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Vidurio ir Ryty Europoje pries deSimtmeti prasidejje socialiniai pokytiai, kuriuos R. Dahrendorfas
pavadino netgi revoliucijaL,sulauke didelio atgarsio
daugelio Saliy visuomenese. Atsirado jvairiy pamqstymy ir projekty, bandantiy paaiSkinti vykstantius
procesus ir numatyti galimus virsmus ateityje. Ypac'
populiarus tampa regionalizmo metodologinis
jrankis.
Ne iSimtis vykstantiy procesy kontekste - ir Baltijos jiiros erdve su savo vienu jdomiausiy posovietinio pasaulio dariniu - eksklavu tapusia Kaliningrado sritimi. Si nauja politine ir geopolitine situacija negalejo nejtakoti patiy gyventojy savivokos.
Galime manyti, jog antraStes teiginys yra ne visai
pagristas, lyg ir tvirtinantis, kad paskutiniame
deSimtmetyje kaliningradietiy tapatybes pokyeiai
yra negintijami. Sis tekstas ir biity bandymas nuSviesti gretimame mums regione vykstantius procesus bei panagrineti juos.
Siekdami apivelgti srities identiteto klausimq suprantame, jog identiSkumo sqvoka per plati, kad
biity iSskleista vieno straipsnio kontekste, todel
ivilgtelekime i mus dominantiq temq tik vienu
aspektu - tai yra kaliningradietiy poiiiiriu j savo
kraSto praeitj. Pirma, aptarkime atminties raiikos ir
kitimo formas kaip svarby faktoriy tiek individo, tiek
visuomenes savivokos procese2. Antra, kaip veiksnius, kurie ivardija Siandienos kultiiros, politikos,
ekonomikos procesus.
Siame darbe pagrindiniu informacijos Saltiniu
buvo pasirinkta periodine spauda, o tiksliau - svarbiausi leidiniai, iSeinantys Kaliningrado srityje. T o b
pasirinkimq leme keletas momenty.
Pirma, jokiy iSsamesniy studijy nei Kaliningrado
srityje, nei kaimyninese valstybese mus dominantia
tema kol kas neiSleista. Antra, suprantama, kad
keliamas klausimas labai naujas ir patiai Kaliningrado sric'iai. Sia tema dar tik pradedama diskutuoti ir
jq analizuoti, todel ji reikalauja kiek jmanoma jvairesniy ir operatyvesniy informacijos Saltiniy. Pirmiausia, iinoma, tai yra periodiniai leidiniai.

Atrasta istorija
Paskutiniyjy deSimtmeEiy sandiiroje didiiuli liiii
patiria po Antrojo pasaulinio karo pradeta formuoti
kaliningradietiy visuomene. Puoseletas srityje "Sovietines n a c i j o ~ "projektas,
~
reiSkqs ateizmq (provoslavy bainytia Kaliningrade pradejo veikti tik
1985 m.)4,industrializacija, modernizacija, Svietimo
progresas ir t.t.j apie Kaliningrado srities uiimamos
teritorijos istorijq kalbejo tik nuo 1945 m. Ankstesniu laikotarpiu kraStas jvardijamas kaip vokiSko
feodalizmo ir imperializmo buveine6.
TaEiau pokytiai vyko nejtikimai greitai. Dar
1988 m. iileistos knygos apie sriti jau deSimtojo deSimtmetio viduryje atrode kaip didiiausia seniena7.
Nuostata nekreipti demesio i praeitus amiius,
apsiribojant I1 pasaulinio karo kovomis ir Karaliautiaus pilies Sturmu, keitiama. Su diiugiu susiiavejimu atrandama savo kraito istorija8.
Pirmiausia demesys koncentruojamas i iSlikusius
architektiiros paminklus. Daugybeje straipsniy apZvelgiami Karaliautiaus kariniai jtvirtinimai. Kiekvienas fortas apraiomas atskirai nuo jo pastatymo
dienos iki Siandienines biikles9. lsiplieskia net
diskusija apie galimq savotiikq s e n i i poiemini
miestq, kuris dar neatrastas. Nemaiai kam tai atrode
visai jtikinama Sitokios gausybes praeities "atradimy" kontekstelO.Imtasi restauruoti iSlikusius
pastatus. Taip pat labai suaktyveja ivairiy kultiiriniy,
istoriniy, etnografiniy kluby, centry, judejimy
veikla. Stai "Priisijos" kultiiros centras imasi sutvarkyti iilikusius Frydrichsburgo jtvirtinimy vartusl1, o privati iniciatyva atstatyti Katedrq virsta
vienu svarbiausiy restauraciniy projekty12.
Atsiranda vis daugiau informacijos, jvairiausiy
iemelapiq, nuotrauky, paveiksliuky ir senqjy miesto
gyventojy pasakojimy apie buvusi miestq. Sios
istorijos paprastai biidavo labai romantibkos. Pagyvenq imones pasakodavo apie savo jaunystes miestq,
tapydami ji patiomis Sviesiausiomis spalvomis.
Paiymedami, kad dabartinis Kaliningradas visai
kitas miestas, praktiikai niekada nieko nekriti-
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kuodavo, ir tai vietinius gyventojus nuteikdavo labai
geranoriSkaiL3.
Naujais pasididiiavimo objektais tampa ir iSkilfis
Rytprusiuose gyvenq arba kuri laikq dirbe kultiiros,
mokslo, politikos veikejai. Be jau iinomos, tatiau
tapusios iSskirtiniu pasididiiavimu I. Kanto pavardkS14,uatrandamos" ir naujos demesio vertos pavardes. Tai ir istorikas Johanas Herderis, dailininkas
Kete Kolvicas, astronomas Vilhelmas Beselis,
poetas Simonas Dachast5.
Taip pat su susidomejimu kalbama apie senqjq
baltiSkqjq Sio kraSto istorijq. Aktyviai ta tema raSo
archeologas V. Kulakovas16.Sios publikacijos natiiraliai sukelia susidomejimq lietuviy kultiiros atstovais M. Maivydu, Vydfinu, K. DonelaiEiu17.
~ i n o m adomejimosi
,
lietuviSka tematika negalime
vadinti visiSkai nauju reiSkiniu, nes gyvenimas
tarybineje valstybeje ir privalomas susipaiinimas su
"broliSky7' respubliky kultiiromis paliko rudimentiniy - tiek kultiiriniy, tiek psichologiniy - orientacijy.
Taigi akivaizdu, jog didiiulis naujos ir jdomios
informacijos srautas sukelia romantiSkas kradto
praeities vertinimo nuotaikas. Siiiloma miestq planuoti ir uistatyti atsiivelgiant j senqjj igplanavimq.
Uisimenama apie biitinybe suteikti daug didesnius
jgaliojimus imonems, uisiimantiems kultiiros paveldo iSsaugojim~'~.
Taip pat spausdinamos publikacijos,
jrodinejantios, kad buvqs miestas yra barbariSkai
sunaikintas, o dabartinis Kaliningradas apleistas19.
Taigi jvyksta akivaizdus visuomenes sqmones
liiiis, susijqs su Sio kraito praeities vertinimu. IS
pagrindy keitiami orientyrai. Pokaryje gyvavusi
ideologine nuostata, jog viskas, kas neatitinka
oficialaus poiiiirio, yra prieSidka, pakeitiama. Asmenys, kovojq su totalitarine sistema, atsiduria
demesio centre. Cia ypaE rySkus pavyzdys biity
KaraliSkyjy riimy susprogdinimo vertinimas. Ne
vienoje publikacijoje yra apgailestaujama, jog tik
nedidele dalis inteligenty prieStaravo Siai akcijai, o
dauguma Kaliningrado srities gyventojy visiSkai
sutiko su vykstantiais kulturos paminklo naikinimo
darbais. Atvirai kalbama, jog tai yra didiiule ir
dabartiniy gyventojy gedaZ0.
kibalo 4 ugni dar ipyle ir prasidejusi diskusija po
1945 mety vykdytu srities apgyvendinimo klausimu.
Tyrinejimai sugriauna tarybini istoriografijos mitq,
jog j Kaliningradq vyko patys geriausi specialistai,
darbininkai, pirmaujantys kolfikietiai, imones, pilni
entuziazmo ir uisidegimoZt.
Si romantiniy nuotaiky ir kartiy istorijos tiesy
pyne iSprovokuoja kraStutinq vertinimo pozicijq.

Atsiranda nuostata, kad visas laikotarpis po 1945
mety buvo paskirtas Simtmetiais puoseletos kultiiros
griovimui ir naikinimui.
Patioje srityje skamba radikaliis ir pikti iodiiai
dabartiniams gyventojams, kartu suformuluojama
politine iSvada, kad Sis kraStas yra svetimas Rusijai
ir jj reikia paliktizZ.Tokios ir panaSios pozicijos
iSprovokuoja, o tiksliau, sustiprina (iinoma, niekur
nedingusius) tradicinius tarybines istoriografijos
akcentus. Naujoms kultiirinems ir istorinems interpretacijoms vieSai prieginamasi.

Kaip jau galima buvo suprasti, tradicinemis paiiuromis mes tia vadiname tarybines ideologines
nuostatas, kurios Siuo atveju daugiausia pasireigke
prieSidkumu kraSto praeities daugiakultiiriSkumo
interpretacijoms.
Aktyviausi Cia buvo karo veteranai ir imones,
jsitikinq, kad sritiai gresty germanizacija, prasidejus
visaapimantiems kraSto praeities tyrinejimams. Galima manyti, jog tokias gynybines ir prieSiSkas nuostatas
provokavo politines realijos, ivairiis marginaliy grupiy
revizionistiniai pasisakymai tiek Vokietijoje, tiek,
sakykime, Lietuvoje'" Tatiau drjstame teigti, jog tai
nebuvo lemiamas veiksnys. Pagrindinius argumentus
puikiai jvardijo vienas Karaliautiaus puolimo dalyviy,
atsiliepusiy j 1990 mety diskusijq apie galimybq
Kaliningradui atsisakyti uidaro miesto statuso:
"UisienieEiams, kurie prarado savo teisq i miisy
miestq, reikia kaltinti patius save arba savo protevius.
Jiems miesto atverti nereikia ir Kionigsbergo istorija,
suterSta karo ir imoniy krauju, mums nereikalinga.
Atgal kelio nebera"24.
Pagrindinis srities dienraStis "Kaliningradskaja
pravda" dainai spausdindavo veterany prisiminimus
apie miidius ir apie iuvusius draugus". Biidavo
akcentuojamas pralieto kraujo faktas, kaip argumentas pries kraSto orientacijq i VakarusZ6,apibreiiant Siq tendencijq kaip negintijamq blogybq.
Cia, iinoma, mes susiduriame su patiu primityviausiu ir iracionaliausiu istorijos interpretavimo
variantu, kai praeities vertinimai tiesiogiai siejami
su konkretaus momento politiniais reikalavimais.
Taigi mes susidiireme su dviem kragtutinemis
vertinimo pozicijomis. Nei noras ignoruoti daugiaamiq Karaliautiaus istorijq, nei bandymai nubraukti
penkiasdeSimt Kaliningrado miesto mety akivaizdiiai nesiskaite su objektyviais Siandienos faktais.
Reikejo koncepcijos, kuri organiSkai aprepty ir
Kaliningrado, ir Karaliautiaus (arba bet kurio kito
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pavadinimo) tradicija vieno miesto istorijoje. Tokia
problema. iinoma. nera nauja. Su ja susidiire ir
Gdansko, ir L ~ o v be;
o daugelio kity miesty, kuriuos
istorija p a v e d daugiakultiiriniais, visuomenes.

TautiSkai orientuoti autoriai s i d e atsisakyti
tarybinio palikimo ir miestui suteikti naujq pavadinimq, kad nereikety sugrjiti prie vokiSko. Buvo
siiiloma gausybe varianty: Kantogradas, Cargradas,
Imanuilskas ir t.t.33D i d i i a a dalimi jie buvo gana
Karaliautius kaip Rusijos istorijos dalis
nevykq. Antroji ginto iniciatoriy puse buvo jsitilunusi,
jog miestai turi vadintis nuo jy jkiirimo suteiktais
Pastangos parodyti KaraliauEiy kaip aktyvy
pavadinimais. Buvusi padaryta didiiule neteisybe iS
Rusijos istorijos dalyvj dalies mokslo ir kultiiros
sugriauty po karo miesty atimant ir jy v a r d d 4 .
srities veikejy yra laikomos gana populiariu ir
PanaSi opozicija iSrySkeja ir svarstant miesto
vykusiu problemos sprendimu. YpaC daug raSoma
herbo klausimq. Vieni siule sugrqiinti senai herbq,
apie septynmetj karq, kurio metu Rusijai priklause
~~.
kiti - orientuotis j rusiSkq ~ a r i a n t q Profesorius
Rytpriisiai. ISleista net atskira knygele apie Sj XVIII
K. Lavrinovitius iSsiskiria savo motyvuota, pasverta
a. laikotarpj, nors leidiniy, skirty KaraliauCiaus
ir nuosaikia pozicija. Jo nuomone, reikety suderinti
istorijai, kol kas yra dar labai maiaiZ7.
senojo ir pokarinio miesto tradicijas. Profesoriaus
Periodineje spaudoje domimasi Rusijos gubernajsitikinimu, nejmanoma iSmesti 700 mety istorijos,
toriais Ryty Priisijoje, abiejy valstybiy ekonominiais
nes tai biity nesiskaitymas su akivaizdiiu faktu, kad
kontaktais bei trumpam uisukusiais i Rytpriisius
ir tiesiogiai, ir pasqmoneje senasis miestas ir jo isAleksandru I, Petru I, N. K a r a m z i n ~ ~ ~ .
torija formuoja dabartiniy gyventojy savijautq ir
!?i miisy aptariama koncepcija labai patiko viepsichologijq. TaEiau negalima sugrqiinti senojo
nam Rusijos politinio elito atstovy V Sumeikai. Jo
herbo, nes jis neatspindety Siandienos realijy. Genuomone, taip galima jrodyti labai gilius ir senus
riausia, kad herbas biity kuo neutralesnis, su senojo
Priisijos ir Rusijos rySius (Sis faktas, V. ~ u m e i k o s elementais".
nuomone, yra savaime labai v e r t i n g a ~ ) ~ ~ .
Galimybe sukurti koncepcijq, kurioje biity galima
Akivaizdu, jog toks tautiSkas metodas nesugeba
suderinti visy valstybiy interesus, susijusius su Siuo
nei analizuoti, nei suprasti daugiakultiirinio miesto
kraStu istorinemis bei kultiirinemis gijomis, buvo
istorijos ir kultiiros palikimo. Taip gali biiti jgyvensuprantama kaip unikali galimybe praktiikai jgyvendinta tik prof. I. Kuznecovo (manyiiau, per siaura)
dinti naujq europietiikq mqstymq. Konstatuojama
nuostata, kad srityJe pirmiausia turi biiti stiprinamos
biitinybe atleisti ir suprasti vienam kit0 nuoskaudas,
Rusijos pozicijos30.Tai, kad Si nuomone nebuvo be
patirtas kary amiiuje. Neleisti, kad iigyventos
iSlygy priimama srities visuomenes, jrodo didiiule
kanCios tapty beprasmes, taip ir nesugebejus sukurti
diskusija, aptarinejanti toponimikos klausimus.
miesto, kuris nebeleisty pasikartoti konfrontacijai
tarp tauty, pradeti galvoti apie savqjj miestq be
Daugiatautio kraSto palikimas
inertiSky nuostaty ir stereotipy, jsiklausyti ipraeitj
ir ivelgti 4 ateitj, orientuojantis i tai, koki dideli
Kalbos, kad reikia drqsiai grqiinti senuosius
vaidmeni
miestas gali suvaidinti visos Europos
gyvenvieCiy pavadinimus, sukele didiiuli atgarsi. Cia
ateityje3'. zingsnis Sia linkme biity galimybe atstanenagrinesime dideles dalies senyvo amiiaus imotomoje Katedroje religines apeigas atlikti ir proniy, labai pasipiktinusiy tokiomis kalbomis, pozitestantams, ir katalikams, ir staiiatikiams, taip pat
cijos. Teigta, kad taip paniekinamas jy pralietas
rengti
ir pasaulietinius kultiirinius r e n g i n i ~ s ~ ~ .
kraujas u i Sias iemes"'. Buvo gana taikliai atsakyta,
jog jeigu pavadinimai biity renkami krauju remiantis, tai vokieEiy kraujo Eia pralieta tikrai daugiau, o
Akivaizdu, kad kraSte paiinimo procesas yra
karo apdovanojimai biidavo suteikiami u i Kionigslabai naujas ir kaliningradieciai iSgyvena kintaniios
bergo ~ a e m i m q ~ ~ .
savimones laikotarpi. ~ i n o m a btisime
,
neteisiis,
IS publikacijy gausos vis delto galima daryti
jeigu manysime, jog Sis procesas prasidejo tik paskuiSvadq, jog didiioji dalis visuomenes prieme nuostatiniaisiais metais. Ne vienerius metus buvo prieStatq, kad gyvenvieEiy, ypaE srities administracinio
raujama oficialiajai propagandai. Bandoma sieti du
centro, pavadinimas neturety atspindeti tik tarybinio
istorinius laikotarpius. Realizacijai pasitelkiami
laiko tarpio.
teatrai, muziejai, meno galerijos, literatiirine kiiVis delto susidiirimas jvyksta apsisprendiiant, ar
TaCiau ypaC aktyvius procesus mes regime
miesto pavadinimas turi atspindeti jo dabartini
kaip tik dabar.
rusiSkumq, ar jo ilgaamiq istorijq.
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Kaip mateme, srityje galime pastebeti ne vienq
kraSto praeities interpretavimo variantq ir sutikti
imoniy grupiy, save surandanziy Siy interpretacijy
kontekste. Nedidele dalis - tai radikaliai nusistatq
prieS Rusijos galimybq administruoti Si kraStq.
Grieitai oponuojant Siai nuostatai, buvo nesutinkama net pradeti tyrineti ilgus Simtmeeius tia gyvenusiy tauty palikimq.
Treeioji miisy mineta galimybe - bandymai
Karaliautiaus kraSto praeitj integruoti i Rusijos
istorijq, taip lyg ir jteisinant dabartini kraito statusq. Ir paskutine pozicija, bandanti sujungti dviejy
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miesty istorijas, remiasi modemiomis europietiSkomis integracinemis nuostatomis.
Vieni autoriai teigia, kad srityje vyksta rusiSkos
kultiiros gyventojy "lotynizacija", juos veikiant iSlikusiems architektiiros p a r n i n k l a m ~ Kiti
~ ~ . akcentuoja, jog miestas iS viso neturi savo veido, atrodo
lyg neuibaigtas4'.
Kad ir kaip biity, visi miisy pastebeti pokyziai dar
tik formuojasi ir neaigku, kaip Sie procesai pasibaigs - iS esmes visos tendencijos yra atviros bet
kokioms jtakoms.
Taigi iSkyla klausimas: kaip ilgai gali iSlikti atvira
identiteto situacija?
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Apie galimas vokim5q pracwijas i Kaliningrado sriti vietiniai
gyventojai, pavyzdi~u~. :.il suiinoti iS vokietiq studentq
baliuko su nacional~st~n~a>
pasisakymais, apraSytais "Sterne"
ir perspausdinta~ssrities le~dlniuose.i r . JILBOB
C. (parenge)
O K ~ O WC K
llUBO>l
~ ~ ~ O - ~ H U ~ C -&Kn,
~ ~ 1994
CKU
10. 22, N!?
212 (13541), c. 3.
Su Lietuvos puse-ie bu\-usiomis jvairiomis pretenzijomis
iisamiau galima susipaiinti mano bakalauro darbe (Jankauskas
P. Kaliningrado sritis vietincje ir Lietuvos spaudoje 1990 - 1996
metais; Vakaq Lietuvos ir Priisijos istorijos centras, Klaipedos
universitetas, Klaipeda, 1997), o pavyzdiiu galetq biiti 1990
m. priimta lietuvininkq rezoliucija, kurios viena dalis sako, jog
jie "pripaijsta tik 1918 m. lapkritio 30 d. Maiosios Lietuvos
Tarybos Akt% pasiraSyt4 Priisq Lietuvos nacionalines tarybos
Tilies mieste, reikalaujanCios prijungti M a i i q Lietuvq prie
Didiiosios Lietuvos ir 99-3 Versalio sutarties straipsni"
(Pe30nlO~FiRCXOna JIwUHAHKaCOB. - Kn, 1990 06 29, N? 147
(12796), c. 3).

K ~ ~ J I C.
O BT a ~ e Pa3Hble
e
MHeHUR.. . - m, 1990 06 28, N2 173
(12421), c. 2.
25
LUycTepkf. B RHBape 1945-ro. - Kn, 1993 01 1 9 , N ~11 (13080),
c. 3; Aaweec~uiiB. Ke~urc6epr.B e c ~ a1945 rona. - m, 1995
04 21, N? 79 (13665), c. 2.
"\
14 3 e ~ n Ks ~ J I H H F ~ H ~ P- ~Poccwiic~an
~ c K ~ R s e ~ n a-. ~ n 1992
, 08
12, Ns 162 (12971), c. 3.
l7 K P ~ T U H U
T.
HB. n0~1
Pocceiic~oiiK O P O H O ~ WJIW
~
P Y C C K BA ~
K ~ H M ~ C ~ 1758
~ P I -- e1762,
.
K a n u ~ w ~ r pK
qH:. U3a-BO, 1996.

"
32

KonkreCiai V. Sumeika atkreipia demesi i V. Lomonosovo
darbus apie Riurikq gimines kilimq iS Priisijos kraSto. i r .
U I p e i i ~ oB. Bepm B 6ynyqee Poccwe. - Kn, 1993 11 19, N!?
336 (13305), c. 1.

OT UMeHH r0pOna. - Kn, 1990 08 10, N! 183 (12432), C. 3.
~ O P O B C K ~ Ikf.
I

B nneHy

-

~ M O U H ~ ~Kn,
.

1990 08 25, N!?196

(12445), c. 3.

''
l4

"

l6

l7

4'

40

4'

Pvz., Cynb6a o 6 n a m - Halua cynb6a. - Kn, 1991 11 02, N?21 8
(12762), c. 3.
Hasapo~aH. P ~ K B Uno~ TOnOHHMWKe.
M
- Kn, 1991 09 28, N!?
199 (1 2742), c. I.
XUXJIRA. CWMBO~
CWMBOJJY p03Hb. - Kn, 1995 10 12, N2 204
(13790), c. 2.
"Tegu Kaliningrado herbas atspindi pilietines ir nacionalines
gyventojq vertybes bei jq pagarbq ir teisingq poiiCiri i praeiti"
( ~ ~ B ~ H H
K. ~O~ CBT OUP A~ICI r~e p 6 0 ~-. m, 1995 11 15, N2 229
(13815), c. 2).
CKa3U B Baii~epcxaii~e.
- Kn, 1993 01
12, N2 6 (13078), c. 1.
~ J I Y U I K W H0 . P a s s u ~ e enuTepaTypb1 B K a n u ~ n ~ r p a n c ~ o i i
06nacrw. - 3anan Poccee, 1995, N? 2(14), c. 118.
~ J I ~ U I K U0.
H Op. cit., C. 109.
~ W I M ~ H B.
O BKTOqTO
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