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PRATARMĖ 

1795 m. pabaigoje Rusijos, Prūsijos ir Austrijos susitarimu iš politinio Europos 
žemėlapio buvo ištrinta jungtinė Lenkijos ir Lietuvos valstybė – Abiejų Tautų 
Respublika, šios valstybės visuomenei užkertant kelią tęsti pradėtas intensyvias 
socialines ir politines reformas. Daugiau nei 200 metų gyvavusios Abiejų Tautų 
Respublikos sunaikinimo faktas nuo pat padalijimo laikų buvo diskusijų objektas. 
Tiek istoriografijoje, tiek ir istorinėje atmintyje Respublikos žūtis vertinta ir nere-
tai tebevertinama kaip dėsningas palaipsninio silpnėjimo ir vidinių prieštaravimų 
rezultatas, iškeliant mintį, jog žlugimą lėmė Lenkijos ir Lietuvos politinio elito 
ir tautos gyvenimo griūtis, vidinis jos negebėjimas išsaugoti savarankišką politinį 
gyvenimą.

Intensyvūs valstybės valdymo ir teismo institucijų, bajoriškosios savivaldos, 
miestų raidos tyrimai bei darbai, skirti kultūros transformacijoms, fiziokratiz-
mo idėjų sklaidai, filosofinės ir edukacinės minties raidai giliau pažinti, skatina 
naujai įvertinti XVIII a. Abiejų Tautų Respublikos istoriją, dėmesį sutelkiant į 
tris svarbius analizuojamo šimtmečio dėmenis: iššūkius, iškilusius valstybei ir jos 
visuomenei, laimėjimus, ženklinusius pokyčius Lietuvos kultūros, mokslo, poli-
tikos, teisės, valstybės bei socialinėje srityse, ir netektis, susijusias su trijų Abiejų 
Tautų Respublikos padalijimų metu patirtais politiniais, socialiniais, kultūriniais 
praradimais. Būtent šie trys dėmenys analizuoti keturioliktojoje tarptautinėje 
XVIII amžiaus tyrėjų konferencijoje, vykusioje Vilniuje, Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmuose, 2015 m. rugsėjo 18 d. Dalis konferencijoje pri-
statytų pranešimų įgijo straipsnių bei studijų pavidalą ir sudaro į mielojo skaitytojo 
rankas atiduodamo trečiojo XVIII amžiaus studijų tomo pagrindą. 

Leidinyje išskirti trys teminiai skyriai. Pirmajame, didžiausiame apimtimi sky-
riuje, pavadintame „Tarp bajorų respublikos ir konstitucinės monarchijos: iššūkiai 
ir netektys“, per istorinių, filosofinių, literatūrologinių bei kultūrologinių tyrimų 
prizmę pristatomos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškosios visuomenės 
pastangos įveikti tiek kaimyninių valstybių primestus, tiek iš Respublikos vidaus 
struktūros kylančius iššūkius. Į valstybės suverenumo problematikos lauką skaity-
toją įveda Andrejaus Macuko straipsnis, kuriame Naugarduko vaivadijos bajorų 
laikysenos pavyzdžiu atskleidžiamas Rusijos imperijos kišimasis į Respublikos 
politinį gyvenimą. Tačiau nenuginčijamais pirmojo knygos skyriaus herojais tampa 
prancūzų filosofas Jeanas-Jacques’as Rousseau (1712–1778) ir Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės politikas, vertėjas bei filosofas, Žemaitijos bajoras nuo Rėkyvos 
Mauricijus Pranciškus Karpis (Maurycy Franciszek Karp, 1749–1817), Lenkijos ir 
Lietuvos visuomenei suprantama kalba atvėręs J.-J. Rousseau idėjas. 
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XVIII a. 8-ajame dešimtmetyje Respublikos piliečiams mestas esminis 
 J.-J. Rous seau iššūkis – likti patiems savimi ar tapti šiuolaikiniais europiečiais – aptaria-
mas istoriko Richardo Butterwicko-Pawlikowskio straipsnyje, pristatančiame pran-
cūzų švietėjo siūlymus iš esmės permąstyti tautos sampratą atmetant „apšviestąjį“ ir 
kosmopolitiškąjį modernizmą. Tautos sampratos problemos analizę pratęsia filosofas 
Dalius Viliūnas, fundamentalioje studijoje aptardamas J.-J. Rousseau idėjų recepciją 
Lietuvoje ir pristatydamas M. P. Karpio iškeltą tautos dvasios sampratą, kuri grįsta 
rusoistiškai įprasmintais Lenkijos ir Lietuvos respublikonų idealų (laisvės, lygybės, 
vienybės) bei antikinių vertybių ansambliais ir kurioje jau buvo numatytas tautinės 
valstybės valdymo perleidimas liaudžiai, suvokiamai kaip ne kas kitas, o valstietija.

Vieną svarbiausių Apšvietos retorikos reikalavimų – tinkamai pasakytu 
žodžiu auklėti žmones, suteikti jiems gyvenimo išminties ir praktinių patarimų, 
stiprinti pilietiškumą bei skatinti veikti tėvynės labui – atliepiantys M. P. Karpio 
politiniai pasisakymai aptariami literatūrologės Viktorijos Vaitkevičiūtės straips-
nyje „Tėvynės likimas Mauricijaus Pranciškaus Karpio Seimo kalbose“.

Nuo respublikos prie konstitucinės monarchijos įtvirtinimo vedę XVIII a. 
antrosios pusės politiniai pokyčiai nauju kampu – per valdžios reprezentacijos 
turinio kaitą – pristatomi dailės istorikės Linos Balaišytės straipsnyje. Autorė 
atskleidžia, kaip greta valdžios apologijai skirtų iškilmių atsirado edukaciniams 
tikslams skirtų švenčių, tokių kaip Vienos mūšio metinės, švęstos Edukacinės 
komisijos nurodymu ir tapusios jaunuomenės patriotinio ugdymo priemone, o 
kartu imtas propaguoti naujas valdovo vaizdinys: tėvynės ir jos piliečių gerovei 
besidarbuojančio karaliaus patrioto portretas. Visus Respublikos luomus aprė-
piančios piliečių tautos sampratos manifestacijas autorė įžvelgia iškilmėse, skirtose 
Gegužės 3 d. konstitucijos ir Miestų įstatymo priėmimui paminėti. 

Valstybės iššūkių ir netekčių tematikos skyrių užveria aštuonioliktojo amžiaus 
chronologines ribas peržengiantis istoriko Sławomiro Godeko straipsnis, kuriame 
analizuojama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės autonomijos siekusios Lietuvos 
bajorų delegacijos veikla Peterburge 1810–1811 m. ir atskleidžiamas valstybingumo 
tradicijos tęstinumas okupacijos sąlygomis.

Kultūros raidai ir socialiniams santykiams skirtame antrajame leidinio sky-
riuje „Sociokultūrinė erdvė: laimėjimai ir praradimai“ analizuojamos  įvairialypės 
visuomenės ir kultūros raidos problemos. Literatūrologės Astos Vaškelienės 
straipsnyje per dvikalbės poezijos tyrimų prizmę pristatoma visuomenės inte-
lektinė kultūra ir atskleidžiamas proginės literatūros gyvybingumas Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. Kalba kaip viena pagrindinių skirtingų 
etninių ir kalbinių grupių gyventojų komunikacijos priemonių aptariama istoriko 
Jurijaus Gordejevo straipsnyje.

Naujais šaltinių duomenimis socialinės rūpybos ir globos bei medicinos 
istorijos lauką atveria istorikų Martyno Jakulio ir Arnaud Parent tyrimai, skirti 
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pamestinukų globai XVIII a. Vilniuje bei Jeano-Emmanuelio Gilibert’o Lietuvoje 
taikytam vitalistiniam gydymo metodui aptarti.

Abiejų Tautų Respublikoje analogų neturėjusi aukštesniojo lygio profesinė 
mokykla, veikusi Gardine XVIII a. 8−9-ajame dešimtmečiais, analizuojama 
architektūros istorikės Rasos Butvilaitės straipsnyje. Autorė atskleidžia, jog Gar-
dino priemiestyje Horodnycioje veikusi Statybos mokykla buvo novatoriška ir 
gerai organizuota, turėjo kryptingą programą, jos indėlis į Gardino ekonomijos 
statybinę veiklą buvo ženklus. Svarbu tai, kad Abiejų Tautų Respublikos mastu 
ši mokykla teikė impulsų formuoti ir ugdyti naują socialinį ir profesinį sluoksnį, 
prisidėjo plečiant architektūros statinių tipologiją bei diegiant naujus urbanistikos 
principus.

Savarankišką teminį bloką sudaro į trečiąjį leidinio skyrių „Teisės istorijos 
laukas“ įtraukti XVIII a. visuomenės juridinę kultūrą atskleidžiantys straipsniai, 
aprėpiantys dokumentų klastojimo atvejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
Vyriausiojo Tribunolo teismo praktikoje analizę (Adam Stankevič), valstiečių 
dalyvavimo smurtiniuose bajorų nusikaltimuose tyrimus (Domininkas Burba) 
bei Nuolatinės tarybos rezoliucijose atsispindinčią tiek Lenkijos Karalystės teisės 
recepciją Lietuvoje, tiek ir Lietuvos teisės recepciją Lenkijos Karalystės provinci-
jose XVIII a. antrojoje pusėje (Marcin Głuszak).

XVIII amžiaus studijų trečiajame tome publikuojami naujas įžvalgas ir ver-
tinimus atveriantys straipsniai ne tik praturtina mūsų žiniją apie tame šimtmetyje 
Lenkijos ir Lietuvos valstybei bei jos visuomenei kilusius iššūkius, bet ir pristato 
planus bei priemones šiems iššūkiams įveikti, atskleidžia reikšmingus laimėjimus 
tiek sociopolitinėje, tiek ir sociokultūrinėje srityse, leisdami suvokti, kokią netektį 
1795 m. patyrė Abiejų Tautų Respublikos visuomenė, netekusi teisės turėti savo 
valstybę. 

     Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
     Vilnius, 2016 m. rugsėjis


