarimą, kaip kas jautėsi baudžiamas už nesilaikymą taisyklių, kurių nežino, 

bausmėmis, kurios niekur neaprašytos. 
 

6. Tada pereinama prie XII-os lentelių atsiradimo istorijos ir svarbos paaiškinimo (žr. tekstą „Teisė 
Senovės Romoje. XII lentelių“).  

 

 

KAIP SKAMBĖJO ROMOS ĮSTATYMAI? 
 

„Stabtelime: mūsų ausis pasiekia vaikiškų balsų choras. Girdėti, kaip jis iš toli bando prasiskverbti pro 

prekiautojų riksmus ir amatininkų dirbtuvių keliamą triukšmą.  

Dairomės, iš kur jis sklinda. Pasukame į skersgatvį, choras laipsniškai garsėja. Skersgatvis veda į šalutinę, ne 

tokią judrią gatvę, joje – ilga galerija. Iš čia ir atsklinda choras. Toje vietoje, kur galerija pasuka už kampo, ant 

paprastų taburečių sėdi trys dešimtys vaikų ir iš atminties garsiai deklamuoja tekstą. Saulė apšviečia 

ritmiškai ore siūbuojančią lazdą, šiam chorui diktuojančią ritmą. Ji yra mokytojo, brandaus, lieso, pliko ir 

barzdoto vyro. Šalia turi primityvią rašomąją lentą. Praeiviai nekreipia dėmesio į pamoką, išskyrus vieną kitą, 

kuris sustoja ir atsirėmęs į koloną bando ką ne ką „nusiklausyti“ klasės pakraštyje. 

Vaikai baigė skanduoti dvidešimt tris abėcėlės raides ir dabar visi choru deklamuoja XII lentelių įstatymus… 

Taip atrodė pagrindinės mokyklos visoje Romos imperijos teritorijoje.“ 

 
Ištrauka iš: Alberto Angela, Viena diena senovės Romoje: kasdienis gyvenimas, paslaptys ir įdomybės. 

Vilnius, Tyto alba, 2012, p. 139-140.  
 
Vaikai galėjo choru skanduoti XII lentelių įstatymus, nes jie buvo parašyti labai trumpais ir skambiais 

sakiniais. Tai padėjo romėnams jau vaikystėje savo įstatymus išmokti atmintinai. Pabandykite kelis 

perskaityti padedami lotynų kalbą mokančio suaugusiojo: 

Si in ius vocat, ito. Ni it, antestamino. Igitur em capito. 

Si calvitur pedemve struit, manum endo iacito. 

Assiduo vindex assiduous es. 

Rem ubi pacunt, orato. 

Post meridiem praesenti litem addicito.  

Si pater filium ter venum duit, filius e patre liber esto.  

 

XII lentelių įstatymai  



 

Paaiškinimas: Lentelės su pirmaisiais Romos įstatymais sudegė per Romos gaisrą, todėl nežinoma, kaip 

tiksliai atrodė visas tekstas. Įstatymai atkuriami pagal jų paminėjimą, citavimą įvairiuose senovės Romos 

raštuose. Dalis įstatymų pradingo – nežinomi.  

I lentelė [apie teismo procedūras] 

1. Jei kas yra kviečiamas į teismą, privalo eiti. Jei kviečiamasis neina, ieškovas gali pasikviesti palydovais du 

liudininkus ir atvesti jėga.  

2. Jei kviečiamasis delsia ar sprunka, tegu ieškovas uždeda ant jo ranką. 

3. Jeigu liga ar senatvė yra kliūtis atvykti, tegu ieškovas parūpina kinkinį. Dengtas vežimas nebūtinas, jei 

kviečiamasis jo nepageidauja.  

4. Žemės savininko gynėjas tebūna kitas žemės savininkas; už beturtį te laiduoja kas nori.  

5. Jei abi pusės – ieškovas ir atsakovas – susitars, tegu teismas tai paskelbia. Jei nesusitars, tegu iki 

vidurdienio stoja bylinėtis teisme ar tautos susirinkime.  

6. Jeigu abu – ieškovas ir atsakovas – yra atvykę, tegu kiekvienas kalba už save.  

7. Po vidurdienio, jei kuris nors neatvyko, tegu teismas sprendžia esančiojo naudai. Jei abu dalyvauja, 

teismas gali tęstis iki saulėlydžio.  

 II lentelė [dar apie teismo procedūras] 

Tas, kurio naudai atsisakoma liudyti, tegu kas trečią dieną eina prie liudytojo namų durų garsiai skųstis.  

III lentelė [apie skolas] 

1. Tas, kuriam priteista grąžinti skolą, ar kuris paskelbtas kaltu, turi atsilyginti per trisdešimt dienų. Pavėlavus 

ieškovas teuždeda savo ranką ant kaltojo ir veda į teismą.  

2. Jeigu tas, iš kurio priteista, nevykdo sprendimo, ir niekas už jį nelaiduoja, tegu ieškovas vedasi jį su savim 

ir suriša pančiais ar grandinėmis, ne lengvesnėmis kaip 15 svarų, o jei nori, tai ir sunkesnėmis. Jei nori, 

kalinys gali misti savo maistu, jei ne, tegu tas, kuris sukaustė, duoda jam kasdien saiką javų ar daugiau.  

3. Po trijų turgadienių tegu pasidalina jo kūną sukapodami į gabalus.  

IV lentelė [apie tėvo teises] 

1. Išsigimęs kūdikis nedelsiant nužudomas.  

2. Jeigu tėvas triskart pardavė savo sūnų, sūnus tampa laisvas nuo tėvo.  

V lentelė [apie paveldėjimą] 

1. Moterys turi turėti globėjus net ir sulaukusios pilnametystės [nes yra legvabūdiškos]. Laisvos nuo globos 

gali būti tik vestalės.  

2. Jei žmogus savo testamentu padalino savo pinigus ir kitą nuosavybę, tegu ši valia būna vykdoma. Jei 

miršta nepalikęs testamento, tegu artimiausias giminaitis iš tėvo pusės paveldi. Jei tokio nėra, tegu paveldi 

mirusiojo gentainiai.  

3. Jeigu kas nors yra silpnaprotis ir neturi globėjo, juo ir jo pinigais turi rūpintis artimiausi giminės iš tėvo 

pusės ir jo gentainiai.  

4. Vaikas, gimęs praėjus dešimtam mėnesiui po tėvo mirties, neturi paveldėjimo teisės.  

VI lentelė [apie nuosavybės teisę]  



 

1. Jeigu kas nors viešai iškilmingai sudarys sutartį ir įgis nuosavybę, tegu tai, ką žodžiu pareiškė, įsiteisėja.  

2. Nuosavybės teisė į daiktus įgyjama turėjus juos vienerius metus; bet teisė į žemės sklypą ar pastatus – tik 

po dviejų metų.  

3. Lai nebūna išimta pastato ar vynuogyno jungiamoji sija [net jei ji buvo vogta].  

4. Jeigu kuri moteris nebenori būti savo vyro valdžioj, ji per metus turi tris naktis iš eilės nenakvoti namie, ir 

taip vyro teisė į moterį tiems metams bus nutraukta.  

VI lentelė [apie žemės nuosavybę] 

1. Jeigu dvi pusės nesusitaria dėl sklypo ribų, jas turi pažymėti trys arbitrai. 

2. Tegu nutiesia tvarkingą kelią. Jei jo nebus, gyvulių bandas galima ginti kur panorėjus.  

3. Tiesiai einančio kelio plotis turi būti aštuonios pėdos, o posūkyje – šešiolika. 

4. Jei per valstybinę žemę nukreipta vandens srovė kenktų privačiam žemės sklypui, jo savininkui turi būti 

atlyginta žala. 

5. Jei kaimyno žemėje augantis medis vėjo nulenkiamas į tavo sklypą, gali reikalauti jį pašalinti.  

6. Galima susirinkti savo medžių vaisius, kurie krinta į kaimyno sklypą.  

VIII lentelė [apie kaltes ir bausmes] 

1. Kas dainuoja arba sudeda blogo linkinčią dainą, kuri kitam padaro skriaudą ar negarbę, turi būti 

nubaustas mirtimi. 

2. Jeigu kas nukirto kūno dalį ir taikiai su sužalotuoju nesusitaria, tebūna už tai atkeršyta.  

3. Jeigu kas ranka ar vėzdu sulaužė kaulą laisvam žmogui, tegu sumoka 300 sestercijų baudą, o jei vergui – 

150 sestercijų baudą.  

4. Jeigu kas norėdamas blogo nukirto kito žmogaus medžius, už kiekvieną medį turi sumokėti 25 sestercijas. 

5. Jeigu kas buvo užmuštas vogdamas nakčia, tebūnie laikomas užmuštu teisėtai.  

6. Negalima užmušti vagies dieną, nebent jis priešinasi ginklu; ir jeigu vagis atsinešė ginklą, bet jo 

nenaudoja, negalima jo užmušti, reikia šauktis pagalbos.  

7. Sulaikyti akivaizdžiai vagiant dieną laisvieji žmonės turi būti išplakti ir atiduoti tam, kuris buvo apvogtas; 

vergai turi būti nuplakdinti rykštėmis ir nustumti nuo skardžio; bet nepilnamečiai jaunuoliai turi būti 

nuplakdinti rykštėmis ir atlyginta jų padaryta žala. 

8. Bet kuris asmuo, kuris sudegina bet kokį pastatą ar krūvą kukurūzų prie namų turi būti sulaikytas, 

nuplaktas ir nubaustas mirtimi sudeginant ant laužo, jeigu jis tai padarė tyčia; bet jei padarė netyčia, tai yra, 

dėl aplaidumo, jis turi atitaisyti žalą arba, jeigu yra per daug neturtingas, kad tai padarytų, turi gauti 

švelnesnę bausmę. 

9. Pavogtam daiktui negalioja perėjimo kito nuosavybėn dėl senaties teisė (usucapio). 

10. Bauda už vogtų daiktų priėmimą ir slėpimą yra trigubo dydžio. 

11. Jei patronas apgautų klientą, tebūnie jis paaukotas požemio dievams (prakeiktas). 

12. Jeigu kas sutiko būti liudytoju arba svėrėju, tačiau neliudija, tebūnie laikomas neištikimu savo pažadams 

ir netinkamu liudyti ateityje.  



 

13. Tas, kuris melagingai liudijo, turi būti nustumtas nuo Tarpėjos uolos.  

14. Niekas negali šaukti susirinkimų mieste naktį.  

IX lentelė [viešoji teisė] 

1. Dėl piliečio galvos [tai yra mirties bausmės jam paskyrimo] tenebūna niekur kitur sprendžiama, kaip tik 

aukščiausiame tautos susirinkime. 

2. Bylai nagrinėti paskirtas teisėjas ar arbitras yra baudžiamas mirtimi, jei įrodoma, kad priėmė pinigus už 

bylos išnagrinėjimą 

3. Tą, kuris kurstė priešą nusikalsti prieš romėnų tautą arba išdavė priešui pilietį, nubausti mirtimi. 

4. Užmušti bet kurį myriop nenuteistą žmogų draudžiama. 

X lentelė [religinė teisė] 

1. Mirusiųjų mieste tenelaidoja ir nedegina.  

2. Lai moterys nesidrasko skruostų ir kitokiais būdais neaprauda mirusiųjų.  

3. Lai niekas nerenka mirusiojo kaulų, kad vėliau surengtų antras laidotuves.   

XI lentelė [I papildymas] 

1. Vedybos tarp plebėjų ir patricijų draudžiamos.  

XII lentelė [II papildymas] 

1. Jeigu vergas vogė ar padarė žalą su savo šeimininko žinia, ieškinys pateikiamas vergo vardu [šeimininkas 

turi atlyginti žalą arba atiduoti vergą].  

2. Tai, ką paskutiniu laiku tauta įsakė, yra teisė ir galioja 

 

Naudoti šaltiniai: http://thelatinlibrary.com/law/12tables.html 
S. Vėlyvis, M. Jonaitis, XII lentelių įstatymai ir jų komentaras. Metodinė mokymo priemonė. 

 Vilnius, Teisinės informacijos centras, 2007. 
 
 

 

 

Užduotys mokiniams 

I UŽDUOTIS. Romos Respublikos politinis veikėjas ir filosofas Markas Tulijus Ciceronas (106-43 m. pr. Kr.) 
teigė: 

 Esame įstatymų vergai, kad galėtume būti laisvi.  

 Vyriausybė yra kalbantis įstatymas, o įstatymas – nebyli vyriausybė. 

 Žmogaus gerumas – įstatymų vadas. 

 Teisingumas – atiduoti kiekvienam tai, kas jam priklauso. 

Grupelėmis pasirinkite po vieną Cicerono mintį apie įstatymus ir pabandykite išplėtoti, ką turėjo omenyje 

jos autorius. Ar jūs jo požiūriui pritariate? 



 

II UŽDUOTIS. Romos įstatymai įtvirtino tokius lig šiol galiojančius teismo principus: 

 To paties statuso žmonės yra lygūs prieš įstatymą. 

 Apkaltintas žmogus yra nekaltas, kol jo kaltė neįrodyta.  

 Apkaltintasis turi teisę susitikti su savo kaltintoju ir įrodinėti savo nekaltumą.  

 Kaltė turi būti nustatyta pateikiant įrodymus „aiškiau nei dienos šviesa“. 

 

Kurie iš šių elgesio būdų yra teisingi ir kurie – neteisingi laikantis aukščiau pateiktų principų? 

a. Asmuo, apkaltintas vagyste, turi būti nedelsiant nubaustas.  

b. Asmuo, apkaltintas vagyste, laikomas kaltu, jei jis yra žemesnio statuso.  

c. Asmuo, kurį apkaltino vagyste, turi teisę pamatyti savo kaltintoją.  

d. Asmuo, kurį apkaltino vagyste, gali būti turi pripažintas kaltu ir nuteistas neturint jokių įrodymų.  

 

Ką gali reikšti Romos teisės reikalavimas pateikti įrodymus „aiškiau nei dienos šviesa“? 

a. kaltė turi būti neabejotinai įrodyta;  

b. visos teismo procedūros turi baigtis iki tamsos;  

c. įrodymai turi būti surinkti dienos šviesoje;  

d. kaltė gali būti nustatyta tik dieną, tai yra šviesoje. 

 

III UŽDUOTIS. Romos įstatymai įtvirtino įvairias labai svarbias asmens teises, kurių ir dabar laikomasi. 
Tačiau jos nėra akivaizdžiai suformuluotos. Pabandykite jas įžvelgti skaitydami XII lentelių tekstus. 
Pavyzdžiui: 

 Teismo procedūrų aprašymas: a) teisė visiems būti teisiamiems laikantis tų pačių taisyklių; 

 Teisė iš anksto žinoti, kaip elgtis, jei tave apkaltina.  

Susiję klausimai mokiniams: 

1. Palyginkite – kuo panašūs ir kuo skiriasi – nerašyti ir rašytiniai įstatymai (poromis ar grupelėse, 

raštu). 

2. Kodėl svarbu turėti užrašytus ir neslepiamus, viešus įstatymus?  

3. Kokie yra Lietuvos įstatymai – rašytiniai ar ne, vieši ar nevieši? 

4. Kaip galima sužinoti, kokie įstatymai galioja Lietuvoje? Kur jie skelbiami? 

5. Raskite Lietuvos įstatymų pavyzdžių.  

6. Ar suprantate jų kalbą?  

7. Kaip manote, kodėl ne visi įstatymai lengvai suprantami?  

8. Kas juos kuria ir tvirtina? Ar jie viešai svarstomi? 

9. Ką daryti žmogui, kuris nesupranta įstatymo kalbos? 

10. Ką daryti piliečiams, jeigu įstatymas atrodo neteisingas? 

  



 

V. VIDURAMŽIAI: LAISVŲ ŽMONIŲ BENDRUOMENĖS 
LAISVUOSIUOSE MIESTUOSE 
 

Pagrindinės idėjos 
Laisvieji Europos miestai – bendruomenės, gyvenančios pagal savo taisykles (teisę) ir turinčios savivaldą. Viduramžiais 
ir ankstyvaisiais Naujaisiais amžiais didžiąją miesto bendruomenės dalį sudarė amatininkai – laisvi žmonės, gyvenę iš 
savo rankų darbo. Amatininko asmens orumo pagrindas buvo jo meistrystė – pripažintas gebėjimas atlikti ypatingo 
išmanymo ir įgūdžių reikalaujantį darbą; jo teisės bei laisvės ir jo priklausymas jį ginančiai brolijai – cechui. Amatininkų 
cechai pradėjo kurtis gilėjant darbo pasidalijimui miestuose, augant specialių žinių vertei ir drauge būtinybei jas 
turintiems savarankiškai mąstantiems žmonėms gintis nuo feodalų išnaudojimo, taip pat suvokus kooperavimosi 
saugant amato žinias ir palaikant vieniems kitus naudą. 
 
Modulyje pateikiama: 

 Jogailos privilegija Vilniaus miestui (1387 m.) 

 Vilniaus miesto statutas (1536 m.) 

 Trumpas tekstas mokytojams apie viduramžių amatininkų cechų reikšmę 

 Vilniaus cechų istorijos apžvalga iš A.R. Čaplinsko knygos „Vilniaus istorija: legendos ir tikrovė“ 

 Vilniaus siuvėjų cecho statutas (1495 m.) 

 Faktai apie Vilniaus auksakalių cechą mokiniams 

 Klausimai ir užduotys miesto bendruomenės ir cechų vaidmeniui analizuoti. 

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos privilegija Vilniaus miestui. 1387 m.  

Vladislovas, iš Dievo malonės Lenkijos karalius bei Lietuvos didysis kunigaikštis ir Rusios paveldėtojas ir t.t., 

atsižvelgdami į nesavanaudiškus ir gausius nuolankumo ženklus, kuriais mūsų ištikimi miestiečiai ir 

gyventojai, ir visa mūsų Vilniaus miesto bendruomenė iki šiol mūsų didenybei rodė pagarbą ir ateityje, 

nuolat stengdamiesi būti ištikimi, galės visuomet atrodyti mieli, visų, kuriems svarbu, žiniai skelbiame:  

siekdami už tai jiems ir toliau rodyti ypatingą ir maloningą palankumą ir trokšdami, kad dėl to minėtojo 

mūsų Vilniaus miesto būklė bei padėtis pasidarytų palankesnė ir geresnė, tiems patiems miestiečiams ir 

gyventojams, ir visai minėtojo mūsų Vilniaus miesto bendruomenei karališkosios didenybės galia duodame 

ir suteikiame vokiečių teisę, kuri vadinama Magdeburgo. 

Dėl to minėtiesiems miestiečiams ir gyventojams, ir visai daug kartų minėtai mūsų Vilniaus miesto 

bendruomenei norime duoti patikimą mūsų raštą, antspauduotą prikabinamu mūsų antspaudu, kai, lydimi 

Dieviškos malonės, sugrįšime į savo Lenkijos karalystę. Vis dėlto tie patys miestiečiai ir gyventojai, ir visa 

minėto mūsų Vilniaus miesto bendruomenė turės, kaip yra įprasta, ištikimai klausyti visų teisėtų ir gerbtinų 

mūsų Vilniaus seniūno, kuris tuo metu bus, nurodymų. Taip pat pagal paprotį, kurio nuo senų laikų iki šiol 

buvo paisoma ir laikomasi, tegul savo lėšomis saugo mūsų pilį Vilniuje tol, kol daug kartų minėtas mūsų 

Vilniaus miestas bus iš visų pusių apjuostas mūrine siena. O po to, kai miestas, kaip pavedama, bus tokia 

siena apjuostas, nuo tada tie patys miestiečiai ir gyventojai, ir visa paties Vilniaus miesto bendruomenė nuo 

tokios mūsų Vilniaus pilies sargybos tebūnie visiškai laisvi ir atleisti. Šį raštą paliudyti yra prikabinamas mūsų 

didenybės antspaudas. 



 

Duota Merkinėje rytojaus dieną po šventojo abato Benedikto šventės tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt 

septintais Viešpaties metais [1387 m. kovo 22 d.]. 

Skelbiama iš: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas. Lietuvos istorijos skaitinių chrestomatija, 

parengė Algirdas Baliulis ir Elmantas Meilus, Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, p. 467.  

Iš lotynų kalbos vertė Mintautas Čiurinskas.  

 

 

Užduotys mokiniams: 

 Savarankiškai susiraskite žinių apie Magdeburgo teisę. Kokias laisves miestiečiams ši teisė 

suteikdavo? Kodėl Jogaila ją vadina „vokiečių teise“? 

 Kodėl Jogaila suteikia Magdeburgo teisę Vilniaus miesto bendruomenei? 

 Kokias senąsias Vilniaus miestiečių pareigas valdovas palieka? Kodėl jos reikalingos? 

 

VILNIAUS MIESTO STATUTAS. 1536 m. 

Didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo 1536 m. rugsėjo 9 d. raštas 
 
...Taip pat nutariame, kad Vilniaus taryba, tarėjai ir burmistrai, kuriems iš seno patiems priklauso burmistrų 

ir prisiekusiųjų tarybos rinkimas ir skyrimas, turi būti to skaičiaus, kaip ir seniai buvo, tai yra 24 tarėjai ir 12 

burmistrų – pusė tos tarybos ir burmistrų turi būti Romos tikybos, o pusė graikų tikybos, taip, kaip abiem 

tikybom duota magdeburginė teisė. Ir kiekvienais metais 2 burmistrai – vienas Romos tikybos ir antras 

graikų, ir 4 tarėjai – 2 graikų tikybos ir 2 Romos tikybos, turi būti sėdinčiais ir kasmet gauti užmokestį kaip 

pirmiau, kiekvienam sėdinčiam burmistrui po 20 kapų, o kiekvienam sėdinčiam tarėjui po 10 kapų. Tuos 

gerus tarybos rinkimo ir skaičiaus ir tų pajamų papročius paliekame jiems visiems laikams. 

Taip pat dėl miesto iždo ir pajamų, išlaidų ir lėšų laikymo tvarkos taip nutariame, kad turi būti 4 tvarkytojai, 

kurie turi visas miesto naudas, pajamas ir išlaidas ir dvarelius turėti savo žinioje, imti, laikyti ir saugoti, 

tvarkyti su Vilniaus tarybos pritarimu ir valia miesto naudai ir reikalams. Tų tvarkytojų turi būti 2 iš tarybos, 

kuriuos taryba išsirinks iš savo tarpo, ir 2 iš visuomenės, kuriuos taip pat visada turi parinkti taryba tuo 

būdu, kad visuomenė turi iš savo tarpo išrinkti 10 gerų, įsikūrusių žmonių ir pastatyti juos prieš tarybą, ir 

taryba turi iš jų parinkti du. Ir tie tvarkytojai kasmet turi daryti apskaitą, ir darant ją visada turi būti du iš 

tarybos; o jei kas nors iš tarybos panorės prie apskaitos būti, tai kiekvienam jų yra leidžiama. Prie tos 

apskaitos turi būti taip pat nuo cechų po vieną meisterį iš gerų ir įsikūrusių žmonių, kuriuos parinks taryba. 

O visuomenė turi iš savo tarpo išrinkti iš pirklių ir iš kitų gerų žmonių 18 įsikūrusių Vilniaus miestiečių ir 

pastatyti juos prieš tarybą, ir taryba parinks iš jų 6, kurie turi klausyti apskaitos su taryba ir su žmonėmis, 

parinktais iš cechų. O tie žmonės iš visuomenės ir iš cechų, kurie sėdės, darant apskaitą, baigus ją, turi 

prisiekti, kad niekam neturi išduoti miesto iždų ir paslapčių. 

O į iždą ir į miesto privilegijas turi būti 4 spynos ir 4 raktai, ir toms spynoms 2 raktai turi būti pas Romos 

tikybos sėdintį burmistrą, o kiti 2 pas graikų tikybos sėdintį burmistrą. O tos lėšos, kurios bus ten 

saugojamos po tvarkytojų apskaitos, tegali būti leidžiamos tik visuotiniams to miesto reikalams su visų žinia, 

ir turi būti rašoma į knygas, kas kuriais metais bus paimta iš iždo; tos knygos turi būti ižde. 



 

Taip pat nutariame, kad taryba turi posėdžiauti atskiroje troboje, savo reikalus, kurie jiems priklauso, spręsti 

su burmistrais, o suolininkai [teismo ekspertai] turi sėdėti kitoje troboje ir teisti su vaitu [didžiojo 

kunigaikščio paskirtu miesto valdytoju], nebent taryba pasiųs pakviesti suolininkus aptarti visuotiniam 

reikalui dėl kurio nors dalyko, tada tie turi ateiti pas juos ir svarstyti su jais tuos dalykus, kurie bus reikalingi. 

O suolininkai turi turėti savo antspaudą, kurį jiems dabar ir duodame visiems laikams. Ir taip sėdėdami 

skyrium vieni kitiems reikalinguose dalykuose nekliudys. 

Toliau ginčo reikalu dėl klėtelių ir priešklėčių [Rotušės aikštėje] taip nutariame, kad tie miestiečiai ir 

savininkai, kurie turi savo nuosavas klėteles, turi liktis su savo įpėdiniais tose, kurias yra pasistatę savo 

lėšomis ir visiems laikams gavę iš mūsų, ir dėl klėtelių neturi būti trukdomi nei nuo klėtelių neturi nieko 

atskirai mokėti rotušei, tiktai taip, kaip moka nuo nuosavų namų, kai bus mokami mokesčiai, o nuo 

priešklėčio mokės tas, kurio yra klėtelė...  

...Taip pat leidžiame jiems prie mūrinių klėtelių statyti krautuves batsiuviams, puodžiams, druskininkams, 

odininkams, šikšniams ir kitiems reikalams, kas tik galima bus sugalvoti gauti mokesčiams mūsų miesto 

statybai... 

O tai yra tie straipsniai, dėl kurių taryba su visuomene patys sutarė, ir mes juos palikome galioje ir priėmėme 

ir nutarėme šiame mūsų rašte kiekvieną atskirai ir pilnai surašyti: 

Pirmiausia, kad jie turi tvirtai laikytis magdeburginės teisės ir nuo jos nenukrypti, ir tą teisę ginti 

privilegijomis ir taip pat ginti laisves ir jų privilegijas, kurias mes ir mūsų pirmtakai esame davę tam miestui, 

tačiau tuo būdu: kas yra įrašyta rašytinėje Magdeburgo teisėje, bet kas pirmiau Vilniaus mieste nebuvo 

taikoma ir kas iš naujo sunku įvesti, tada taryba ir visuomenė turi kartu žiūrėti, kad visuotiniam labui tai 

sutartinai savo tarpe nustatytų... 

O kai dėl plytinių, tai tie ponai, kurie turi plytines, pradedant nuo šio laiko, per 5 metus kiekvienas iš savo 

plytinės turi duoti vieną kartą per metus miesto statybai 1000 plytų, o kai 5 metai išeis, tada toliau nebeturi 

to duoti... 

O kai dėl svečių [užsienio pirklių] namų, kuriuose turi sustoti svečiai ir mokėti mokestį rotušei, tai jie jau yra 

pastatyti, o jei dar ko reikės tuose namuose, tai turi būti dar pastatyta. O tuose namuose turi apsistoti 

svečiai svetimšaliai pagal mūsų brolio karaliaus Aleksandro privilegiją: turkai, valakai ir maskviečiai... 

Toliau į miestą turi būti įvesti miesto pinigais vamzdžiai [vandentiekio] visokiam atsitikimui ir miesto reikalui, 

o kas naudos kitokį vandenį, tas turi nuo savo namų kasmet vamzdžiams duoti 8 grašius... 

Taryba taip pat turi rūpintis ir žiūrėti, kad joks perpirkėjas nedrįstų pirkti maisto dalykų prieš nustatytą tam 

valandą... 

Be to, mes nustatome: 

Jeigu kas, būdamas miestiečiu ir turėdamas miestišką laisvę ir priklausydamas nuo miesto teisės, užsimanytų 

ir norėtų atsimesti nuo priklausymo rotušei ir pasiduoti po kita teise, tai jisai neturi to daryti ligi nepardavęs 

pirmiau savo nekilnojamojo turto mūsų miestiečiui, esančiam rotušės priklausomybėje; o jei kas drįstų 

padaryti kitaip, tada iš to nekilnojamasis turtas turi būti atimtas miesto įtvirtinimui ir miesto patrankoms ir 

šautuvams įgyti... 



 

Toliau nustatome, kad taryba be visuomenės žmonių jokių naujų rinkliavų arba mokesčių neturi nustatyti, 

nei naujų vilkerių [nuostatų] be visuomenės žmonių taip pat neturi nustatyti... Rašyta Vilniuje 1536 Dievo 

gimimo metais rugsėjo mėnesio 9 dieną. 

(Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, t. I, Vilnius, 1955, p. 146–148.) 
 
 

Užduotys mokiniams: 

 Aptarkite, kaip turėjo būti tvarkomas Vilniaus miesto iždas ir turtas. 

 Remdamiesi svetainėje www.vilnius.lt pateikta informacija, panagrinėkite, ar skaidriai ir atsakingai 

Vilniaus iždas ir turtas tvarkomas šiandien, ar piliečiai gali gauti apie tai pakankamai informacijos. 

Pasidomėkite, kaip tvarkomi viešieji finansai jūsų savivaldybėje. 

 Padiskutuokite, ką būtų galima padaryti, kad jūsų savivaldybėje viešieji finansai būtų tvarkomi 

skaidriau, atsakingiau ir duotų didesnės naudos bendruomenei. Surašykite diskusijoje gimusius 

pasiūlymus ir pateikite juos savivaldybės tarybai. 

 

MOKYTOJAMS: TRUMPAI APIE AMATININKŲ CECHŲ REIKŠMĘ 
 

Amatininkų cechas – vieno amato meistrų susivienijimas, sąjunga, brolija. Vieno miesto to paties amato 

meistrai burdavosi į cechus siekdami jiems visiems naudingų tikslų:  

 gintis nuo feodalų savivalės (mokesčių, puldinėjimų) ir konkurentų (užsitikrinant gamybos monopolį 

neįsileidžiant keliaujančių amatininkų ir į miestą įvežamų gaminių);  

 reguliuoti pačių cecho narių tarpusavio konkurenciją (nustatyti visiems vienodus gaminių kokybės 

standartus; reglamentuoti gamybos būdą ir darbui skiriamą laiką; reguliuoti amatininkų skaičių 

mieste; suvienodinti gaminių kainas); 

 ginti cecho narių teises ir atstovauti jų interesams miesto savivaldoje.  

Žodžiu, amatininkų cechai užtikrindavo savo narių gerovę – jų ekonominį, socialinį, politinį saugumą.  

Antra, jie rūpinosi amato žinių perdavimu jaunesnės kartos amatininkams, amato tęstinumu. Cechų 

struktūra buvo panaši visoje Europoje ir griežtai hierarchinė: meistras – pameistrys – mokinys. Meistras 

buvo pripažintas savo amato žinovas, galėjęs turėti pameistrių ir mokinių. Mokiniai gyvendavo meistro 

namuose ir dirbdavo jam už pastogę, maistą, drabužius bei tas amato žinias, kurias meistras jiems 

perduodavo. Pasibaigus nustatytam mokymosi laikui (5–9 metams), mokinys tapdavo amatininku – 

pameistriu, galinčiu pasirinkti meistrą, kuriam dirbdavo už atlyginimą. Amatininkas, savarankiškai padaręs 

cecho reikalaujamą savo amato gebėjimų įrodymą („šedevriuką“), buvo skelbiamas meistru ir galėdavo 

atsidaryti savo dirbtuvę bei samdytis pagalbininkus. 

Trečioji grupė cechų funkcijų buvo dvasinės (ypač religinės), socialinės ir filantropinės: cechas turėdavo 

šventąjį globėją ir koplyčią kurioje nors miesto bažnyčioje, kurią remdavo; cecho nariai su šeimomis drauge 

švęsdavo religines ir kitas šventes, rūpinosi savo narių našlėmis bei našlaičiais, tačiau taip pat prisidėdavo ir 

prie kitų miestiečių šalpos, mokyklų steigimo, gatvių tiesimo, bažnyčių ir miesto sienų statybos.  



 

Cechai, laikydamiesi sąžiningos gamybos taisyklių ir gaminių kokybės reikalavimų, buvo naudingi ir savo 

klientams, nes sumažino klajojantiems amatininkams įprastų sukčiavimo atvejų, pavyzdžiui, maisto prekių 

drėkinimo, švino granulių maišymo į tauriuosius metalus ar akmenų dėjimo į medaus puodynes ir vilnų 

kamuolius, kad daugiau svertų; netikrų brangakmenių auksakalių dirbiniuose; dėvėtų kailių pardavinėjimo 

kaip naujų ir pan. Gaminių kokybę kėlė ir ilgas tapimo amatininku kelias – mokymosi bei pameistrystės 

metai. Kita vertus, cechinėje gamyboje nebuvo darbo pasidalijimo – kiekvienas meistras turėjo mokėti viską 

padaryti pats nuo medžiagų pasirinkimo iki gaminių apdailos, todėl dirbta ilgokai. Ilgainiui cechų 

konservatyvumas, nelankstumas diegiant naujas gamybos idėjas, monopolizmas ir uždarumas tapo 

nepatogūs modernesnių, gausesnių, pigesnių prekių siekiančiai visuomenei, ir Renesanso bei Reformacijos 

laikotarpiais cechų veikla pradėjo slopti. Apsukresni žmonės pradėjo steigti manufaktūras kaimo vietovėse, 

kuriose negaliojo miesto bei jo cechų statutų galios, ir konkuruoti su cechų gaminiais. Cechus numarino 

pramoninė gamyba.  

Nors amatininkų cechai išnyko, jie nėra tik istorinė įdomybė. Amatininkai drauge su pirkliais sukūrė miestų 

savivaldos tradicijas ir Europos ekonominės organizacijos pagrindus, padėdami jai pereiti nuo feodalizmo 

prie kapitalizmo užuomazgų. Cechai lig šiol žavi gebėjimu derinti asmeninę ir visų cecho narių naudą, kurti 

bendras taisykles ir jas gerbti, sukurti bendrystę palaikančius ritualus, organizuotis ir ginti savo teises, taip 

pat krikščioniškomis lygybės ir brolybės idėjomis. Kai kam jie primena viduramžių profsąjungas, kiti teigia, 

kad tai buvo viso labo smulkiųjų verslininkų asociacijos – karteliai. Išskirtinė cecho teisė gaminti ir prekiauti 

tam tikroje vietovėje panaši į šiuolaikinę patentų teisę. O cechų gyvenimo ritualai buvo tokie įspūdingi, kad 

lig šiol išsaugoti „laisvųjų mūrininkų“ – masonų – tradicijose.  

Pagrindiniai naudoti šaltiniai:  
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/248614/guild;  

http://ed.fnal.gov/lincon/f97/projects/guildhall/guilds/guildinfo.html 
 
 

 

Vilniaus amatininkai 

Amatininkų brolijos 

XV a. viduryje Vilniaus amatininkai jau būrėsi į specializuotas grupeles – midaus brolijas. Pirmą broliją 

subūrė kailiadirbiai Klimas ir Jokūbas. Ji gyvavo nuo 1458 m., turėjo namus Rasų priemiestyje, juose vykdavo 

narių sueigos bei vaišės. 

Midaus brolijos veikiau buvo religinės, o ne griežtai profesinės organizacijos. Kailiadirbių brolijos nariai buvo 

amatininkai kailiadirbiai ir kailių pirkliai, daugiausia stačiatikiai, tačiau nariais galėjo tapti ir dvasininkai 

katalikai bei stačiatikiai. Midaus brolijų vardas prigijo dėl tradicijos gaminti midų ir kelti vaišes. Už svaigalų 

gamybą ir pardavimą valstybei reikėjo mokėti mokestį, bet brolijos nuo šio mokesčio iš dalies buvo atleistos. 

Iš pradžių brolijos rinkdavosi tris kartus per metus, didžiųjų religinių švenčių – Šv. Dvasios, Šv. Mykolo ir Šv. 

Kalėdų – dienomis. Paskui Lietuvos didžiųjų kunigaikščių privilegijomis brolijos gavo teisę šešis kartus per 

metus kelti vaišes, kurios trukdavo ištisas tris dienas, ir be mokesčių pasigaminti midaus. 

Kiekvienas „brolis“ galėjo pasikviesti svečią. Iš tokio svečio buvo reikalaujama elgtis padoriai. Priimdavo ir 

nekviestų svečių. Jie pagal 1538 m. kailiadirbių midaus brolijos statutą už nustatytą mokestį galėjo nusipirkti 

teisę dalyvauti vienos dienos vaišėse. Jei svečias elgėsi padoriai ir galėjo susimokėti už vaišes, jis galėjo 

dalyvauti jose visas tris dienas. Tad midaus vaišės brolijai duodavo papildomų pajamų. Be to, brolija gavo 



 

valdovų privilegiją likusį neišgertą midų parduoti nemokant mokesčių. Gautas pajamas skirdavo prieglaudai 

ir bažnyčiai išlaikyti. 

Midaus vaišės sutraukdavo nemažai geroje draugijoje pasilinksminti norinčių vilniečių. Tai buvo ne tik 

tradicinė brolijos narių šventė, bet ir tų laikų kultūros pramoga. Daugelis miestiečių, ką jau kalbėti apie 

bajorus, dažniausiai vaikščiojo ginkluoti. Miesto smuklėse ir užeigose tarp įkaušusių lankytojų kilę ginčai 

neretai baigdavosi kraujo praliejimu. Vengdami ginkluotų susidūrimų amatininkai į brolijos vaišes ginkluotų 

neįleisdavo. Visi privalėjo ginklus palikti prieangyje. 

Jei kokiais reikalais į namus ateitų bajoras arba dvariškis, jis negali sau reikalauti garbingesnės vietos, o sėsti 

ten, kur prašomas, nors seniūnas turi atsižvelgti į svečio luomą, – rašoma ne vieno cecho statute. Visus savo 

nuožiūra susodindavo brolijos seniūnai. Kailininkai reikalavo, kad broliai, įrašytieji į broliją, ir svečiai, atėję į 

brolijos namus, prideramai pagarbiai sėdėtų, nepadoriai tarp savęs nekalbėtų, ant stalo neliptų ir brolijos 

midaus nelaistytų, paklusniai ir su saiku gertų, žalos nedarytų. Tvarką per vaišes prižiūrėdavo du seniūnai. 

Jiems talkindavo raktininkai. Prasižengusius įspėdavo, o jei tai nepadėdavo, bausdavo pinigine bauda. Akylai 

stebėta, kad įkaušę pokylio dalyviai negadintų kitiems nuotaikos. Jei neblaivus vaišių dalyvis ant stalo 

midaus nuliedavo daugiau nei galėjo uždengti delnu, jam tekdavo palikti pokylio salę. Tokią pat nuostatą 

taikydavo ir asmeniui, kuris ant grindų nulieto gėrimo negalėjo uždengti bato padu.  

Amatininkų cechai 

Cechai, kaip laisvų amatininkų sąjunga, XII a. atsirado Vokietijoje. Nuo XIII a. amatininkų cechai veikė beveik 

visuose Centrinės ir Vakarų Europos kraštuose. Vidurio Europoje auksakalių cechai gausiai kūrėsi XIV a. 

pabaigoje ir XV a. pradžioje: Rygoje – 1360 m., Vienoje – 1366 m., Krokuvoje – 1370 m., Karaliaučiuje – 1385 

m., Gdanske – 1409 m. Jei įsisteigdavo cechas, tai reiškė, kad tos rūšies amatininkų veikla jau gerai 

organizuota, o produkcija paklausi. 

Lietuvoje amatininkų cechai kūrėsi drauge su miestais ir iš svetur atnešta Magdeburgo teise. XV a. pabaigoje 

Vilniuje jau dirbo gana daug amatininkų, tad burtis į cechus juos vertė arši konkurencinė kova su atvykėliais, 

žemesnės kvalifikacijos amatininkais ir savišalpos reikalai. 

Pirmieji Vilniuje (ir Lietuvoje) į cechą susibūrė auksakaliai. Jų cecho statutą 1495 m. rugpjūčio 23 d. Trakuose 

patvirtino Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras. Statuto pradžioje rašoma: ...viešai supažindinome visus 

kartu ir atskirai... kaip mes gerbiame savo amatus, kad jie kasdien augtų ir klestėtų, sumanėme cecho teises 

ir laisves amatininkams duoti, kad jas turėtų ir saugotų. Valdovų ir didikų remiami užsieniečiai auksakaliai 

kėlėsi į Vilnių, čia kūrė savo dirbtuves, laikė mokinius ir pameistrius. Jų kūryba paliko ženklų pėdsaką 

Lietuvos auksakalystės istorijoje, padėjo vietinės profesionalios mokyklos pamatus. XVI a. Vilniuje dirbo 115 

auksakalių, iš jų nemaža atvykėlių, veikė dvi cechui nepriklausančios auksakalių Stepono Genzerio ir Petro 

Fišerio dirbtuvės, įsikūrusios vyskupo valdose. Auksinius ir sidabrinius dirbinius jie gamino vyskupui ir 

parduodavo. 

Valdovo dvaro auksakaliai pradedami minėti XVI a. pirmoje pusėje, valdant Žygimantui Senajam ir 

Žygimantui Augustui. Dažniausiai jie buvo svetimšaliai, turintys geras rekomendacijas, dirbę valdovo dvare 

Krokuvoje ar Varšuvoje. [...] Net trims valdovams tarnavęs medalių ir monetų raižytojas italas Petras Platina 

1571 m. priimtas auksakaliu į Vilniaus pinigų kalyklą. Jis pagamino Žygimanto Augusto laidotuvių karūną, 

skeptrą, gaublį ir epitafinę plokštę su inskripcijomis ant karsto.  

Gausų amatininkų būrį sudarė gelumbės audėjai ir pakirpėjai. Vilnius buvo stambiausias gelumbės gamybos 

centras Lietuvoje. Gerą gelumbės kokybę laidavo jau XV a. minima audinio pūkų pakirptuvė, kuriai 1432 m. 



 

Žygimantas Kęstutaitis suteikė privilegiją, nustatė griežtas kainas. XV a. Vilniuje buvo keturios viena šalia 

kitos įsikūrusios gelumbės krautuvės. 

Vilniuje XVI a. darbavosi ir popierininkai. Karolio Vernarto 1524 m. įkurtas popieriaus malūnas stovėjo 

Užupyje aukščiau Vilniaus vaivados malūno, kur Vilnia labiausiai priartėja prie Polocko gatvės. Jis 1555 m. 

priklausė popierininkui meistrui Petrui Buivydui. 

XVI a. amatininkų cechų skaičius Vilniuje sparčiai augo ir amžiaus pabaigoje dvidešimt penki cechai vienijo 

keturiasdešimt keturių amatų meistrus. Iki XVI a. vidurio cecho įkūrimas Vilniuje priklausė nuo valdovo 

valios. Valdovas savo privilegija amatininkams suteikdavo išimtines teises verstis amatu ir užtikrindavo verslo 

neliečiamumą. 1522 m. magistratui iš Žygimanto Senojo pagaliau pavyko išsikovoti teisę steigti cechus, 

tačiau pasinaudoti šia teise magistratas neskubėjo – neorganizuotus amatininkus buvo daug lengviau 

suvaldyti. 1578 m., praėjus 56 metams nuo karališkosios privilegijos, magistratas patvirtino audėjų cecho 

statutą. Tai pirmasis Vilniaus magistrato patvirtintas amatininkų cecho steigimo statutas. 

Mieste buvo laisvų amatininkų: skerdikų mėsininkų; puodžių; druskininkų, prekiavusių druska, sūdžiusių 

žuvį, spaudusių aliejų ir lydžiusių vašką; račių, dariusių vežimus ir odinius pakinktus; kepėjų; kepurininkų, 

pirštinių gamintojų; salyklininkų; skulptorių-raižytojų; graverių; medalininkų; laikrodininkų; lankininkų; 

ginklininkų; vaistininkų; mūrininkų; balnių; stiklių; kubilių; stalių ir virvininkų. Senuosiuose dokumentuose 

minimi mieste darbavęsi tapytojai ir vargonų meistrai, muilo virėjas. XVI a. pirmoje pusėje Vilniuje veikė keli 

malūnai, spaustuvės, tad, be abejonės, buvo ir šio amato meistrų. 

Liejikai patrankininkai liejo patrankas. Be jų, metalo apdorojimu vertėsi pinigų kalėjai, dirbę nuo 1545 m. iki 

1627 m. Vilniuje veikusioje pinigų kalykloje. Pastarieji taip pat buvo specializuoti: graveriai ruošė monetų 

formas, medalininkai gamino įvairius proginius medalius didikams. 

Savo profesinį gyvenimą cechai tvarkė pagal krikščionišką moralę: už savo gaminius imti pagal Bažnyčios 

mokslą „teisingą kainą“, gaminti tik kokybiškus gaminius, neapgaudinėti, nepardavinėti vogtų daiktų ir 

panašiai. Cechų vidaus santvarka buvo nustatoma statutais ir nekintamomis per ilgus metus susidariusiomis 

tradicijomis, Bažnyčios mokslu paremtomis dorovinėmis ir teisinėmis nuostatomis. 

Amatininkų sueigos 

Meistrai su mokiniais ir pameistriais dirbdavo namuose įsirengtose dirbtuvėse ir per bendras cecho sueigas, 

švenčių ar kitomis progomis rinkdavosi cecho namuose. Cecho namuose laikyta „skrynelė“ su valdovų 

privilegijomis ir pinigais, bendri ginklai: ietys, alebardos, muškietos, alavas kulkoms lieti, parakas. Čia buvo 

laikomos ir cechų vėliavos, būgnai, muzikos instrumentai bei rakandai, reikalingi laidotuvėms: katafalkas, 

žibintai, aksomas, kryžius. Amatininkų cechai, kaip ir jų pirmtakės midaus brolijos, buvo broliškos 

organizacijos. Jų nariai įvairiomis progomis cecho namuose rinkdavosi net su šeimomis, sprendė bendrus 

cecho reikalus ir linksminosi – šoko, lošė kortomis ar kauliukais, gėrė alų, midų, degtinę. Cechų namai 

paprastai turėdavo teisę ne tik gaminti, bet ir pardavinėti (pilstyti) pagamintus gėrimus. Kiekvienas cechas 

laikė savo bravorą, turėjo indus bei kitą dažnoms puotoms būtiną įrangą. Namą paprastai prižiūrėdavo 

„šeimininkas“ – dažniausiai nuomininkas, kuris jame gyveno ir patarnaudavo susirinkusiems. Kai kurių cechų 

namuose gėrimus pakaitomis „pilstydavo“ lietuvis, rusėnas ar vokietis. 

Visuotinė sueiga, per kurią sprendimai buvo priimami balsų dauguma, buvo aukščiausias cecho savivaldos 

organas. Atskirų cechų sueigų dažnis per metus skyrėsi. Kas dvi savaites rinkdavosi kepurininkai, žvejai, 

kubiliai, odminiai, paskui ir elgetos. Skardininkai ir kailiadirbiai rinkdavosi kas keturias savaites, katiliai ir 



 

tymininkai – kas tris mėnesius. Upeiviai laivavedžiai rinkdavosi du kartus – per Šv. Hiacintą ir Naujuosius 

metus. Jei labai prireikdavo, šaukdavo neeilines sueigas. 

Dalyvauti sueigose būdavo privaloma. Atvykęs amatininkas į cecho skrynelę turėdavo įmokėti tam tikrą 

sumą, dažniausiai po 2 lietuviškus grašius. Neatvykusieji būdavo baudžiami. Pirmą kartą be rimtos 

priežasties sueigą praleidęs meistras mokėdavo nedaug, tik 2–3 grašius. Nedalyvavusiems ir kitose sueigose 

bauda augo kone geometrine progresija. Kailiadirbiai, pirmą kartą nedalyvavę sueigoje, mokėjo 3 grašius, 

antrą – 6, trečią – 9, ketvirtą kartą – net 20 lietuviškų grašių. Penktą kartą iš eilės neatvykusį amatininką 

seniūnai bausdavo savo nuožiūra. Jei narys nepaisydavo įspėjimų ir nuobaudų ir toliau ignoruodavo sueigas, 

jį sodindavo į kalėjimą ir laikydavo, kol jis prisipažindavo nusikaltęs ir atlygindavo. 

Sueigos vykdavo griežtai nustatyta tvarka. Sekmadienio vidurdienį cecho namuose ant stalo ar specialaus 

paaukštinimo užkeldavo cecho skrynelę, kurią iki vidurdienio laikydavo užrakintą. Iki tol visi cecho nariai 

privalėjo susirinkti. Atvykę amatininkai už stalo sėsdavo pagal vyresnumą. Garbingiausias vietas užimdavo 

seniūnai ir meistrai pagal ceche išdirbtus metus. Kai kurių cechų amatininkai prie stalo sėsdavo pagal tikybą: 

stikliai katalikai sėdėdavo stalo kairėje, kitų religijų atstovai – dešinėje; kubiliai, atvirkščiai – katalikai sėdėjo 

stalo dešinėje pusėje. 

Visiems susirinkus cecho seniūnai ir raktininkas savais raktais atrakindavo skrynelę. Sueiga prasidėdavo 

iškilmingu cecho statuto skaitymu. Pavėlavusieji mokėdavo baudą. Kol amatininkai skaitydavo privilegijas ir 

aptarinėdavo cecho reikalus, pašaliniai negalėjo dalyvauti. Net narių žmonoms ir dukroms išimčių 

nedarydavo: Taip pat ir cecho (nario) ištekėjusi moteris (žmona), įėjusi į kambarį, kur skaitomi karalių 

patvirtinti nuostatai, ir jų klausiusi, privalo duoti vaško akmenį, – sakoma kubilių cecho statute. Atskleidus 

cecho paslaptis grėsė rūsti bausmė. 

Ypač svarbios buvo metinės ataskaitinės rinkiminės sueigos. Nariai išklausydavo seniūnų ataskaitas ir 

metams išsirinkdavo kitus. Dauguma Vilniaus cechų pagal seną paprotį metines sueigas šaukdavo Šv. 

Mikalojaus dieną. Tačiau žvejai rinkdavosi Šv. Petro, kepurininkai – Šv. Tomo, šaltkalviai – apaštalo Šv. 

Baltramiejaus dieną. Dažniausiai amatininkų cecho seniūnų būdavo renkama po du, tai būdavo vyriausi, 

turtingiausi, pagarbos verti meistrai, kurie metus vadovaudavo cechui, šaukdavo sueigas ir saugodavo po 

vieną cecho skrynelės raktą. Matyt, būdavo ir taip, kad renkamieji dėl kokių nors priežasčių atsisakydavo šių 

garbingų pareigų, nes kai kurių cechų statutuose atsisakiusiems numatytos baudos. Išimtį darė tik tiems, 

kurie seniūnais jau kartą buvo. Jei seniūno pareigos siūlytos pirmą kartą, jų atsisakęs meistras privalėjo į 

cecho kasą mokėti baudą tiek kartų, kiek jos jam būtų siūlomos. 

Žvejai, gyvenę abipus Neries, savo vyresniuosius rinkdavo ne vienu metu ir atskirai kairiajame ir dešiniajame 

krante. 

Metinėje sueigoje išrinktus seniūnus dar turėjo patvirtinti magistratas. Rotušėje prisiekę seniūnai tapdavo 

magistrato nariais, atstovaudavo cecho interesams. Jiems atsiverdavo galimybė užimti garbingą vietą ir 

miestą valdančioje aukštuomenėje. Vieni tapo suolininkais, kiti tarėjais, o keli, kaip minėta – net burmistrais. 

Toje pačioje cecho sueigoje iš nusipelniusių meistrų išrinkdavo ir raktininką. Jis saugojo vieną iš trijų cecho 

skrynelės raktų. Raktininkas taip pat privalėjo kontroliuoti, kad cecho pinigai būtų saugomi ne seniūnų 

kišenėse, o cecho skrynelėje ir teisingai panaudojami. 

Be seniūnų ir raktininko, cechai paprastai dar turėdavo ir raštininką, kuris tvarkė cecho knygas, užrašydavo 

nutarimus, atskirai registruodavo mokinius, pameistrius, meistrus ir seniūnus. Nė viename cecho statute 



 

neužsimenama, kad raštininkai verstųsi tuo amatu arba būtų cecho nariai, tad greičiausiai cechai raštininkus 

samdydavosi. 

Tautinė Vilniaus amatininkų cechų sudėtis buvo gana marga: lietuviai, rusėnai ar graikai (stačiatikiai), lenkai, 

vokiečiai, italai, kitų tautybių amatininkai. Vilniaus amatų istoriją tyrinėję specialistai atkreipė dėmesį į tai, 

kad Vilniaus cechai, kitaip negu to meto Lenkijos miestų amatininkų cechai, pasižymėjo nepaprastu 

pakantumu įvairių tikybų ir tautybių amatininkams. Priimant į cechą negalima skirstyti pagal tautybes ar 

religiją – rašoma skerdikų cecho statute. Tegul tik nebūtų priešiški katalikų tikėjimui, – sakoma mūrininkų 

cecho statute. (5, 100) Pagal 1552 m. statutą batsiuviai rinko šešis seniūnus: tris katalikus ir tris stačiatikius. 

Kiekvienas cechas buvo lyg ir bažnytinė brolija, turinti savo globėją, koplyčią, altorių, vėliavą, ženklus. 

Vilniaus cechų statutai 

Statutais siekta amatininkus priversti laikytis tvarkos, gerbti įstatymus ir vidaus tvarkos nuostatus. 

Neklusniesiems numatytos baudos. Kas nori Vilniuje barzdaskučių amatu verstis,- sakoma barzdaskučių-

chirurgų statute, – turi pristatyti cechui savo kilmę ir išeitus mokslus patvirtinančius dokumentus. 

Nepateikusiems buvo skiriamos baudos. Statute numatytos barzdaskučių-chirurgų mokymo, žinių 

patikrinimo, darbo ir moralinės normos, įsakmiai nurodoma nekenkti kitam, kai jis gydo, draudžiama šmeižti 

brolijos narius, vilioti kitų pameistrius ir mokinius. Mokinys, pasirinkęs barzdaskučio-chirurgo amatą, 

privalėjo trejus metus mokytis pas meistrą, uoliai dirbdamas jam ir jo šeimai, negaudamas jokio atlyginimo. 

Šio to pramokęs tapdavo pameistriu. Metus išdirbęs ir išlaikęs reikiamus egzaminus jis pagaliau pats tapdavo 

meistru. 

 

Iš barzdaskučių cecho gyvenimo: barzdaskučio darbas apie 1568 m., barzdaskučių cecho herbas ir pastatas 
Pilies gatvėje Vilniuje, kuriame cechas XVII a. nuomojosi patalpas 

Auksakalių statuto pirmame skirsnyje nurodyta, kad norėdamas tapti meistru pameistrys privalėjo padaryti 

bokalą, antspaudą su šalmu ir žiedą su brangakmeniu. Tokius pat darbus stojant į cechą numatė daugelio 

Europos miestų (Gdansko, Karaliaučiaus, Liubeko, Hamburgo, Rygos) auksakalių statutai. Kandidatas į 

meistrus turėjo pademonstruoti įvaldęs kalimo ir kalstymo techniką. Pagrindinis auksakalio stojamasis 

dirbinys buvo labiausiai Europoje paplitęs indas – bokalas arba taurė. Pretendentas turėjo įrodyti, kad moka 

lieti ir raižyti. Įvairūs antspaudai ir signetės raižytomis galvutėmis arba su specialiai įrėžtais asmeniniais 

savininko ženklais XV-XVII a. buvo vieni populiariausių auksakalystės dirbinių. Gamindamas paskutinį 



 

kontrolinį darbą – žiedą, būsimasis auksakalys privalėjo įrodyti, kad išmoko juvelyrikos meno pagrindų. 

Užduotis reikalavo ne tik į specialiai paruoštą aptaisą skoningai įsodinti gludintą brangakmenį, bet ir 

preciziškai jį įtvirtinti. 

Padaręs tinkamus gaminius kandidatas privalėjo sumokėti stojimo mokestį. XVI a. toks mokestis svyravo nuo 

2 kapų grašių (audėjams) iki 10 kapų grašių (mūrininkams ir dailidėms). Paskui šis mokestis dar išaugo, o 

cechai ėmė reikalauti vaišių. Įveikęs visas tas kliūtis ir pateikęs savo kilmę iš teisėtos santuokos įrodančius 

dokumentus pameistrys tapdavo visateisiu cecho nariu – meistru. 

Priimtas į cechą amatininkas, prisiekęs magistrate, gaudavo Vilniaus pilietybę, būdavo įrašomas į ginkluotų 

miesto gynėjų gretas. Tai vėl pareikalaudavo nemažų išlaidų. Siuvėjų cecho statutas reikalavo, kad naujasis 

meistras turi turėti visą ginkluotę su šalmu, antrankiais ir alebarda ir taip pasirodęs priimti miesto teisę. 

Šaltinis: Antanas Rimvydas Čaplinskas, Vilniaus istorija: legendos ir tikrovė. 

Vilnius, Charibdė, 2010. 

 

Vilniaus siuvėjų cecho statutas 

Iš didžiojo kunigaikščio Aleksandro 1495 m. rugpjūčio 25 d. privilegijos Vilniaus siuvėjams 

Viešpaties vardu amen. Amžinam dalyko atminimui. Aleksandras, dievo malone Lietuvos didysis kunigaikštis 

/.../ šiuo raštu pareiškiame, kam dera žinoti, visiems bendrai ir kiekvienam skyrium, tiek esamiems, tiek ir 

būsimiems, kuriuos šioji žinia pasieks, kad mūsų akivaizdoje stojo Vilniaus miesto siuvėjai ir išdėstė, jog jų 

amate buvę daug klaidų ir netvarkos ir yra daroma žmonėms nemaža nuostolių dėl to, kad iš bet kur 

atvyksta nemokšos ir nesugebantieji ir savo amate nepatikrinti, o kartais net kito amato žmonės, ir imasi 

verstis siuvėjų darbu, darydami daug nuostolių ir skriaudos siuvėjų amato meistrams ir mums mažindami 

mokesčius. Norėdami tad šios rūšies netvarką panaikinti ir su šaknimis išrauti, taip pat tenkindami seniai 

reiškiamus karštus mūsų Vilniaus miesto siuvėjų, ypač Romos katalikų tikybos, prašymus, nutariame, kiek tat 

yra naudinga mums bei valstybei, įvesti ir įsteigti siuvėjų amatui ir visiems Vilniaus mieste juo 

besiverčiantiems broliją ir teises, arba statutą, jiems vadovautis, ir šiuo raštu įvedame, įsteigiame, duodame 

ir amžinai tvirtiname. 

1. Visų pirma, kiekvienais metais švento Mikalojaus dieną, visi drauge susirinkdami, teišsirenka iš savo tarpo 

4 vyresniuosius. Šie vyresnieji kiekvienų metų ketvirtį paskaitydins savo statutą brolijos meistrų bei narių 

susirinkime ir visados kas dvi savaitės arba ištikus reikalui, jeigu iškyla kuris klausimas, meistrai susieis pas 

kurį nors vyresnįjį pasitarti dėl savo brolijos gerovės bei tvarkymo ir nutarti kas reikia, taip pat sudraus pagal 

savo statuto nuostatus brolijoje kilusius nesusipratimus bei išsišokimus. Vyresnieji taip pat laikys savo žinioje 

bendrą dėžutę su raštais ir dokumentais ir kitais brolijos daiktais, priiminės mokančius amatą asmenis, taip 

pat išrinks arba paskirs meistrus, pirmiau pakankamai patikrinę jų mokėjimą amato. 

2. Bet bendradarbiai ir mokiniai, kurie nuo meistrų pasitraukia, prie kitų negali pristoti ir ten dirbti, iki 

neatsilygins pirmiesiems. 

3. Čia minimiems siuvėjams teesie leidžiama pamušti ir siūti visokius drabužius, net šilkus. 

4. Kitų amatų, pavyzdžiui, kailiadirbių, gelumbių apkarpytojų ar kurio kito amato žmonės tegu nedrįsta 

verstis siuvėjo amatu. 



 

5. Siuvėjai negalės būti ir dirbti viename kambaryje su apkarpytoju. 

6. Kalbamuoju siuvėjų amatu negalės verstis bet kurie siuvėjai, neįrašyti ir nepriimti į Vilniaus miesto broliją, 

lygiai ir tie, kurie nenorėtų paklusti kalbamosios brolijos statutui, arba dirbantys gyventojų namuose, kurie 

priklauso pilies teisės arba visokių dvasinių, pasaulietinių ar bajorų teisių. Tačiau kada mes patys Vilniaus 

mieste apsigyvename, kunigaikščių, ponų, dignitorių ir mūsų rūmų dvarionų siuvėjai galės dirbti savo ponų 

gyvenamuose butuose, tik tegul neturi iškabų bei savo dirbtuvių; išimtis tačiau daroma mūsų rūmų 

siuvėjams bei kurie yra mūsų kunigaikštiškoje teisėje. 

7. Visais kitais atsitikimais jie tesinaudoja savo brolijos teisėmis išsišokimams sudrausti, o maištininkus ir 

nepaklusniuosius teatiduoda sudrausti miesto valdžiai. Tuo reikalu vaitas ir burmistrai bei tarėjai turi teikti 

jiems pagalbą ir juos teapsaugoja nuo skriaudų. 

8. Be to, kad ši brolija būtų dar tvirtesnė ir labiau klestėtų, visiems Vilniaus mieste esantiems ir būsimiems 

siuvėjams, norintiems šią broliją laikyti ir ją saugoti, įvedame, nustatome, duodame, suteikiame ir 

sutvirtiname visas teises, papročius, nuostatus ir statutus, kurie yra įrašyti Krokuvos siuvėjų brolijos knygose 

ir yra tenai taikomi, nuspręsdami, kad jie turėtų galios visais skyriais, nuostatais, straipsniais ir aptartimis ir 

kad amžinai bei nepažeidžiami būtų saugojami siuvėjų brolijoje mūsų Vilniaus mieste. 

Šiam raštui paliudyti ir sutvirtinti prie jo yra prikabintas mūsų antspaudas. Duota Trakuose antradienį, 

rytojaus dieną po švento Baltramiejaus, 1495 Viešpaties metais. 

Šaltinis: Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. Vilnius, 1955, t. I, p. 144–145. 
 

 

Vilniaus auksakalių cechas 

XV a. pab. Vilniuje – ten, kur buvo susitelkę daugiausia ir turtingiausių juvelyrų – susikūrė pirmasis mieste ir 

visoje Lietuvos kunigaikštystėje cechas – auksakalių cechas. Jam privilegiją išdavė ir cecho statutą 1495 m. 

rugpjūčio 23 d. Trakuose patvirtino Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras Jogailaitis. 

Nuo mokinio iki meistro 

Būsimajam auksakaliui pirmiausia tekdavo 3–4 metus išbūti mokiniu. Už mokslą, net už įrašymą į sąrašus 

reikėdavo mokėti. Visą laiką meistras stebėjo ne tik jo darbą, bet ir elgesį namie, baudė už prasižengimus. 

Jeigu neištvėręs skriaudų jaunuolis pabėgdavo arba pereidavo pas kitą meistrą, mokinystę tekdavo pradėti iš 

naujo. Išbuvus nustatytą laiką mokiniu buvo tampama pameistriu.  

Pameistrys tapdavo laisvas ir galėdavo pasirinkti meistrą. Jis privalėjo dirbti pas meistrą trejus metus, po to 

dar trejiems metams iškeliauti į kitus miestus, kad susipažintų su savo amato naujovėmis. Pameistriui už 

darbą buvo mokama. Tačiau iš savo uždarbio jis turėdavo atskaičiuoti įnašą cechui į kasą ir pamažu nusipirkti 

įrankius. Baigęs mokslus ir grįžęs iš kelionės pameistrys galėjo cecho vyresniųjų prašytis, kad leistų atlikti 

bandomąjį darbą, vadinamą „šedevriuku“.  

Pagal 1495 m. cecho statutą norintysis gauti cecho meistro vardą turėjo pagaminti tris dirbinius: bokalą, 

spaudą su išraižytu šalmu ir žiedą su brangakmeniu. Dirbinius įvertinus teigiamai, cecho seniūnai juos 

parodydavo Vilniaus magistratui. Būsimasis meistras privalėjo tapti miesto piliečiu, sumokėti cechui įrašymo 

į meistrus įnašą ir surengti meistrams vaišes. O kad taptų visateisiu miestiečiu, pameistrys privalėjo įsigyti 



 

gyvenamąjį būstą, sumokėti magistratui visus priklausančius mokesčius ir apsiginklavęs atvykti priesaikai į 

Rotušę, kur priimdavo miesto pilietybę.  

Auksakalių cecho valdymas 

Auksakalių cechas turėjo skiriamuosius 

simbolius – cecho antspaudą, vėliavą, būgną 

ir ginklus.  

Aukščiausioji cecho valdžia – visuotinis narių 

susirinkimas. Jis vykdavo keturis kartus per 

metus, vadintas „ketvirtiniu“. Susirinkimai 

vykdavo cecho namuose (Gaono g. 8.). 

Dalyvavimas buvo privalomas. Neatvykę ar 

pavėlavę nariai būdavo baudžiami 

piniginėmis baudomis ar bauda vašku. 

Susirinkimui vadovaudavo kuris nors 

seniūnas. Jis prasidėdavo iškilmingu cecho 

skrynios atidarymu bei privilegijų ir statutų 

skaitymu. Auksakalių cecho nariai buvo 

turtingi Vilniaus miestiečiai, neretai užimdavę vietas miesto valdžioje. 

Cecho nariai buvo vadinami broliais, cechas sprendė jų tarpusavio bylas, tik nepaklusus cecho nutarimams, 

bylos turėjo būti perduotos miesto magistratui svarstyti. 

Cechas tvarkė bendrus auksakalių reikalus, valdė cecho turtą, kontroliavo auksakalių dirbtuves ir dirbinių 

kokybę. Jo kompetencijai priklausė mokinių priėmimas, pažymėjimų pameistriams teikimas, užduočių 

meistro ar pameistrio vardui gauti skyrimas, naujų narių priėmimas, prekyba tauriaisiais metalais, prabų 

tikrinimas, konkurencijos tarp cecho meistrų reguliavimas, draudimas vilioti kito meistro pameistrius ir 

mokinius. 

Auksakaliai turėjo savo Šv. Barboros koplyčią Šv. Jonų bažnyčioje. Cechas ją puošė, čia vyko jo pamaldos ir 

visos svarbiausios auksakalių gyvenimo akimirkos – vaikų krikštynos, sutuoktuvės, laidotuvių apeigos. 

Pamaldose nedalyvavę nariai būdavo baudžiami piniginėmis baudomis ar bauda vašku. Cecho nariai globojo 

pasiligojusių ar mirusiųjų narių šeimas. 

  

Buvę Auksakalių cecho namai Vilniuje, Gaono gatvėje 



 

Užduotys: 

1. Remdamiesi Vilniaus siuvėjų cecho statuto I-ąja pastraipa, nurodykite priežastis, dėl kurių, valdovo 

manymu, siuvėjams reikėjo steigti broliją ir pasitvirtinti jos taisykles (statutą). 

2. Kiek, jūsų manymu, šios priežastys įtikinamos? O gal ir miestui, ir amatininkams būtų patogiau, jei 

jie dirbtų nesusivieniję? Padiskutuokite užpildę tokią lentelę: 

 

 
Kai amatininkai dirba 

pavieniui 

Kai amatininkai priklauso 

brolijai 

Kas nusprendžia, kaip turi būti 

gaminama 
  

Kas atsakingas už gaminių kokybę 
 
 

 

Kas nustato gaminio kainą 
 
 

 

Kaip išmokstama amato 
 
 

 

Kaip ginamasi nuo konkurencijos – 

atvykstančių amatininkų ir svetur 

pagamintų prekių 

  

Kas daroma, kad to paties miesto 

amatininkai nekenktų vienas kitam 
  

Kokias prievoles savo miestui reikia 

vykdyti 
  

Kaip ginamasi, kad miesto valdžia 

nedidintų mokesčių ir prievolių 
  

Kas padeda ištikus nelaimei 
 
 

 

 
  

3. Remdamiesi Vilniaus siuvėjų cecho statutu, paaiškinkite, kokias teises statutai suteikdavo brolijai 

priklausantiems amatininkams ir nuo ko juos gynė.  

4. Remdamiesi išlikusiais faktais apie Vilniaus auksakalių cechą ir pasižiūrėdami į siuvėjų cecho statutą, 

sukurkite Auksakalių cecho statutą. Yra žinoma, kad jame buvo tokių temų straipsniai, bet jums 

nebūtina jų laikytis:  

 kaip tapti meistru auksakaliu; 

 kaip prižiūrima, kad dirbiniai būtų gaminami iš gero sidabro; 

 kaip meistras turi elgtis su užsakovo auksu; 

 ką daryti sužinojus, kad meistras dirba nesąžiningai; 

 kaip cechas baudžia savo narius už prasižengimus; 

 draudimas dirbti mieste jo cechui nepriklausantiems amatininkams. 

 

 



 

5. Iš cechų gyvenimo aprašymų išrinkite faktus apie brolijos bendro gyvenimo tvarkymą – sueigas, 

ritualus, šventes, ginčų sprendimą ir kt. 

 Kaip galėtų atrodyti šios taisyklės ir ritualai, pritaikyti jūsų klasei, kokiam nors būreliui ar 

mokyklos draugijai? 

 Kurios taisyklės būtų patogios ir naudingos? Kodėl? 

 Kurios taisyklės atrodytų keistos, pasenusios, nepatogios? 

6. Išbandykite cechinės gamybos principus pritaikydami juos kokiam nors bendram klasės ar mokyklos 

darbui atlikti, pavyzdžiui, salei dekoruoti, spektaklio kostiumams pasiūti. Tai darant svarbu 

nepamiršti: 

 kiekvienas cechas specializuojasi atlikti tik vienos rūšies darbą (pavyzdžiui, tik tiekti 

medžiagas, tik dažyti, tik modeliuoti, tik siūti) – pagal darbą jis gauna pavadinimą; 

 ceche nėra specializacijų – kiekvienas jo narys moka ir daro viską nuo pradžios iki galo; 

 cecho nariai detaliai susitaria, ką ir kaip darys; 

 cecho nariai dirba vienodai, nepadeda, bet ir netrukdo vienas kitam; 

 jei kuris noras cecho amatininkas moka ne viską, galbūt jis tebėra mokinys, kuris dar visko 

neišmoko ir dirba mėgdžiodamas labiau įgudusius meistrus; tokiam amatininkui leidžiama 

dirbti tai, ką jam nurodo ir palieka kiti.  

Cechai gali susikurti savo herbus ir aprangą (prijuostes, marškinėlius ar kepuraites).  

Jie, kaip reikalaudavo Viduramžių miesto statutai, turėtų dirbti kiekvienas atskirose patalpose, kad 

svetimiems neišduotų savo darbo paslapčių. 

Baigę darbą aptarkite, kaip jums patiko cechinės gamybos principai. 
 

7. Kai kas teigia, kad amatininkų cechai – tai Viduramžių profesinės sąjungos, kiti – kad tai smulkiųjų 

verslininkų susivienijimai – karteliai, treti – kad tai patentuota monopolinė gamyba. O kaip manote 

jūs – kiek amatininkų cechų veikla panaši į šiuos mūsų dienų reiškinius ir kuo skiriasi?  


