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Paminklo atidengimas Baltarusijoje 

Kad Baltarusijoje Lietuvos kunigaikščiai laikomi jų kunigaikščiais, ir kad apskritai šios šalies istorikai 

mėgsta įrodinėti, jog Baltarusija yra tiesioginė LDK paveldėtoja, jau seniai nestebina. Penktadienį Vitebske 

buvo atidengtas paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Algirdui, arba, kaip jie vadina, Olgierdui. 

Paminklo atidengimas davė pradžią birželio 27-29 dienomis vykusiems Miesto dienų renginiams. 

„Paminklo atidengimo ceremonija, kurios Vitebskas laukė ketverius metus, užtruko mažiau nei valandą“, - 

konstatuoja baltarusių portalas tut.by. 

Teatralizuotas renginys prasidėjo choreografiniu pasirodymu. Po jo į Rotušės aikštę žirgu atjojo pats 

šventės „kaltininkas“ - kunigaikštis „Olgierdas“. Jį lydėjo žmona kunigaikštienė ir miestelėnai – viduramžių 

Vitebsko gyventojai. Visus šiuos personažus įkūnijo istorinių rekonstrukcijų klubų nariai. 

„Šlovingieji Vitebsko miesto gyventojai! Į jus kreipiuosi aš, Olgierdas, Gedimino sūnus, Lietuvos didysis 

kunigaikštis“, - „Olgierdas“ pasveikino žiūrovus. Jiems buvo perskaityti svarbiausi faktai iš šio kunigaikščio 

biografijos, tačiau apie tai, kad jis kariavo su Maskvos kunigaikštyste ir du kartus buvo apsiautęs Maskvą, 

nebuvo užsiminta, pastebi tut.by. 

Valdžios atstovai jokių iškilmingų kalbų paminklo atidengimo proga nesakė. Baltas audeklas nuo paminklo 

buvo nutrauktas skambant katedros varpams. 

Paminklas Algirdui išlietas iš bronzos, jo viduje yra metalinis karkasas. Monumentas sveria 3,2 tonos, iš 

jų 2,9 tonos – bronza. Kompozicijos aukštis panašus į dviaukščio namo. Skulptūros aukštis – 3,6 m, 

postamento – 2,8 m. 

Paminklo autorius, skulptorius Sergejus Bondarenka prisipažino, kad daug skaitė apie Algirdą ir jo 

vaidmenį istorijoje. „Jau vien tas faktas, kad valdant Algirdui nebuvo jokių neramumų, liudija, kad jis buvo 

išmintingas ir tikras valdytojas“, - aiškina skulptorius. 

Ant kunigaikščio rankos jis „patupdė“ sakalą – tai, pasak skulptoriaus, pasiuntinys iš praeities į ateitį. 

„Nereikia galvoti, kad kunigaikštis vyksta į medžioklę, čia nėra medžioklės atributų, pavyzdžiui, medžiotojo 

pirštinių. Jis išjojo iš savo pilies, bet ne į medžioklę. Tai didesnė simbolika, pasiuntinys. Šita skunigaikštis 

kažką įdėjo į kiekvieną iš mūsų, kuo galima didžiuotis ir kuo naudotis mūsų nacionalinėje savimonėje“, - sako 

S.Bondarenka. 

S.Bondarenka netrukus Baltarusijoje pastatys dar vieną Lietuvos valdovo paminklą – Naugarduke išdygs 

paminklas karaliui Mindaugui. 

 

Kaimyninėje Baltarusijoje auga jaunuoliai, kuriems nuo mažens į galvas kalama, kad jie yra tikrieji 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldėtojai. Baltarusijos istoriografija teigia, kad mūsų valdovai 

buvo stačiatikiai, kalbėjo rusėnų kalba, o Vilnius yra senoji baltarusių sostinė. Ar įmanoma, kad 

agresyvus istorijos savinimasis taps Minsko argumentu bandant užgrobti Rytų Lietuvą? 

Baltarusijos istorikų išvedžiojimai, kad jie yra LDK tikrieji paveldėtojai, kol kas kelia šypseną tiek lietuvių, 

tiek lenkų mokslininkams.  

Be to, baltarusių istorikų argumentai paremti ne tyrimais ar rimtais šaltiniais, bet romantizmo laikotarpio 

pasakomis ir išvedžiojimais. 

Tačiau Lietuvos informacinę erdvę stebintys ir analizuojantys pareigūnai su istorikais nesutinka, jie sako, kad 

agresyvus istorijos savinimasis ateityje gali sukelti ne šypseną, bet ir grėsmę. 

Šiandien Kremliaus zombių armija drasko Ukrainą, o pasaulio taika ir vėl tampa tik siekiamybė. 

Ar gali būti, kad tokioje atmosferoje Vladimiro Putino vasalas Aliaksandras Lukašenka sugalvos surengti 

išvaduojamąjį žygį į Rytų Lietuvą ir atsiimti istorines baltarusių žemes? 

 

LDK sudomino režimą 
Kasinėti LDK istoriją baltarusiai pradėjo vos subyrėjus Sovietų Sąjungai. Tai buvo Baltarusijos opozicijos 

dirva, kurioje jie norėjo surasti savo šaknis ir subrandinti vakarietišką valstybę. 

Tuo metu A. Lukašenka ir jo politiniai bendražygiai baltarusiškąją tapatybę bandė nukalti kūju ir pjautuvu, 

stuburą verdami iš tuščių „Didžiojo tėvynės“ karo gilzių. Sovietinė praeitis atsispindėjo politinio klano 

simboliuose, ideologijoje ir istorikų knygose 

Situacija pasikeitė maždaug 2008 metais. Minsko ideologai suprato: negalima tautai pasakoti, kad jos istorija 

prasidėjo pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, reikia paaiškinti, kas baltarusiai buvo ir anksčiau. 

http://www.lrytas.lt/zyme/baltarusija
http://www.lrytas.lt/zyme/vitebskas
http://www.lrytas.lt/zyme/olgierdas


Taip LDK istorijos pritaikymas Baltarusijai tapo valstybiniu reikalu. Į procesą įsijungė ir politikai, ir istorikai, 

ir menininkai, ir ideologai. Priemonių spektras – platus. 

„Vyksta tarptautinės konferencijos, yra sukurti portalai, kuriuose rašo rimti mokslininkai. Šitos temos 

nagrinėjamos ir masinėje žiniasklaidoje. Kuriami spektakliai, baleto pastatymai. Polocke buvo pastatytas 

didelis paminklas didžiajam kunigaikščiui Algirdui, Naugarduke ruošiamasi statyti paminklą karaliui 

Mindaugui“, – pasakojo informacinės erdvės analitikas. 

2013 metais Baltarusijos kultūros ministerija skyrė apie 35 mlrd. Baltarusijos rublių (apie 9 mln. litų), kad 

visoje šalyje būtų sutvarkytos ir turizmui pritaikytos LDK pilys. 

 

Baltarusiai perrašo istoriją 
Lietuvos pareigūnai pabrėžė – problemų nekiltų, jeigu Baltarusijos istorikai naudotų mokslines 

priemones: atliktų tyrimus, archeologinius kasinėjimus, bendradarbiautų su Lietuvos mokslininkais. 

„Tačiau jie tiesiog perrašo istoriją“, – teigė pareigūnas. 

Perrašo taip agresyviai, kad jau sklinda pasakojimų apie tai, kaip prisiklausę baltarusių gidų, jautresni lietuvių 

turistai iš tos šalies grįžta su ašaromis. 

Naujausiuose Baltarusijos istorijos vadovėliuose, dokumentiniuose filmuose, istorikų straipsniuose ir 

knygose, net Minsko oficiozuose teigiama, kad būtent Baltarusija yra tikroji LDK istorijos paveldėtoja, o 

lietuviai ir lenkai neva bando ją atimti. 

 

Istoriją kuria iš pasakų 
Šitas naratyvas kuriamas remiantis ne pirminiais šaltiniais, tokiais kaip Kryžiuočių ordino, Livonijos ir lenkų 

kronikos, ne tyrinėjimais, bet romantizuotomis istorijomis. 

Pavyzdžiui, vienas iš pagrindinių Baltarusijos istorikų argumentų – LDK raštinėse buvo naudojama senoji 

slavų kalba, kuri yra labai panaši į dabartinę baltarusių. Tai esą įrodo, kad tikrieji LDK imperijos kūrėjai yra 

baltarusių, o ne lietuvių protėviai. 

Baltarusiams nusišvilpti, kad Krokuvoje gimęs, lenkiškai nuo mažens kalbėjęs ir vaikystėje į Vilnių atvykęs 

didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis (1427–1492) čia dar buvo mokomas kalbėti ir lietuviškai. 

Tai, kad Vytautas Didysis ir Jogaila tarpusavy iki pat mirties kalbėjo lietuviškai, rodo vienas 1429 

metų Vytauto laiškas Jogailai, kuriame Lietuvos valdovas primena Jogailai vieną situaciją Lucko suvažiavime 

rašydamas: prisimeni, kai mes tuo metu kalbėjome kalba, kurios niekas nesuprato? 

 


