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Įvadas

Kiek studentų judėjimų Lietuvoje pamenate 
per pastaruosius 30 metų? Ar galėtumėte 
pasakyti, ką reiškia studentų judėjimas? 
Dažnas Vakarų Europos studentas, ko gero, 
pagalvotų apie 1968-ųjų gegužę Prancūzijoje. 
Gerokai sunkiau atsakyti, ką studentų judėji-
mas reiškia Lietuvoje.

Studentai, kaip atskira socialinė grupė, 
Europos kultūroje pastebimi nuo ankstyvojo 
Renesanso. Apibrėžusi save per kritišką ir 
neretai konfliktišką santykį su institucionali-
zuota galia ji Europos istorijoje sukūrė reikš-
mingų protesto epizodų. Studentų aktyviz-
mas visų pirma siekia geresnių materialinių 
studijų sąlygų ir dėstomo turinio pokyčių. 
Tačiau organizuoti studentų veiksmai ir jų 
įsitraukimas į ideologinius sąjūdžius ne kartą 
įkvėpė ar prisidėjo prie didesnių politinių 
permainų.

Per praėjusius tris dešimtmečius Lietuvoje 
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Lietuvoje daugiausiai studentų aktyvizmo 
pavyzdžių aptinkame vietiniame aukštųjų 
mokyklų kontekste. Šie proveržiai dažniausiai 
siejami su studentų atstovybių ar Lietuvos 
studentų sąjungos veikla. Galime išskirti 
paskutinį XX amžiaus dešimtmetį, kai atsto-
vybės nevengė aštresnės konfrontacijos su 
universitetų vadovybėmis ir vykdomąja 
valdžia. Net ir LSS pradžia 1991–1993 metais 
buvo pažymėta protesto akcijų, minias 
sutraukiančių mitingų ir griežtų reikalavimų 
užtikrinti studentų materialines sąlygas. 
Vėliau ėmė keistis studentijos judėjimo 
principai ir LSS sąmoningai pasirinko kelią 
pereiti nuo garsių demonstracijų ir boikotų 
prie bandymo užmegzti dialogą. Susidaro 
įspūdis, kad konkrečius politinius siekius vis 
dažniau keitė vidiniai studentų organizacijų 
klausimai ir kultinis šūkis „gerinti studentų 
atstovavimą“.

Lietuvos studentų judėjimų istorija kol kas 
nėra parašyta. Tačiau istorinių įvykių, kai 
studentai prisiimdavo atsakomybę už visuo-
menės kryptį, yra užtektinai. Nuo XIX 
amžiaus pradžios slaptų draugijų Vilniaus 
universitete, siekusių savišvietos idealų ir 
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atkurti buvusią Abiejų Tautų Respubliką, 
tęsiant Maskvos, Peterburgo, Varšuvos ir 
Vakarų Europos universitetų lietuvių studen-
tų draugijomis, kurių nariai buvo tautinio 
atgimimo priešakyje, iki tarpukario VDU 
korporacijų ir draugijų, tampriai susijusių su 
politinėmis partijomis ir ryžtu studentijai 
kelti visuomeninės veiklos užduotis. Žinoma, 
sovietinė okupacija neleido įvykti 1968 metų 
studentų protestų lietuviškajam atitikmeniui. 
Galbūt panašų kartų susidūrimą ir jaunatviš-
ko pasipriešinimo pavyzdį galime įžvelgti po 
Romo Kalantos susideginimo 1972 metų 
gegužę sekusiuose įvykiuose ir žygeivių bei 
kraštotyros klubų veikloje. Visgi pilna studen-
tiška jėga šios jaunimo aktyvizmo apraiškos 
negalėjo išsiskleisti.

Norėdami praplėsti supratimą apie studen-
tų judėjimus publikuojame pirmąją iš trijų 
istoriko Brendano Dooley teksto „Studentų 
judėjimai“ dalį. Ši apžvalga daugiau nei prieš 
20 metų išėjo Europos socialinės istorijos 
enciklopedijoje ir, kaip būdinga enciklopedi-
niams tekstams, suteikia tik patį bendriausią 
reiškinio vaizdą. Vis dėlto tikimės, kad istori-
nė studentų judėjimų retrospektyva bus gera 

3



pradžia plačiau apmąstyti jų raidą Lietuvoje, 
o studentijai geriau suvokti savo socialinę ir 
politinę galią. Be tokios savimonės studentija 
vargiai galės imtis opiausių mūsų laiko klima-
to krizės ar istorinius rekordus mušančios 
socialinės nelygybės klausimų ir sėkmingai 
organizuotis universitete bei už jo ribų.

Martynas Butkus
2021 metų vasaris
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Universitetas ankstyvaisiais
Naujaisiais laikais

Socialinės istorijos tyrėjai yra parodę, kaip 
Renesanso metu universitetai išsivystė į 
elitines laipsnį suteikiančias institucijas, 
užtikrinančias kelią į teisės ir medicinos 
profesijas ar pareigas Bažnyčioje. Svarbu 
nepamiršti, kad iki dvidešimto amžiaus 
vidurio studentai buvo ne tik socialinis, bet ir 
išskirtinai vyriškas elitas. Įprastos to meto 
studentų organizacijos – brolijos, gėrimo 
klubai ir fechtavimosi draugijos – iš esmės 
siekė studentams suteikti tas pačias korpora-
cines privilegijas, kuriomis naudojosi kitos 
visuomenės grupės. Šios organizacijos kol kas 
nesulaukė didesnio akademikų dėmesio, 
išskyrus pavienius kruvinus miestiečių ir 
universiteto bendruomenės konfliktus. Įpras-
tai ginčus su miestiečiais išprovokuodavo 
riaušės dėl duonos (angl. bread riots) ir pilie-
čių ar kilmingų šeimų, kurioms priklausė 
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studentai, garbės įžeidimas. Retkarčiais konf-
liktai visus universiteto studentus net privers-
davo išsikelti už miesto ribų – paskutinis toks 
atvejis užfiksuotas 1790 metais Getingeno 
mieste. Savo ruožtu Padujos universitete 
ginčai dėl rektoriaus rinkimų galėjo sukelti 
skirtingų studentų grupių peštynes. Daugu-
moje šalių universitetai pateko į valdininkų 
kontrolę, tačiau universitetuose tvarka įvesta 
suteikus garantijas jų privilegijoms ir autono-
mijai.

Nuo XVI amžiaus valstybės pradėjo kištis į 
labiausiai paplitusį to meto „studentų judėji-
mą“ – peregrinato academica, arba studijų 
keliones, kurių metu studentai, pavyzdžiui, 
Prancūzijoje, prieš baigdami studijas susipa-
žindavo ne mažiau kaip su trimis universite-
tais. Ypač mažiau populiariose vietose dėl 
religinių nesutarimų ir studentų skaičiaus 
mažėjimo baimės valstybės siekė riboti 
vietinius universitetus baigusiųjų galimybes 
praktikuoti savo profesiją. Nenumanydama 
valdžia keliems amžiams į priekį paruošė 
dirvą vietinei organizacinei veiklai.

Įnirtingesni studentų veiksmai, paliečian-
tys religinį, intelektualinį ir politinį gyveni-
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mą, dažniausiai prasidėdavo už universiteto 
ribų ir tik jų atgarsiai patekdavo į universitetą, 
todėl negalima jų tirti kaip atskiro studentų 
kultūros ar ideologijos produkto. Vienas iš 
religinio gyvenimo pavyzdžių – Mažosios 
Vokietijos organizacija Kembridže, kuri XVI 
amžiaus pradžioje palaikė Martino Liuterio 
reformacijos judėjimą. Intelektualinių judėji-
mų dalimi buvo akademijų kūrimas – įprasta 
Renesanso idealų – mandagaus pokalbio, 
naudingumo ir malonumo – raiška, prie 
kurios reikšmingai prisidėjo Italijos universi-
tetų studentai. Tikėtina, kad norėdami 
pritraukti mecenatus, Romos universiteto 
teisės studentai kūrė debatų klubus, kuriuose 
kartu su iškiliais vietos veikėjais pompastiš-
kai postringavo ir diskutuodavo besiruošdami 
egzaminams. Politinių judėjimų pavyzdžiais 
tapo Oksfordo universiteto frakcijos, kurios 
iki lemiamos Edvardo IV pergalės Rožių 
karuose palaikė arba Lankasterių, arba Jorkų 
dinastiją. Po dviejų šimtų metų, net vykstant 
pilietiniam karui ir puritonų religinėms 
idėjoms pasklidus tarp studentų, politinės 
simpatijos Oksforde didžia dalimi liko kara-
liaus pusėje. 
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Studentai ir revoliucija

Didžiosios Prancūzijos revoliucijos metu 
studentai, persmelkti Apšvietos idėjų ir 
galbūt mažiau nei vyresnės kartos susitaikę 
su ancien régime, ėmė vaidinti radikalesnį 
vaidmenį viešajame gyvenime. Rene miesto 
Studentų teisininkų draugija angažavosi tirti 
prastėjančią Prancūzijos politinę padėtį ir 
koja kojon su bedarbiais iš Jaunųjų piliečių 
draugijos įsitraukė į smarkius protestus prieš 
vietinius kilminguosius. Kai 1792 metų 
vasario įstatymu Paryžiaus universitete buvo 
drastiškai sumažintas studentų skaičius, 
skelbdami ištikimybę laisvės ir lygybės 
idealams studentai plūstelėjo savanoriauti 
revoliucinėje kariuomenėje. Prancūzijos 
revoliucijos smūgis ancien régime korpora-
tizmui (visuomenės susiskirstymui pagal 
profesinius interesus – red. past.) iškėlė rimtų 
klausimų apie universiteto organizacijos 
ateitį net ten, kur gildijos ir korporacijos 
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nebuvo panaikintos. Akimirksniu senųjų 
brolijų, gėrimo klubų ir fechtavimosi draugi-
jų nebuvo atsisakyta, tačiau studentai pradėjo 
ieškoti naujų organizavimosi formų.

Modernios studentų organizacijos užsimez-
gė 1815 metais Vokietijoje, įsteigus taip 
vadinamas Burschenschaften (vok. „Bursche“ 
– jaunuolis, „-schaft“ žymi asmenų sambūrį; 
šios draugijos priešinosi Vienos kongresui, 
siekė suvienyti studentiją, krikščioniją ir 
Vokietiją bei išlaisvinti pastarąją nuo užsienio 
valstybių įtakos – red. past.) ir joms greitai 
pasklidus po visą šalį. Nuo šio įvykio sociali-
nės istorijos tyrėjai įžvelgia tikrą jaunimo 
krizę – studentai pradėjo kurti specifinę jiems 
priklausančią viešąją erdvę, besiskiriančią 
nuo restauracijos Europos politinio elito. 
Studentai dažnai pasižymėjo radikaliu nacio-
nalizmu, perimtu iš tokių rašytojų kaip Joha-
nas Fichtė, ir antivyriausybiniu įkarščiu, kurį 
įelektrino nusivylimas Napoleono karais. Net 
jei dauguma jų pritarė naujai Vilhelmo Hum-
bolto universitetinio švietimo koncepcijai 
suteikti platų išsilavinimą, o ne vien tik 
enciklopedines žinias, jie nerado šio idealo 
įkūnyto jokiose to meto institucijose. 
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Burschenschaften sudarė sąlygas reformuotis 
patiems. Priešindamiesi tariamai nusususiai 
politinio ir intelektualinio elito frankofilijai, 
jie sukūrė naują fiziškai tvirto, drausmingo ir 
germaniško jaunimo įvaizdį.

Naujojo judėjimo išraiška buvo pirmasis 
studentų festivalis Vartburge 1817 metų spalį, 
kai pusantro tūkstančio studentų susirinko 
išreikšti savo laisvės ir tėvynės idėjų. Gyseno 
mieste Karlo Foleno suburta radikali dešinioji 
studentų judėjimo atmaina Giessener 
Schwarzen (vok. Gyseno juodieji) savo 
programoje palaikė vokiško nacionalizmo 
interpretaciją, atmetusią prancūzišką, slaviš-
ką ir žydišką Vokietijos elementą. Kai studen-
tų organizacijos nariams priskirti smurto 
protrūkiai iššaukė sankcijas pagal 1819 metų 
Karlsbado nutarimus, jie pradėjo radikalesnę 
griaunamąją veiklą pogrindyje. Burschens-
chaften įkvėpti libertariniai ir patriotiniai 
idealai buvusioje Abiejų Tautų Respublikoje 
susijungė su opozicinėmis nuotaikomis 
cariniam režimui, tad 1821 metais oficialiu 
dekretu buvo uždraustos visos slaptos studen-
tų draugijos. 1823 metais Vilniuje studentai 
buvo suimti dėl anticarinių pareiškimų, o 
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aktyviausi jų – ištremti.
Visoje Europoje studentai ryškiai prisidėjo 

prie gausėjančių XIX amžiaus ketvirtojo ir 
penktojo dešimtmečio neramumų, tačiau 
istorikai iki šiol neišskyrė studentų ir kitų 
dalyvaujančių visuomenės grupių motyvaci-
jos. Studentai taip pat giliai kaip ir bet kas 
kitas buvo paliesti svaiginančio socialistinių 
idėjų mišinio ir romantinio patriotizmo, 
neturinčio vietos pasireikšti dominuojančios 
sociopolitinės sistemos ribose. Prancūzijoje 
jie prisidėjo prie politinės agitacijos, nuvedu-
sios į antrosios restauracijos žlugimą ir 
Liepos monarchijos paskelbimą 1830-aisiais. 
Kitąmet Getingene studentai didele dalimi 
buvo atsakingi už bendruomeninės tarybos 
sukūrimą, kuri trumpai priešinosi Hanoverio 
karaliaus Vilhelmo IV valdžiai, atstovaujamai 
grafo Ernsto Münsterio. 1832 metais daugiau 
nei trisdešimt tūkstančių studentų ir kitų 
dalyvių šventė patriotizmą ir ateinantį Vokie-
tijos suvienijimą Hambacho festivalyje. 1833 
metais Frankfurto studentai, priklausantys 
grupei pavadinimu Vaterlandsverein, nesė-
kmingai siekė darbininkų ir valstiečių para-
mos norėdami perimti Vokietijos federalinį 
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iždą ir inicijuoti visuotinį sukilimą. Netgi 
Šveicarijoje studentų grupė, žinoma kaip 
Radikalai, susikūrė 1839 metais su tikslu 
propaguoti glaudesnę kantonų sąjungą ir 
demokratines reformas.

Viena iš 1848 metų revoliucijos kibirkščių 
Paryžiuje buvo Liudviko Pilypo valdžios spen-
dimas uždrausti politiškai motyvuotą Julesʼio 
Michelet kursą Prancūzijos kolegijoje. Tai 
įaudrino studentus dar mėnesį prieš praside-
dant tikriems susirėmimams. Be konstituci-
nių idealų, būsimuose įvykiuose studentus 
dalyvauti skatino intelektualinės bedarbystės 
šmėkla, iškilusi dėl ekonominės stagnacijos 
metu greitai augančio studentų skaičiaus. 
Eisenacho festivalis Vokietijoje turėjo būti 
demokratiškų diskusijų forumas, apimantis 
šiuos ir grynai vokiškus klausimus. Apie 
tūkstantis du šimtai delegatų iš visos Vokieti-
jos pateikė rezoliuciją Frankfurto nacionali-
niam susirinkimui, kad šis parengtų naujo-
sios Vokietijos imperijos konstituciją. Nors 
studentai atsakymų negavo, juos iš dalies 
nuramino panaikinti Karlsbado nutarimai ir 
tokios suformuotos demokratinės institucijos 
kaip Prūsijos karalystės parlamentas.  
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Narodnikai

Tautų pavasario nesėkmės ir rusiško milita-
rizmo pralaimėjimas Krymo kare sudarė 
sąlygas užgimti vieniems iš ambicingiausių 
studentų judėjimų XIX amžiaus Rusijos impe-
rijoje. Studentai, atvykę iš provincijos į 
Maskvos ir Sankt Peterburgo universitetus, 
greitai prisitaikydavo prie naujausių politinių 
madų. Persmelkti Markso, prancūzų socialis-
tų ir Aleksandro Gerceno idėjų, jie sukilo 
prieš jų akimis nepavykusį vyresniųjų moder-
nizmą. Kaime, iš kurio daugelis buvo kilę, jie 
įžvelgė niekur kitur Europoje neįmanomo 
visiško atgimimo pagrindus ir, vietoj kapita-
lizmo ir autoritarizmo, atsigręžė į agrarinį 
socializmą. Atsižvelgiant į niūrias Rusijos 
valstiečių gyvenimo sąlygas, narodnikų 
filosofija atrodė vis labiau utopiška, tačiau jos 
pažadas darėsi vis patrauklesnis vargingos 
kilmės studentams, užplūdusiems universite-
tus Nikolajui I pradėjus naują studijų politiką. 
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Tris dešimtmečius į šią galingą povandeninę 
srovę įėjo daugybė genialių mąstytojų bei 
aktyvistų, nuo Michailo Bakunino iki Piotro 
Kropotkino, kuri kartkartėmis pasirodydavo 
kruvinų konfliktų su imperijos valdžia 
pavidalu.

Organizacinė veikla pasiekė apogėjų Alek-
sandrui II išlaisvinus baudžiauninkus, tačiau 
visuomenė netruko nusivilti. 1861 metais 
uždrausta studentų organizacinė veikla ir 
sumažintas valstybinių stipendijų skaičius 
sukėlė didžiulį streiką Sankt Peterburgo 
universitete. Streikams plintant į Maskvą ir 
toliau, daugybė studentų atsidūrė už grotų, o 
universitetas buvo uždarytas dviem metams. 
Akivaizdus valdžios politinis nelankstumas 
pastūmėjo judėjimą imtis labiau drastiškų 
priemonių. Maskvos universitete Piotras 
Zaičenskis paskelbė slaptą atsišaukimą 
„Jaunoji Rusija“, kuriame kvietė imtis smurti-
nės revoliucijos kaip vienintelio būdo pasiekti 
konstitucinę ir žemės reformą, moterų eman-
cipaciją, gamyklų nacionalizaciją ir paveldi-
mo turto panaikinimą. Kiti studentai ėmė 
rengti sekmadienines mokyklas ir skleisti šias 
idėjas tarp darbininkų ir valstiečių. Maskvos 
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universiteto teroristinės grupuotės „Praga-
ras“ narys Dimitrijus Karakazovas pasisakė 
už pasikėsinimą į carą ir galų gale 1866 metais 
jį įvykdė. Carinė valdžia netruko reaguoti – 
sulaikė ratelio narius ir kuriam laikui atidėjo 
teroristinių išpuolių grėsmę. Gana greitai 
nusivylę valstiečių abejingumu, išvarginti 
valdžios represijų kai kurie grupės nariai vėl 
grįžo prie teroristinių taktikų, kėsinosi ir iš 
tikrųjų nužudė keletą visuomenės veikėjų. 
Nesutarimai dėl veiklos metodų suskaldė 
judėjimą bei galiausiai subūrė politinę orga-
nizaciją „Liaudies valia“, kuri bus atsakinga 
už Aleksandro II nužudymą 1881 metais.

Laikotarpis iki 1905 metų revoliucijos rodo, 
kaip valdžios atsakas į pavienius studentų 
reikalavimus gali tapti motyvu įnirtingesnei 
organizacinei veiklai. Studentų ryžtą sustipri-
no pražūtingas Rusijos–Japonijos karas ir 
nepaisant to, kad jie ne itin įsitraukė į 1905 
metų Kruvinojo sekmadienio įvykius, kurių 
metu kariuomenė paleido ugnį į maždaug 
trijų tūkstančių žmonių minią, protestuotojai 
susirinko Maskvos universitete ir pradėjo 
devynių mėnesių streiką. Didžiuliame 
susirinkime jie paruošė Antrąją Maskvos 
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rezoliuciją, kuri įpareigojo studentų judėjimą 
prisidėti prie „revoliucinės“ politikos. Jie 
organizavo propagandos kampaniją ir skatino 
bičiulius studentus to paties imtis Odesos ir 
Kijevo universitetuose. Kai geležinkelių ir 
kitų šakų darbininkai prisijungė prie studen-
tų ir visuotinio streiko, Nikolajus II pagaliau 
paskelbė Spalio manifestą, suteikusį sąžinės, 
žodžio bei susirinkimų laisves ir leidusį 
sušaukti Dūmą. Vėlesnis caro autokratijos 
atkūrimas sudarė sąlygas Bolševikų revoliuci-
jai.
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Pasaulinis karas

Bosnijoje ir Hercegovinoje kiek vėliau taip 
pat iškilo nauja inteligentija, o 1905 metais 
Rusijos revoliucija įkvėpė vilties pokyčiams. 
Būti studentais reiškė gyventi tarp idėjų, 
kurios visiškai prieštaravo valstiečių gyveni-
mo kasdienybei. Istorikai išskyrė dvi atskiras 
studentų grupes. Keli jų išvyko į Vienos ar 
Paryžiaus universitetus, kur perėmė pažan-
gias idėjas apie visuotinę brolybę ir socialisti-
nę ateitį. Vis dėlto, įprastai jie likdavo namuo-
se ir niekad neprasibraudavo toliau vietinių 
gimnazijų, kurių intelektualiniame lauke 
dominavo mažiau įmantrios kovos prieš 
tironiją sampratos. Pastarajai grupei priklau-
sė ir studentas, „Juodosios rankos“ judėjimo 
narys Gavrilo Principas, nužudęs erchercogą 
Pranciškų Ferdinandą Pirmojo pasaulinio 
karo išvakarėse.

XIX amžiaus pabaigoje keitėsi ir Vakarų 
Europos studentų judėjimai, itin augant 
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studentų prielankumui dešiniesiems ir 
antisemitiniams judėjimams. Nerimas dėl 
karjeros galimybių ir žydų studentų konku-
rencija padeda paaiškinti naujus lūžius 
studentų politikoje, ypač tokių valstybių kaip 
Prancūzija profesinėse mokyklose. Kiti 
studentai laikėsi labiau tradicinių kairiųjų 
pažiūrų.

Po karo studentų organizacijos aktyviausiai 
veikė Vokietijoje. Gabiausius jų vadovus 
atbaidė ir chaotiškas komunistinės revoliuci-
jos pasaulis Rytuose, ir neryžtinga Veimaro 
vyriausybė šalia jų. Kai Veimaro valdžia, 
norėdama išspręsti Versalio sutarties nustaty-
tų karo reparacijų klausimą, atsigręžė į 
tarptautinį bendradarbiavimą, studentai 
prieštaraudami likusiai Europai pasisakė už 
stipresnę Vokietiją. Jų nuojautos pasitvirtino 
Vokietijai vis giliau klimpstant į ekonominį 
chaosą ir kylant vidinės komunistų revoliuci-
jos grėsmei. 1919 metais Vokietijos studentų 
sąjungą (vok. Deutsche Studentenschaft, DS) 
įkūrė studentų atstovavimo sistemą ir pradėjo 
remti mažiau pasiturinčius narius. Vis dėlto, 
jos pangermanistinė ir antisemitinė ideologi-
ja prieštaravo liberalioms Veimaro vyriausy-
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bė šalia jų. Kai Veimaro valdžia, norėdama 
išspręsti Versalio sutarties nustatytų karo 
reparacijų klausimą, atsigręžė į tarptautinį 
bendradarbiavimą, studentai prieštaraudami 
likusiai Europai pasisakė už stipresnę Vokieti-
ją. Jų nuojautos pasitvirtino Vokietijai vis 
giliau klimpstant į ekonominį chaosą ir kylant 
vidinės komunistų revoliucijos grėsmei. 1919 
metais Vokietijos studentų sąjungą (vok. 
Deutsche Studentenschaft, DS) įkūrė studen-
tų atstovavimo sistemą ir pradėjo remti 
mažiau pasiturinčius narius. Vis dėlto, jos 
pangermanistinė ir antisemitinė ideologija 
prieštaravo liberalioms Veimaro vyriausybės 
nuostatoms. Antisemitiniai skyriai, ypač 
įsitvirtinę Austrijoje, galiausiai buvo pašalin-
ti, tačiau tik po to, kai visa organizacija pradė-
jo sukti radikaliu nacionalistiniu keliu.

Analizuodami to meto vokiečių judėjimą 
istorikai stengiasi apibūdinti klimatą, kuria-
me galiausiai suklestėjo nacizmas. 1919 
metais Johano Fichtės idėjas puoselėti subur-
ta studentų grupė (Fichte Hochschulgemein-
de) laikėsi netgi radikalesnių nacionalistinių 
pažiūrų nei DS. Su kitomis organizacijomis ji 
sudarė Vokiškąjį aukštųjų mokyklų ratą 
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(Hochschulring Deutscher Art, HSR), akcen-
tuojantį tautinės bendruomenės svarbą. Kaip 
pagrindinis balsas studentų politikoje XX 
amžiaus trečiajame dešimtmetyje ratas atsto-
vavo antiparlamentines, antimarksistines ir 
autoritarines idėjas. Didelę įtaką HSR padarė 
Berlyne ypatingai stiprūs Jaunieji konservato-
riai, prie šio svaiginančio mišinio pridėję 
iracionalizmo, antiintelektualizmo, katego-
riškumo tarptautiniuose santykiuose ir nacio-
nalistinės revoliucijos elementų. Kai kurie 
radikaliau nusiteikę HSR nariai buvo įsitrau-
kę į nepavykusį nacių Alaus pučą 1923 metų 
lapkričio 8 dieną. 1924 metais nuo rato atski-
lusi karinga atšaka sudarė Vokiečių tautinį 
studentų judėjimą (Deutschvölkische Studen-
tenbewegung) ir bendradarbiaudama su 
broliška organizacija Austrijoje reiškėsi per 
naują laikraštį „Der Student“. 1926 metais nuo 
vis labiau radikalios ir karingos HSR atsiskyrė 
katalikiška grupė žinoma kaip Görres ratelis. 
Deja, ketvirtajame dešimtmetyje ji taip pat vis 
labiau krypo į dešinę propaguodama Musoli-
nio režimą kaip tinkamą alternatyvą Veima-
rui ir skelbdama etninio nacionalizmo 
koncepcijas.
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Pirmosios nacių studentų grupės susibūrė 
Miunchene 1922 ir Veimare 1925 metais, 
tačiau ryškesnis nacionalinis judėjimas prasi-
dėjo tik 1926-aisiais. Nors jos buvo įkurtos 
pačių studentų, grupėms greitai ėmė vado-
vauti Nacių partija. 1928 metais partijos vado-
vybė nacių studentų lyderiu paskyrė Baldurą 
Schirachą ir ėmė verbuoti visus universiteto 
bendruomenės narius – nuo nusivylusių 
proletarų iki senųjų fechtavimosi draugijų 
narių, kurie jau palaikė dešiniojo sparno 
politinius idealus. Netrukus nacių studentų 
tinklas pradėjo organizuoti smurtu pasižymė-
jusias demonstracijas prieš kairiuosius. Seno-
sios organizacijos kaip HSR ėmė netekti 
įtakos ir naciai greitai perėmė DS kontrolę. 
1933 metų balandžio 12 dieną DS smerkdama 
žydų bei liberalų literatūros kūrinius paskel-
bė dvylika tezių „prieš antivokišką dvasią“ ir 
balandžio 26–gegužės 10 dienomis suorgani-
zavo knygų deginimus Vokietijos universite-
tuose. Galiausiai DS tapo tiesiogiai pavaldi 
Gustavo Aldolfo Scheelo Reicho studentų 
vadovybei Reichsstudentenführung kaip ir 
Vokietijos nacionalsocialistų studentų sąjun-
ga.
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Žinoma, Vokietijos studentų judėjimas tuo 
metu nebuvo išvien nacistinis. Įpusėjus 
karui, Miuncheno universiteto studentai 
surengė vienintelį viešą protestą prieš Nacių 
partiją nuo jos atėjimo į valdžią 1933-aisiais. 
Vadovaujami Hanso Schollo ir jo sesers 
Sophie, studentai palaikė kontaktus su nacių 
oponentais visoje Vokietijoje naudodamiesi 
susirašinėjimo tinklu, vėliau pavadintu Balto-
sios rožės laiškais. Siekdami palaikymo 
platesniam sukilimui, jie spausdino ir dalino 
brošiūras. Kuomet brošiūras atrado valdžios 
organai, Schollsus, kaip ir daugelį susirašinė-
tojų, suėmė, sumušė ir pakorė.

Anot istorikų, okupuotoje Prancūzijoje 
antinacizmas galėjo tapti studentų ideologija. 
1940 metų lapkričio 11 dieną studentai suren-
gė Triumfo arkos demonstraciją ir šventė 
Pirmojo pasaulinio karo paliaubas, protes-
tuodami prieš vokiečių okupaciją. Vėliau, 
1943 metais, studentai atliko svarbų vaidmenį 
Jungtinėse patriotinio jaunimo pajėgose, 
suburtose protestuoti prieš okupaciją ir 
pasisakyti už egalitarizmą bei demokratiją 
universitetuose.
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Link 1968-ųjų

Pirmuosius pokario studentų judėjimus, 
kurie prasidėjo ne kaip masiniai protestai, o 
kaip pavienės reakcijos į konkrečias aplinky-
bes, išprovokavo sovietų remiamos represijos 
Rytų Europoje. 1948 metais sovietų okupuoto 
Berlyno dalyje esančio Frydricho Vilhelmo 
universiteto studentai palaikant Sąjunginin-
kų okupacinėms pajėgoms pasipriešino 
sovietų manipuliacijoms bei izoliacijai ir jų 
sektoriuje įkūrė Laisvąjį Berlyno universitetą 
su nauja radikalia programa ir antihierarchi-
ne struktūra.

Studentams vis geriau suvokiant atotrūkį 
tarp politinės retorikos ir realybės savo 
šalyse, jie paskatino 1953 metų darbininkų 
sukilimus Rytų Vokietijoje ir Čekoslovakijoje, 
sukėlusius pirmąsias sovietų kariuomenės 
intervencijas į satelitines valstybes. Bijodami 
darbininkų sukilimo Vengrijoje, sovietai tais 
pačiais metais pakeitė Mátyás Rákosi nuosai-
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kesniu Imre Nagy režimu. Toliau sekę įvykiai 
ėjo istorikams gerai pažįstama vaga – nevykę 
politiniai sprendimai iššaukė platesnio masto 
pasipriešinimą. Kai netrukus Nagy išlaisvino 
80 tūkstančių politinių kalinių ir atskleidė 
ankstesniojo režimo naudotas teroro taktikas, 
1955 metais sovietai sugrąžino Rákosi į 
valdžią. Augant opozicijai prieš Rákosi režimą 
tarp garsiausių jo kritikų buvo universitetinio 
Komunistinio jaunimo lygos sparno Petöfi 
klubo nariai. Liepos mėnesį vėl įsikišo sovie-
tai, pakeisdami Rákosi dar griežtesniu Ernö 
Gero. Nepaisant to, įkvėpti 1956 metų Spalio 
politinio lūžio Lenkijoje (paskelbtas naujas 
Lenkijos jungtinės darbininkų partijos kursas 
žadant demokratizaciją ir geresnius santykius 
su Bažnyčia – red. past.), studentai ėmė burtis 
už nepriklausomą, demokratinę ir socialisti-
nę Vengriją. Spalio 22 dieną maždaug penki 
tūkstančiai studentų priėmė Budapešto 
technikos universiteto rezoliuciją, kuria 
reikalavo taikių permainų, Nagy sugrąžinimo 
ir Sovietų Sąjungos pajėgų atsitraukimo. 
Spalio 23 dieną susirinko apie 300 tūkstančių 
studentų vedamų protestuotojų. Tačiau 
apsaugos pajėgoms ėmus šaudyti į studentus 

24



prie jų prisidėjo iškviestas vengrų kareivių 
pastiprinimas ir sovietų remiama vyriausybė 
atsitraukė. Nagy perėmė valdžią ir suformavo 
vyriausybę, žadėdamas laisvę ir nepriklauso-
mybę nuo Varšuvos pakto. Sovietai puolė 
Budapeštą ir susigrąžino kontrolę tik po 
visuotinio puolimo ir griežtų atsakomųjų 
veiksmų, kurių metu suimta 20 tūkstančių ir 
žuvo 50 tūkstančių protestuotojų, Nagy ir 2 
tūkstančių kitų nužudyti ir daugiau nei 80 
tūkstančių buvo sužeisti. Beveik 230 tūkstan-
čių vengrų pabėgo į Vakarus ir 10 tūkstančių 
studentų buvo deportuoti į Rusiją.

Paskutinysis studentų aktyvizmo šeštajame 
dešimtmetyje epizodas – protestas Varšuvos 
universitete prieš studentų laikraščio „Po 
Prostu“ uždarymą. Pastarasis nuo Lenkijos 
Spalio 1956-aisiais laikėsi liberalios politinės 
linijos. Taikūs protestuotojai, reikalavę sugrą-
žinti studentų laikraštį, po suteiktos saugumo 
garantijos buvo užklupti pasaloje ir sumušti 
policijos pareigūnų. Savo ruožtu peticiją 
pristatę ministro pirmininko Vladislovo 
Gomulkos vyriausybei buvo areštuoti.

Keletas iš pirmo žvilgsnio nesusijusių 
įvykių nuvedė iki masinio studentų sujudimo 
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Rytuose ir Vakaruose 1968-aisiais. Valdančio-
sios struktūros buvo laikomos labiau susirū-
pinusiomis globaliomis saugumo problemo-
mis nei demokratijos plėtra namuose. Kai 
kurie protestai buvo išimtinai susiję su 
universitetiniais reikalais. Pavyzdžiui, 1963 
metų lapkritį Veiksmo savaitės metu Naciona-
linės Prancūzijos studentų sąjungos (UNEF) 
nariai ir kelios dėstytojų profsąjungos ėmė 
reikalauti geresnės infrastruktūros, daugiau 
stipendijų ir gausesnio mokslinių tyrimų 
finansavimo. Taip pat buvo susirūpinta darbo 
praktikos galimybėmis studentams iš tokių 
disciplinų kaip sociologija, kėlusių iššūkį 
socialinei santvarkai. Kartais universitetinės 
ir visuomeninės problemos buvo glaudžiai 
susijusios, o jas pagilino vyriausybės ir 
studentijos pasaulėžiūros skirtumai.

Šiuo laikotarpiu atgarsiai iš Jungtinių 
Valstijų pasiekė Europą ir pirmąkart svariai 
paveikė studentų judėjimus. Studentų įsitrau-
kimas į 1964 metų „Freedom Summer“ Alaba-
moje ir po to sekusį Berklio studentų sukilimą 
atskleidė masių potencialą. JAV nuo 1965-ųjų 
aršiai kritikuotas Vietnamo karas daugeliui 
europiečių tapo Vakarų militarizacijos ir 
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kolonializmo simboliu. Tuo pat metu abiejų 
lyčių jaunimą veikė socialinės ir kultūrinės 
mados, keitusios modernų gyvenimą abipus 
Atlanto. Nepaisant gerėjančios ekonominės 
padėties, demokratinės vizijos siekė toliau 
nei leido tuometinis net pačių atviriausių 
visuomenių potencialas. Kadaise rūpėję tik 
siauram avangardo rateliui judėjimai tapo 
masinės jaunimo kultūros dalimi ne tik politi-
koje, bet ir kitose gyvenimo srityse. Intelektu-
alinį išsilaisvinimą įkvėpė situacionistai, 
neoegzistencialistai ir Jeanas Paulis Sartreʼas. 
Meninį išsilaisvinimą įkvėpė bitnikų poetai ir 
abstraktusis ekspresionizmas. Tuo tarpu 
seksualinis išsilaisvinimas atnešė su tradici-
ne šeimos struktūra konfliktuojančių elgesio 
modelių. Kritika moderniai vartotojiškai 
visuomenei atskleidė studentų judėjimo 
gyvenimo būdo aspektus.

Kilo vis daugiau iš vienos vietos į kitą 
sparčiai plintančių neramumų. 1964 metais 
Laisvajame Berlyno universitete studentai 
protestavo prieš Kongo ministro pirmininko 
Moise Tshombe atvykimą – jis buvo laikomas 
Belgijos kasybos pramonės interesų marione-
te. Administracijai atmetus studentų prašy-
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us pakviesti žymų kairįjį Vakarų Vokietijos 
politikos ir universitetų kritiką Erichą Kuby, 
studentai surengė protestą, kuriame kėlė 
platų problemų spektrą, nuo aktyvisto įdarbi-
nimo universitete iki Vietnamo karo.

Prancūzijoje skirtis tarp Charleso de 
Gaulle o̓ vyriausybės ir studentų politikos 
ėmė gilėti nuo 1960-ųjų, kai UNEF paskelbė 
paramą Alžyro nepriklausomybei ir oficialiai 
pareikalavo vyriausybę pradėti derybas su 
sukilėliais (1959 metais Prancūzija pripažino 
Alžyro apsisprendimo teisę, tačiau karą 
pratęsė 1960–1961 metų kolonistų maištai – 
red. past.). Po dvejus metus trukusių konflik-
tų Prancūzijos valdžia uždraudė viešus 
studentų protestus šiuo klausimu. 1963 
metais nepasitenkinimas pagaliau prasiveržė 
neramumais Sorbonos universitete, kai 
sparčiai didėjantis studentų skaičius paraly-
žiavo universiteto struktūrą. Po susirėmimų 
tarp 10 tūkstančių Sorbonos studentų ir 4,5 
tūkstančių policininkų, dvidešimt trijuose 
šalies universitetuose apie 300 tūkstančių 
studentų ir pusė visos profesūros paskelbė 
streiką. Kitąmet Italijos prezidento ir Prancū-
zijos švietimo ministro apsilankymo metu 
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Paryžiaus universiteto studentai ir UNEF 
protestavo už demokratines reformas univer-
sitetuose.

1965-aisiais protestai Londono ekonomikos 
ir politikos mokslų mokykloje buvo nukreipti 
prieš Rodezijos (tuo metu nepripažintos 
valstybės Afrikos pietuose, kurios teritorija 
šiandien vadinama Zimbabve – red. past.) 
baltųjų bendruomenę, kuri buvo paskelbusi 
nepriklausomybę nuo juodųjų nacionalistų 
federacijos. Italijoje pirmieji protestai 1965 
metais telkėsi Turino universitete – juose kelti 
sociologijos laipsnio pripažinimo, studentų 
savivaldos, studijų programų reformos ir 
kursų aktualumo klausimai. Taip pat 1967 
metais Turine nuo universiteto vidaus proble-
mų prasidėjo septynis mėnesius trukusi jo 
pastatų okupacija, kuri išsiplėtė iki nacionali-
nio lygmens socialinių problemų.

Vokietijos universitetuose studentų 
aktyvizmas kritinį tašką pasiekė 1967 metų 
liepą, kai protesto prieš Irano monarcho 
valstybinį vizitą metu policija žiauriai susido-
rojo su protestuotojais ir vienas įvykius stebė-
jęs žmogus žuvo. Maždaug 20 tūkstančių 
Vakarų Vokietijos studentų dalyvavo Hanove-
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je vykusiose jo laidotuvėse. Hanoverio 
susirinkimo metu buvo parengtas manifes-
tas, susiejęs policijos brutalumą su autoritari-
nės ir uždaros Vokietijos vyriausybės struktū-
ros problemomis bei su bendra universitetų 
krize. Pastarasis susirinkimas paskatino 
studentų lyderio Rudi Dutschke ir Vokietijos 
socialistų studentų sąjungos (vok. Sozialistis-
cher Deutscher Studentenbund) iškilimą. 
Tais pačiais metais Vakarų Berlyno studentai 
kaip alternatyvą pernelyg biurokratizuotam 
Laisvajam universitetui įsteigė Kritinį univer-
sitetą (Kritische Universität), kuriame buvo 
dėstomi studentų vedami kursai.
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1968-ieji ir po jų

1968-ųjų studentų protestų sezonas prasidėjo 
įvykiais Čekoslovakijoje. Sausio mėnesį 
Čekoslovakijos komunistų partijos pirmojo 
sekretoriaus pareigas ėjęs nepopuliarus neos-
talinistas buvo pakeistas Aleksandru Dubče-
ku, kuris įvedė plataus masto reformas, įskai-
tant partijos demokratizaciją, judėjimo ir 
išraiškos laisves. Studentai suvaidino svarbų 
vaidmenį Prahos pavasaryje dalyvaudami 
diskusijose ir protestuose bei reikalaudami 
reformų tąsos ir Komunistų partijos vienval-
dystės panaikinimo. Prahos judėjimo padrą-
sinti Varšuvos studentai pasinaudojo aplinky-
bėmis – vienos tautinės dramos (Adomo 
Mickevičiaus „Vėlinių“ – red. past.) uždraudi-
mu – ir išėjo į demonstracijas už laisvę ir 
demokratizaciją Lenkijoje. Brutalus susidoro-
jimas su abiem judėjimais bus svarbus atskai-
tos taškas studentų lyderiams per 1989-ųjų 
Aksominę revoliuciją.
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Prahos judėjimo galia įkvėpė studentus 
Vakaruose imtis veiksmų dėl NATO reikalavi-
mų Europai, Vietnamo karo ir JAV politikos 
Artimuosiuose Rytuose. Valle Giulia protestas 
Romoje baigėsi 250 studentų areštu. Vokieti-
joje Velykų maišto malšinimo metu buvo 
pašautas ir sunkiai sužeistas Rudi Dutschke – 
tai buvo judėjimą suolišinęs įvykis.

Prancūzijoje studentų lyderio Danielio 
Cohno-Bendito pašalinimas iš Nantero 
universiteto už jo organizacinę veiklą darkart 
protestų epicentrą perkėlė į Sorboną. Gegu-
žės 3 dieną rektorius iškvietė policiją, idant ši 
pašalintų demonstrantus, bet pastarieji 
reagavo statydami barikadas ir svaidydami 
trinkeles. Kova tęsėsi savaites – jos metu buvo 
sužeisti šimtai studentų bei policijos pareigū-
nų, šeši šimtai studentų buvo suimti. Policijos 
žiaurumas ir vyriausybės užsispyrimas darbi-
ninkus patraukė protestuotojų pusėn ir, 
nepaisant menko tiesioginio tarpusavio 
kontakto, apriboto profsąjungų vadovų 
nuogąstavimų dėl studentų buržujų, šalyje 
prasidėjo streikų virtinė. Gegužės pabaigoje 
jau streikavę apie 10 milijonų darbininkų tik 
pagilino politinę krizę, o de Gaulle o̓ vyriausy-
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bė atrodė atsidūrusi ties žlugimo riba. 
Skubios vyriausybės nuolaidos darbo proble-
mų klausimais susilpnino darbininkų paramą 
studentų judėjimui ir leido išvengti politinės 
katastrofos, o sėkminga vyriausybės kampa-
nija naujuose rinkimuose patraukė konserva-
tyvesnius šalies elementus savo pusėn. Gegu-
žės įvykiai Paryžiuje įkvėpė maištus Zagrebe 
ir Belgrade birželio 3–10 dienomis, vėliau tą 
patį mėnesį neramumus Ciuriche, Londone, 
po to ir Vorike, kur studentai atrado jų politi-
nę veiklą tyrusios administracijos dokumen-
tus.

Istorikai vis dar nesutaria dėl šių dvejų 
protesto metų reikšmės. Dauguma sutinka, 
kad tiesioginiai protestų rezultatai buvo 
mažiau svarbūs nei ilgalaikės jų pasekmės. 
Vakaruose, be atviresnio ir mažesnius reika-
lavimus keliančio priėmimo į universitetus, 
protestai atnešė nedaug pastebimų rezultatų. 
Ilguoju laikotarpiu kai kuriuose istorijos 
tyrimuose studentų judėjimas liko apkaltintas 
dėl drastiškų pokyčių radikalių kairiųjų takti-
kose. Anot jų, kai kurie nepasisekusiu mėgi-
nimu įgyvendinti revoliuciją nusivylę organi-
zatoriai ėmėsi agresyvių avangardinių veiks-
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mų nuversti sistemą, pavyzdžiui, Raudono-
sios armijos frakcija Vokietijoje ir Action 
Direct grupuotė Prancūzijoje. Italijoje radosi 
vadinamosios Raudonosios brigados, dar 
labiau radikalizavusios ir paskatinusios 
smurtauti 1977–1978 metų studentų judėjimą. 
Kita vertus, dėl bendro ekonominio pakilimo 
pokario politinėms partijoms tolstant nuo 
ideologijų, studentų judėjimas sugebėjo 
atkreipti dėmesį į klasinį susiskaldymą, 
trukdžiusį įgyvendinti demokratinius idealus, 
ir lyčių nelygybę, o tai padėjo iškilti moterų 
judėjimui. Judėjimas taip pat atkreipė dėmesį 
į neigiamą kapitalistinės plėtros ir modernių-
jų technologijų pusę, o pabrėždamas ekono-
minio augimo ribas ir atkreipdamas tarptau-
tinį dėmesį į aplinkosaugos problemas įkvėpė 
Žaliųjų judėjimą (studentų pradėtą vėlyvaja-
me aštuntajame dešimtmetyje Vokietijoje). 
Septintajame dešimtmetyje studijavę ar 
profesoriavę intelektualai, įskaitant Michelį 
Foucault ir Jacquesʼą Derrida, iš esmės suabe-
jojo pačia modernybės samprata ir sekė 
besikuriančiu intelektualiniu judėjimu – 
vėliau pramintu postmodernizmu.

Turint tai omenyje, istorikai priešingai nei 
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politologai nenustebo, kai septintąjį dešim-
tmetį pergyvenę Rytų Europos darbininkai ir 
aštuntajame dešimtmetyje brandą pasiekę 
studentai ėmė abejoti technologine ir ekono-
mine socializmo utopija – pirmiausia Lenki-
joje, o vėliau ir kitur. Du dešimtmečius refor-
mų, demokratijos ir pliuralizmo reikalavę 
judėjimai priešinosi įsitvirtinusioms ir 
nesitaikstančiomis valdžios struktūroms. Net 
ir giliai įsitikinę socialistai pripažino, kad 
atėjo laikas pokyčiams.

1981 metais prasidėjęs Solidarumo judėji-
mas Lenkijoje įrodė, kad režimas nėra visai 
nepažeidžiamas, o Gorbačiovo reformos 
sudrebino visą Rytų bloką. Studentai neišven-
giamai prisidėjo prie toliau ėjusių įvykių. Jie 
liudijo Honeckerio vyriausybės žlugimą ir 
Berlyno sienos griūtį. Jie buvo pirmosiose 
gretose per Aksominę revoliuciją Čekoslova-
kijoje. Susiorganizavę Prahos pavasario 
veteranai buvo masinės demonstracijos 
1989-ųjų rugpjūtį priešakyje. Represyvus 
vyriausybės atsakas gausią studentų demons-
traciją lapkričio mėnesį pavertė sukilimu. 
Neoficiali opozicinė partija pagrasino visuoti-
niu streiku. Supratusi, kad šįkart sovietų 
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pagalbos nesusilauks, vyriausybė atsistatydi-
no. Čia, kaip ir kitur, atėjo sovietų eros pabai-
ga.

Nors 1989-ųjų judėjimai žymėjo reikšmingą 
epochos pabaigą Europos istorijoje, jie 
nereiškė studentų protestų pabaigos. Žvilgs-
nis į ilgą universitetų istoriją rodo, kad pasku-
tiniu metu įsiplieskę neramumai yra tik maža 
dalis to, kas gali nutikti, kai svarbūs klausimai 
susiduria su studentų minios interesais ir 
aistromis bei išvaro studentus į gatves vėl 
skelbti jaunystės jėgą, senųjų kartų priespau-
dą ir pokyčių aistrą. Istorija taip pat rodo 
nesant jokios garantijos, kad studentų judėji-
mai visada atstovaus tik liberaliems lygių 
galimybių, multikultūralizmo ir visuotinės 
laisvės idealams.
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