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REMIGIJUS  C I V I N S K A S

MIESTIECIU LUOMO SIAURINIMAS IR JO TRANSFORMACIJOS
LIETUVOJE XVIII A. PABAIGOJE - XIX A. PRADZI0JE

Ivadas

XVIII a. pabaigoje po Abieju Tautu Respublikos Ill padalijimo Rusijos valdzia
pradej o unifikuoti Lietuvos socialini gyvenima, siekdama panaikinti didziausius ne-
suderinamumus tarp nauj ai prijungtu Zemiu ir imperijos. Rusijos valdzia emesi veiks-
mu pries kelis „netipi§kus`` socialinius sluoksnius -smulkiata bajorija, gausia dydu
etnokonfesinQ bendruomenQ ir nedideliu miestu gyventojus, kurie per Ketveriu metu
seimo reformas tapo miestie6iais. Peterburgui panaikinus Abieju Tautu Respublikos,
Ketveriu metiL o veliau ir Gardino seimo teises aktu galiojima, dalis Lietuvos mies-
tie6iu buvo priskirti valstie6iu ar kitoms socialinems kategorij oms. Mie§tie5iu luomo
siaurinimas, kuri pradej o Targovicos konfederacij os §alininkai, o pabaige Rusijos val-
dzia, tapo viena i§ skaudziausiu socialiniu XVIII a. pabaigos - XIX a. pirmosios
puses realiju. Dalis miestie6iu nesitaikste su luomo pakeitimu, todel teismuose gin5i-
jo savo luomines teises ir laisves.

Nagrinej ant Lietuvos miestie5iu luoma, tyrimo obj elchi tapo miestiL gavusiu Ket-
veriu metu seimo metu lokacines ir konfirmacines privilegijas, gyventojai, tapatinQ
save su miestie6iu luomu]. Taigi miestie5iu luomo siaurinimas rei§ke minetu miestu

1  1§ viso privilegijuotu miest`b gavesiu lokacines ir konfirmacines privilegijas,1802 in.  Vilniaus

gubemijos ribose buvo apie 60. Prie ju priskai6iuojania taip pat Merkine, tapusi miestu 1794 in. Gardino
seimo metu. Be to, nagrihejant miestie6iu gin6us su senitinais priskirtini ir miestai, gave i§ valdovo savi-
valda patvirtinan6ias privilegijas iki  1776 in. ir stengQsi irodyti jas XEK a. pirmojoje puseje (Skuodo,
Joni§kio). LDK miestu, gavusiu privilegijas, skai6ius Vilniaus gubemijoje nustatytas remiantis:  1791-
1792 in.  sarasas, E.  R i in § a,  1791~1792 in. Lietuvos miestu savivaldos privilegijos kaip heraldikos
§altinis,   £z.efzfvos mz.esftt I.sforz/.os s'¢/fl.»z.¢z., Vilnius,  1988, p.  138-139.
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priskyrimamiesteliuarbakaimukategorijoms,ogyventoju-valstie6iu,laisvujuzmo-
niu kategorijoms. Toks miestie6io luomo apibrezimas yra salyginis, nes nagrineja-
muoju metu ne karta kito. Tad miestie6iu ir ne miestie6iu luomu i§skyrimas  yra vienas
i§ §ios studijos uzdaviniu.

Taip pat analizuojant miestie6iu luomo siaurinima ir ju socialinio statuso kitima
bus pabandyta nustatyti miestie6iu luomo siaurinimo teisini pagrinda, jo eiga, masta
bei pasekmes. Daugiausia demesio bus kreipiama i miestie6iu teisinio ir socialinio
statuso transformacij as.

Miestie6iu gin6us su senitinais pla6iai ir i§samiai apra§e Rimantas Jasas, Me6is-
lovas Ju6as, Antanas Mi§kinis, Edmundas Rim§a bei kiti istorikai2. Nagrinedami tei-
sinius konfliktus, istorikai  daugiausia demesio skyre pa6iu teisiniu gin6u apra§ymui,
beveik nenagrinejo Rusijos valdzios poziciju ir politikos sprendziant §iuos gin6us. 1§
dalies tai atlikta Leonido Zytkowicziaus, Pavelo Zukovi6iaus studijose, kur nagrineta
Jekaterinos 11 ir Pavelo I vykdyta politika, nulemusi miestie6iu luomo siaurinima3.

Taigi nemazai klausimu, susijusiu su miestie6iu statusu kaita ir pastangomis ap-
ginti savo luomines teises, jau apra§yti. Ta6iau nagrinejamajai problematikai skirtos
studijos fragmenti§kos, taap ju nera sasaju. Daugiausia darbu istoriografijoje skirta
buvusiu miestie6iu irju valdytoju gin6u apra§ymui.  Sioje studijoje bandant uzpildyti
§ias spragas stengtasi tiriamed i obj ekta nagrineti kompleksi§kai, daugiau demesio skirti
Rusijos valdzios luomines politikos analizei. Be to, istoriografijoje beveik nenagrine-
ta senitinijoms priklausan6iu apskri6iu miestu miestie6iu padetis, miestie6iu priskirtu
valstie6iu kategorijoms skai6ius.

Be istoriografines medziagos, darbe naudoti publikuoti §altiniu rinkiniai „Lietu-
vos valstie6iu ir miestelenu gin6ai su dvaru valdytojais"4. Siuose §altiniu rinkiniuose
paskelbti skundai, teismu nuosprendiiai tiesiogiai atspindi miestie6iu ir dvaro konflik-
tus.  Jais remiantis nagrineti pagrindiniai darbe keliami klausimai.  Be to, naudotasi

2R.Ialsa,s,lyalhas,Lietuvosvalstie5iu:irmiesteleny:gin6aisudvaruLvaldytojais(XVIIIa.),V.1hi"s,

1961,  d.  2, p.  1-25;  M.  J u 6 a s, Bawdzrdvas I.rz.mar £I.e/wvo/.e, Vilnius,  1972; M.  J u 6 a s, Pratarme,
Lietuvos valstie6iu. ir miestelenu gin6ai su dvaruvaldytojais (1795-1844) ,  Vr+njlus, \968, d. 3, p. 3-\7 .,
A. T y I a, Lietuvos valstie6iu istorijos (1795-1861) bruozai, £I.e/wvz.g{ a/gr.ml.mo is/orzj.os a/wdi/.os, Vil-
nius,  1993, t. 4, p. 76-80; J. J u r g i n i s, £!.e/wvas wI/a/I.ec'j.tt is/orz/.a, Vilnius,  1978; V. K r y Z e v i 6 i u s,
Lietuvos privilegiif uotieji miestai (XVII a. antrofi pus6-XVIII a.), V.\hilus,1981., A. M i Vs k .i n i s, Ukmer-
ge, £I.efwvas wrba#is/I.fospam].#4/cH., Vilnius,1987, t.10; Z. K i a u p a, Tel§iai XVIII amziaus pabaigoje,
re/sVz.¢i. /s'trtHPs#z.cH. I.r is/orl}.or do4wme#/¢z), Vilnius,1994; E. R i in § a, Miestu heraldika Abieju Tautu
Respublikos padalijimu metu, £i.e/wvas v¢/stybG .XZJIYyt[J cz., VIlnius,1977; E. R i in § a, £z.e/wvas DI.-
dziosios KunigaiREtystes miestu antspaudai, Vr+rfu;s,1999.

3 L. Z y t k o w i c z. Rzqdy Repnina ra Litwie w latach 1794-1796, WIlno, 1938., T1. Xf y K o 8 H H,

CocTioBHbificooranHa.celie"fl3a.na,||HofiPoccun,hKypnanMuHucmepcm8anapobHo2onpoc8equeHua,
CaHKT-HeTep6ypr,1915, T.11, c.  312-313.

4 Lietuvos valstie6iu ir miestel6nu: gin6ai su dvaru:valdytojais (XVIII a.) , V{hilus,1961, d. 2., Lietu-

vos valstie6iu ir miestel6nu. gin6ai su dvanyvaldytojais (1795-1844) , VT+wins,1968, d. 3 .
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Lietuvos valstybes istorijos archyvo (LVIA) Vilniaus generalgubematoriaus kance-
liarijos fondo (f. 378, BS -bendrasis skyrius), Vilniaus gubematoriaus fondo (f. 380),
Vilniaus gubemijos izdo rfumu fondo (f. 515) ir kitais §io archyvo bei Lietuvos moks-
lu akademijos bibliotekos rankra§tyno (MABR)  dokumentais, kurie papilde anali-
zuojama miestie5iu kovos uZ savo laisves problematika, leido kelti ir nagrineti kitus
klausimus.

Lietuvos miestie5iu luomo siaurinimas prasidejo 1794 in. rudeni ir sutapo su fck-
ti§ku Lietuvos Didziosios Kunigaik§tystes (LDK) pertvarkymo isaku. Laikotarpio pa-
baiga nera grieztai apribota, ta6iau sietina su apskri5iu miestu peremimu i§ senitino
valdzios.

Luomines politikos ir administraciniu pertvarkymu sumai§tyje

Miestie6iu luomo siaurinimo teisinis pagrindas. Daugelyje Vakaru Europos
valstybiu nykstant luomu reik§mei, Rusijos imperija suktre socialines kontroles me-
chanizma, grista luomine sistema, kuri turejo garantuoti stabiluma ir tvarka. Nauja
imperine tvarka buvo svetima Lietuvos visuomenei ir tapo kliutimi jai socialiai nro-
demeti, nors Sis procesas buvo prasidejQs vykstant Ketveriu metu seimui. Tuo metu
susiknrevientisasmiestie6iuluomas,kurioreik§meAbiejuTautuRespublikosarsiau-
resne prasme  vaivadijos,  pavieto,  socialiniame gyvenime i§augo5.  Sioje  straipsnio
dalyje bus pabandyta atsakyti i pagrindini klausima: kaip pradetas vykdyti ir legiti-
muotas miestie5iu luomo siaurinimo procesas. Norint i ji atsakyti, pirmiausia reikia
i§analizuoti, kokiais teises aktais buvo paremta §i akcija ir kaip jos eiga priklause nuo
ju. Bus nagrinejanii Respublikos socialinio gyvenimo (strukthqu) ir caro dvaro susi-
dtirimas,  miestie6iu kovos del luominiu teisiu transformacija §io proceso metu.

XVIII ir XIX a. sandira galima btitu pavadinti teisine sumai§timi, kuria sukele
politines permainos -Ketveriu metu seimas,  Targovicos konfederacija, Abieju Tautu
Respublikos 11 padalijimas ir Gardino seimas, 1794 in. sukilimas ir galiausiai Ill pa-
dalijimas bei Vilniaus gubemijos ihirimas. Sio ltizio metu kelis kartus transformavo-
si miestie6iu teisine ir socialine padetis.

Daugelio nedideliu miestu savivalda pradejo naikinti Rusijos remiami ir skatina-
mi Targovicos konfederatai.  1793 in. Gardino seimas anuliavo visas magdeburginiu
teisiu privilegijas, i§duotas Ketveriu metu seimo metu. Ta5iau 1793  11 23 specialiai
miestams priimtoj e Respublikos konstitucijoje „Laisvieji Respublikos miestai" miestai
buvo suskirstyti i tris klases, o miestie5iu luomui priskirti ju gyventojaj, prekiauj antys

5 Respublikoje miestie6iu luomo tautinQ tapatybQ Ketveriu metu seimo metu garantavo bendrieji, o

ne tik partikuliarfus istatymai (L. G I e in Z a, Kaunas miestie6iu sedtidyje (1789-1791), K¢z/#o isforzJ.or
mefr¢s'/I.s, Kaunas,1998, t.I, p. 43rf7).
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arba besiver6iantys  amatais  ir prisiekQ i§tikimybQ Respublikai6.  Si  Gardino  seimo
konstitucija garantavo miestie6iams asmenines laisves ir i§saugojo vientisa miestie-
6iu luoma. Netgi tre6iosios klases, arba miesteliu, gyventojai galejo i§ dalies ginti ir
irodineti miestieti§kasias teises. Beje, §iuo trumpai galiojusiu istatymu 1794 in. pra-
dzioje sekmingai pasinaudojo Joni§kio miestie6iai, apgindami miesto savivalda. De-
ja, to nepavyko padaryti Perlojos ir Nemunai6io miestie6iams7.

Numal§inus sukilima, Rusijos valdzia nesieme drasti§ku pertvarkos priemoniu, o
stengesi  stabilizuoti posukiliminQ padeti.  Tad miestuose, remiantis  Gardino  seime
priimtaisistatymais,atkurtaikisukilimogaliojusitvarka.Sidarbaisakytaatliktisuki-
lima numal§inusiems Rusijos generolams - Vilniaus dalyje Bohdanui Knorringui,
Zemaitijoje - Sergejui Golicynui8. Formaliai nedideliu miestu ir miesteliu gyvento-
jams atsirado galimybe Tvarkomosiose komisijose apginti savo luomines teises. Vis
delto nera ai§ku, ar miestai,  gin6ijQ savo teises Tvarkos komisijose, remesi Siomis
teisemis. Formaliai Gardino seimo istatymai galiojo tik iki 179410 30 isako, kuriuo
Jekaterina 11 nurode Pabaltijo ir Lietuvos generalgubematoriui Nikolajui Repninui
atkurti Zemes, Pilies, Magistrato teismus, turejusius sprQsti bylas remiantis iki Ketve-
riu metu seimo galiojusia teise. Kartu su §iuo isaku visuomenei skirtame manifeste
nurodyta, kad uztikrinamos senosios LDK gyventoju laisves ir teises9. Si aptaki for-
muluote daznai klaidino miestu gyventojus, manan6ius, kad kreipiantis  i valdzios
istaigas galima remtis Ketveriu metu ar Gardino seimo istatymaist°.

179410 30 Jekaterinos 11 isakas igalino veikti  1776 in. Respublikos seimo kon-
stitucija - „Mokes6iu mokejimo nuostatus``.  Jais nustatyta,  kad  savivalda galejo
btiti tik didziuosiuose LDK miestuose (Vilniuje, Kaune, Trakuose, Lydoje, Naugar-
duke, Gardine, Pinske, Mozyriuje ir Breste)[]. Remiantis §iomis teisemis tapo neima-
noma apginti miesto ar miestieti§kos bendruomenes teises. Jau 1794 in. pradeti nag-
rineti gin5ai tarp miestu seniting ir miestie6iu Tvarkomosiose komisijose. Ju, kaip ir

6  Pirmajai klasei priskirti pagrindiniai LDK miestai -Vilnius, Gardinas, Brestas, Kaunas ir Naugar-

dukas. Vaivadiju ir Zemiu centrai priskirti antrai kategorijai. Tre6iajai klasei ir kartu miesteliu kategorijai
priskirti visi kiti miestai, turintys lokacines ir konfirmacines privilegijas ( yo/wmz.#cz /egrfm, Gdahsk, 1952,
p.197-198).

7  Lietuvos valstie6iu: ir miestel6ny gin6ai su dvaru:valdytojais (XVIII a.) , d. 2.. p. 406. 464.. Lietuvos
Valstie6ipr ir miestelchprL gin6ai su draruvaldytofals (1795-1844 in.), d. 3. p. 36H .

8 Z. K i a u p a, min. veik.,  p. 99. Pastarasis tai, beje, dare be N. Repnino leidimo (L. Z y t k o w i c z,

min. veik., p. 79,103).
9  IIomoe co6paHue 3aicoi+o8  PoccuticKoti unnepuu (tohian -HC3), 1-oe IT3H., T. XXIT1, Ca,HIT-

HeTep6ypr, 1830, N9.  17264, c. 575.
[° Gandai XVIII -XIX a. sandtiroje plito ypa6 spar6iai, nes valdzios nurodymai daznai nepasiekda-

vo adresatu ar buvo i§kraipomi (V. S i r u t a v i 6 i u s, Nusikaltimai ir visuomene XIX amziaus Lietuvoje,
Lietuviu atgimimo istoriif os studiif os, Vwhins,1995, t. L2, p. 82-84).

tt  VoJwmJ.#¢ Jcg#m, RTak6w,1889, t. 8, p. 566-588. Pasirodzius 179410 30 caro isakui ir isigaliojus

1776 in. konstitucijai, mazdaug 57 btisimos Vilniaus gubemijos miestai formaliai galejo btiti priskirti
miesteliu kategorij ai.
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generolu, tvirtinan6iu §iuos sprendimus, nuosprendziai dazniausiai buvo nepalanktis
miestams.  Siuo pereinamuoju laikotarpiu pasitaikydavo neai§kumu del  daznai  su
N. Repnino nuostatomis prasilenkian6iu generolu sprendimu bei Tvarkomviu komi-
siju nezinojimo, kaip i§sprQsti viena ar kita bylaL2.

Jekaterina 11 §iuo 179410 30 isaku parenge pagrinda Lietuvos visuomenei unifi-
kuoti ir veliau integruoti i Rusijos visuomenQ. Peterburgas, visuomenei deklaruoda-
mas Respublikos teisiu atkerima, tuo pat metu panaikino Ketveriu metu reformas ir
sugrazino miestus i ta padeti, kurioje jie buvo atsidirQ iki 1789 in. Daugelio miestu
miestie6iai atsidtire nepalankioje situacijoje.  Pana§iai vykdyta miestie6iu integracija
LDK rytinese Zemese po I padalijimoL3. Parengiamasis integracijos laikotaapis truko
iki  1795 in. pabaigos, kai Rusija 179510 24 pasira§e su Prdsija ir Austrija galutinio
Respublikos padalijimo sutarti. Tuomet tolesnei kra§to aneksijai neliko kliti6iu. Ruo-
§imasis administraciniams nauju Zemiu pertvarkymams prasidejo 1795 in. pabaigoje,
o juos pradeta realizuoti  1796 in. antrojoje puseje.

Dviem  1796 08 08 isakais Senatui ir N. Repninui Jekaterina 11 liepe isteigti Vil-
niaus ir Slanimo gubemijas]4. Be to, Lietuvos generalgubematoriui nurodyta Vilniaus
gubemijos apskri6iu centrus ikurti Traku, Kauno, Raseiniu, Tel§iu, Siauliu, Vydziu,
A§menos miestuose ir pritaikyti Rusijos imperijos 1785 in. istatyma-„Rusijos malo-
nes ra§ta miestams" (toliau -1785 in. miestu istatymas)L5. Vykdant administracinius
pertvarkymus, manyta kartu praplesti Vilniaus gubemijos miestieti§kus - pirkliu ir
miestie6iu luomus.

Naujai sudarytu Vilniaus ir Slanimo gubemiju miestus valdytojas turejo pertvar-
kyti remdamasis Minsko gubemijos pavyzdziu, kur miestu pertvarkymo darbai buvo
pradeti pries metus. Jekaterinos 11 vyriausybe`jau po I padalijimo Zinojo, kaip sprQsti
miestu pavaldumo problemas. Vilniaus, Minsko, Slanimo gubemijose dalis apskri6iu
centqu buvo ikurti priva6iuose arba senithijoms priklausan6iuose miestuose.  Ateityje

L2 Generolu teisine kompetencija abejojantis N. Repninas daznai siusdavo jiems Tvarkomosios ko-

misijos nurodymus, tikslindamas gana aptakias 179410 30 isako formuluotes ir ai§kindamas, kaip sprQsti
miestu klausimus (L. Z y t k o w i c z, min. veik., p. 92,  104).

L3 Miestuose iki  1785 in. galiojo senosios privilegijos. Veliau, pritaikius   1785 in. miestLi istatyma,

jos panaikintos. Kita vertus, ir toliau sprendziant miesto teismuose civilines bylas leista naudotis lenkLL
kalba ir Magdeburgo teise. Miesteliu klausima Peterburgo vyriausybe planavo sprQsti dvejopai: valstybei
priklausan6iuose miesteliuose ivesti tvarka, kaip ir rusi§kose gubemijose, o priva6ius miestelius isakyta
generalgubematoriams  nupirkti  ar i§mainyti,  „i§valant nebndingus  dalykus".  Vis  delto  tai  tebuvo geri
ketinimai. Daugelio miesteliu gyventojai, P. Zukovi6iaus nuomone, buvo paversti baudziauninkais arba
priskirti laisvuju Zmoniu kategorijai (Jekaterinos 111783 05 03 isakas Senatui, J7C3,  l-oe 113H., T. XX,
CaHKT-HeTep6ypr,1830, N9.16188, c. 508; H. X y K o 811 tl, Coc]IOBHbl# cocTaB HacejleH" 3aHaI|Hofi
PoccHI{, c. 312-313; E. R i in § a, Miestu heraldika ...,  p. 221-223).

]4  Vykdytas  administracinis  padalijimas  beveik atitiko  Gardino  seime numatyta padalijima,  o tai

buvo palanku miestams (J7C3,  I-oe H3I|., T. XXIII, N917494, c. 992; ten pat, N9.  17495, c. 992-993).
L5 Ten pat; Vardinisl795 05 03 isakas Minsko gubemijos gubematoriui Tutolminui, ten pat, p. 694.
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juos planuota i§pirkti arba i§mainyti, nes tokios miestu priklausomybes formos rusi§-
kose gubemijose nebuvoL6. Vilniaus gubemijoje planuota i§pirkti privatu Panevezio
miesta ir i§mainyti „miestieti§kas`` senitinijas i kitas.

Miestu peremimui i§ anksto buvo pasiruo§ta.  1796 in. vasara buvo gauti 1795 in.
revizijos duomenys. I kai kurias senitinijas bei apskri6iu miestus buvo paskirti horod-
ni6iai ®olicines funkcijas vykdQ Rusijos imperijos armijos karininkai). Jiems buvo
pavesta miestuose atlikti gyventoju ir namu sura§yma]7. Taigi Jekaterinos 11 valdymo
metais buvo apkaxpytas Lietuvos miestie6iu luomas bei pasiruo§ta ji integruoti i im-
perijos miestieti§kus   luomus. Kartu §i luoma buvo planuota praplesti, atrodo, tan,
kad jis atitiktu imperijos socialiniu strukthru reikalavimus.  Planuoti biurokratiniai
pertvarkymai nieko bendra neturejo su Respublikos luomu i§saugojimu, ta5iau visi§-
kai atitiko bendrasias imperijos socialines politikos kryptisl8.

Savitai Jekaterina 11 ruo§esi sprQsti senitinijoms priklausan6iu miestu problema.  At-
rodo, Rusijos valdove nesirenge taikstytis su Respublikos miestu valdymo ypatumais ir
konkre6iai su monopoliniu senithiju valdymu.  1796 08 08 isaku Peterburgas ilgainiui
planavo senitinij oms priklausan6ius miestus perimti i§ seniting o ju gyventojus priskirti
miestieti§kiems luomams]9. Vertinant toki miestu skai6iaus didinima reiketu pasakyti,
kad tai daryta ne tik naujai prijungtose Zemese, bet ir Rusijoje. Jekaterinos 11 valdymo
metais daugeliui nedideliu Rusijos mastu miestu buvo suteiktas miesto statusas. Kita ver-
tus, miestu statusas, kai miestus reikedavo „padovanoti``, kartais btidavo naikinamas2°.

16 Rusu istorikai i§skiria du miestu tipus:  1 ) gubemijos ir apskri6iu miestai; 2) ne apskri6iu -neeta-

tiniai miestai.  Miesteliai priskirti ne miesto kategorijai, o ne Zemdirbi§ko pobtidzio gyvenvie5iu tipui,
kaip posados, karines gyvenvietes.  Miesteliai kaip gyvenvietes tipas atsirado prijungus po padalijimu
Respublikos teritorijas.

Teisi§kai miestelius, kuriuose gyvena daugiau nei §imtas Zmoniu, ikurti arba panaikinti galejo patys
dvarininkai. Be to, legaliai juose galejo gyventi dydai ir laisvieji Zmones, kurie buvo isira§Q i apskrities
miesto,  kuriame  miestelis yra,  revizinius  sara§us  (14.  J|  H  T  fl T  H  H,  rapoacjtoc  cOwO};#p¢6Lucriwc  6
Poccuu,  I-opobcKoe canoynpa8]iei+ue bo  1870 goda, flpoona,BEL,1877, c. 306., 8. H. M IT p o H o 8,
PyccKwi  2opob  8  1740-1860  2oabi.  HeMo2pa¢unecKoe,  cot4ual[bHoe  u  3KonoMuJ+ecKoe  pa38umue,
JleHHHrpap,  1990, c.  19).

t7 1796 in. pavasari N. Repninas jau galejo btiti gavQs penktosios revizijos duomenis, ta6iau vien tik

jais, matyt, nepasitiketa. Todel jis pareikalavo i§ gubemijos administracijos tikslesnes informacijos apie
senithijas qu. Repnino 1796 04 30 raportas Senatui, LVIA, f. 398, BS,1796 in., b.  12,I. 54).

]8 Vckqu istorikai nagrineja Jekaterinos 11 8-9-ojo de§imtme6io miestu reformas ir pastebi,  kad

miestu skai6iaus didinimas ir teisinis miestieti§ku luomu sudarymas tebuvo biurokratinis Peterburgo Zai-
dimas, nieko bendra neturintis su realybe. Jo pagrindinis tikslas buvo sukurti modemius miestieti§kus
luomus kaip atsvara dvarininkans (R. P i p e s, Poccow #pw c77ropojwpcacowe, MocKBa, 1993, c. 263-290;
M. R a e f f, jlKaTepllHa 11,   1762-1796 , P);ccicwe ftyapw, MocKBa,1997, c. 335-341 ; D. Geyer, Gesell-
schaft als stattliche Veranstaltung, Bemerkungen zur Sozialgeschichte der russischen Staatsverwaltung
im 18. Jahrhunder[, /¢rbri.c„crfi.r Gcfcfe!.cfefc Osfcwrop¢£, Berlin,  1966, Bd.  14, p. 30-56).

]9 Jekaterinos 111796 08 08 isakas N. Repninui, J7C3,1-oe H3;I., T. XXIII, c. 992-993. Miestieti§-

kus luomus Cia suprantame kaip triju gildiju pirkliu luomus ir miestie6iu luoma.
20 R. P i p e s, min. veik.,  p. 285; 8. H. M H p o H o 8, P)/cc7tw# 2apoo 6 /740-/860 2o0bz, c.19.
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Peterburgo administracine ir socialine politika keitesi po Jekaterinos 11 mirties
sosta uzemus Pavelui I. Nemylimas Jekaterinos 11 stinus stabde motinos pradetas miestu
reformas, o kartu pristabde Lietuvoje prasidejusia miestie5iu integracija i imperinius
miestieti§kus luomus2L. Pavelas I keite miestu pertvarkymo darbus. Dali ju bandyta
isyvendinti ir Lietuvoje: buvo sustabdytas 1785 in. miestu istatymas, imperijos sosti-
nes pavyzdziu buvo ikurtas Vilniaus miesto Priezitros komitetas, formaliai sumazin-
tas apskri5iu miestu skai6ius, juos pavertus neetatihiais miestais22. Neadekvaths ed-
ministraciniai pakeitimai buvo pradeti sujungiant Vilniaus ir Slanino gubernijas i
Lietuvos  gubemija.  Pavelas I  1797  02 06 isaku Senatui nurode apskrities centms
steigti Kaune, Tel§iuose, Siauliuose ir kituose Slanimo gubemijos miestuose23.  §iuo
iscku Raseiniai, Ukmerge, A§mena, Vydiiai prarado apskrities centro statusa ir gra-
Zinti senitinams. Vilniaus, Kauno, TrakLb Siauliu ir Tel§iu gyventojai §iuo isaku atga-
vo partikuliarines teises, galiojusias iki Ketveriu metu seimo24.

Susigriebusi, kad reforma gali tureti neigiamu pasekmiLb valdzia dare miestie-
6iams nuolaidu.  Metu pabaigoje dviem Senato isakais (1797  10 08 ir  1797  12  16)
buvQ apskri6iu miestai Rusijoje buvo priskirti neetatiniu miestu kategorijai. Be to,
Senatas nurode Gubemijos valdybai ir gubematoriui atrinkti buvusius apskri5iu mies-
tus, kuriuose btitu galima steigti miestieti§kas savivaldos institucijas25. Caro isakus
Lietuvos gubemijos valdyba pradejo vykdyti 1798 in. pradiioje26. Miestu pertvarha
baige 1800 in. Senato leidimas. Apskri5iu centruose bei priva6iame Panevezio mieste
leista steigti savivaldos institucijas27. Remiantis §iuo iscku buvo numatyta savivaldos
pareigtinu rinkimu twarka, atkurta savivalda Ukmergej e ir i]curta Panevezio mieste28.

2]  H.  X  y  K  o  8  H  tl,  3aHa[|Hafl  Pocc"  8  I|apcTBOBaHHH  HMHepaTopa  HaBJla,  j2K)pJfaH

Mw;fwcmepcmGcz ;fczpoo#o2o #poc6cayc#ct#, CaHKT-HeTep6ypr,  1916, T.11, c. 290; H. J| H T jl T H H,
min. veik., p.   119-121.

22 Lietuvos civilinio gubematoriaus Jakovo Bulgakovo 1797 0812 prane§imas Vilniaus magistranii,

LV7A,  f.  458,  ap.I,  b.  422,1.  6;  Senato  18010131  isakas  Lietuvos  civiliniam gubematoriui  Ivanui
Fryzeliui, LVIA, f. 381, ap. 26, b.1,1.12.

23 J7C3,1-oe H3j|., CaHKT-HeTep6ypr,1830, T. XXIV,  JVI 17788, c. 318.
24 Be to, tuo metu teisetvarkoje stengtasi suderinti LDK miestu privilegijas ar Respublikos laikii  ir

imperinius  istatymus.  Pavelo I valdymo pradiioje Valdantysis senatas net palaike imperiniu istatymu
subordinacija Respublikos teises aktams (Senato'  1798  03  13  isakas Lietuvos civiliniam gubematoriui
I. Fryzeliui, LvtA, f. 381, ap. 26, b.1,1.13; H. X y K o 8 H I, 3aHaHHar PoccHjl ...,  c. 290).

25 J7C3,  1-oe H3;I., T. XXIV, N918194, c. 763; ten pat,  Nr.18269, p. 820; Senato 179712 30 isckas

Lietuvos gubernijos valdybai (kopija), LVIA, f. 381, ap. 26, b.  1,I.5.
26 Lietuvos gubemijos valdybos 1798 01 23 raportas valdarfeiajan Senatui, LVA, f. 381, ap. 26, b. 1,I. 2.
27 Rusijos imperijoje miestu savivaldos institucijos buvo visi§kai priklausomos nuo Rusijos valdzios

pareigivqu ir beveik netuiejo jokio savaranki§kumo. Rotu§ese ir magistratuose priimti sprendimai tuiejo
btiti tvirtinami civiliniu gubematoriu arba generalgubematoriu. Be to, i miestie6iu savivalda ir teisetvacka
ki§osi horodni6iai. (Senato 1798 0313 isakas Lietuvos civiliniam gubematoriui I. Fryzeliui, ten pat,1.13).

28 Ten pat,I. Fryzelio 1798 03  19 ra§tas horodni6iams ir Zemes teismo pareigivnams (irasas gubemi-

jos valdybos protokole), LVIA, f. 381, ap. 26, b.1,I.12.
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Kita vertus, Ukmerges, Raseiniu, A§menos, Sven5ioniu ir Panev6Zio miestie6iu ben-
druomenes tapo priklausomos nuo Rusijos valdziai atstovaujan6iu pareigtinu ir se-
nitino. Tokia miestie6iu priklausomybe, i§skyrus Raseinius, i§1iko iki ketvirtojo de-
§imtme6io pabaigos, kai Rusijos valdzia susiripino komplikuotu statusu ir sunkia
finansine padetimi29.

Vertinant toki miestu ir ju bendruomenes pavalduma, negalima vienprasmi§kai
atsakyti, kokiam luomui priklause miestie6iai. Sudarant revizinius sura§ymus, jie bu-
vo ira§yti miestie6iais arba pirkliais, turejo savivaldos institucijas ir buvo pavaldis
gubemijos  ir apskrities valdzios pareigtinams3°.  Kita vertus,  miestie6iai, remiantis
1798 in. sudarytais inventoriais, mokes6ius mokejo senitinui ir vykde kitas nustatytas
prievoles. Todel §iu miestie6iu padeti galima prilyginti valstybiniu valstie6iu pads-
6iai3L.  Salygi§kai  §i miestie6iu luoma galima vertinti kaip miestieti§ka subluoma32.
Tokiai miestu ir ju bendruomeniu situacijai apibtidinti tiktu Zymaus rusu miestu isto-
riko P. Ryndziunskio pastaba apie miestu priklausomybQ nuo senitinu ir dvarininku:
„Tai buvo vienas didziausiu tos epochos prie§taravimu``33.

Pavelo I valdymo metais senitinijoms priklausan6iu gyventoju problemas buvo
pradeta sieti su valstybiniu valstie6iu klausimu.  Tai nuleme du dalykai.  Pirmiausia
1798 in. Iiustracija miestelio gyventojus galutinai paverte valstybiniais valstie6iais, ju
padetis tapo pana§i i priva6iu valstie6iu padeti34. Be to, Pavelas I, Augustino Janulai6io
duomenimis, per metus i5dalydavo pus§e§to karto senitiniju daugiau nei Jekaterina 1135.

Aleksandro I vyriausybe miestu ir miestie6iu reikalams daug demesio neskyre. Ji
„atitaise`` kai kuriuos Pavelo I valdymo metais padarytus miestu pertvarkymus ir pra-
dejo laipsni§ka Lietuvos miestie6iu luomo integravima i rusi§kedi miestie6iu luoma.
Tai rodo svarbiausia Rusijos valdzios reforma - 1808 in. Vilniaus ir Kauno miestuose

29 Raseiniai i§ senitino pavaldumo buvo perimti Senato 180312 30 isaku, J7C3,1 -oe H3;I., T. XXVII,

CaHKT-HeTep6ypr,1830, N9  21104, c. 546.
30  §iuose miestuose  nebuvo  1798  in.  N.  Repnino paskirtu horodni5iu (civilinio  gubematoriaus

I.  Fryzelio  1798  03  19 ra§tas horodni6iams  ir Zemes teismo vykdytojams;  ira§as gubemijos valdybos
protokole, LVIA, f. 381, ap. 26, b.1,I.12).

3L XIX a. pradiioje senitinams priklausan6iuose miestuose (ne taip, kaip numatyta 1775 in. gubemi-

jos nuostatuose)  horodni6iu nebuvo, o policines-administracines funkcijas vykde Zemes teismo pareigti-
nai.  Taigi §iu miestie6iu policine kontrole taip pat buvo kitokia, negu kituose miestuose.

32 Siuose miestuose netaikytas 1785 in. miestu istatymas, nors, pavyzdziui, A§menos gyventojai juo

naudodamiesi bande gin6yti savo teises pries senitine (Vilniaus gubemijos Izdo rimu 1820 01 23 raportas
vicegubematoriui, atliekan6iam Vilniaus civilinio gubematoriaus pareigas Petrui Homui, LVIA, f.  381,
ap.  1, b.  1038,I. 40).

3_3.n.PbiHH3roHcKHfi,FopobcKoe2paacbai+cmeobope¢opre"chPocou,MocKBa,19S8,c.311.
34 Tarp  §iu valstie6iu grupiu tebuvo vienas  skirtumas:  senitinams priklausantys valstie6iai  galejo

skustis valdzios instancijoms. Be to,1798 in. inventoriai sudaryti aplaidziai, atrodo, nekreipiant demesio
i atskiru „miestieti§ku`` senitiniju ypatumus. (Punios senitino patiketinio Jano Gavrilovi6iaus 1812 0915
pra§ymas Kauno pavieto liustratoriui Aleksandrui Korevai, LWA, f.1532, ap.1, b. 6,I. 213).

3SAL.]anu\a±t.is,Lietuvosboforaiirju:seimeliaixIxamz.(1795-1§63m.),Tca"as,1936,p.97.
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buvo ikurtos dtimos taip unifikuojant miestu valdyma36. Apskritai Vilniaus gubemi-
joje, kaip ir visoje valstybeje, nesiimta didesniu miestieti§ku reformLb i§skyrus dalini
Zydu integravima i miestu bendruomenes. Tai rodo ilgai trukQs senitinijoms priklau-
san6iu miestu pavaldumo problemos sprendimas. Problemos mastas sumazejo 1803 in. i§
seninno pavaldumo peremus Raseinius ir 1811  in. i§keitus i kitas senitinijas buvusi
privatu Panevezio miesta37. Ta6iau A§menos, Sven6ioniu, Vydziu, Ukmerges mies-
tieti§kos subluomo problemos taip ir liko nei§sprQstos iki pat ketvirtojo de§imtme5io
Pabaigos38.

Nepasikeite ir miestie6iu, paverstu valstie6iais, teisinis statusas. Miesteliu gyven-
tojai, kaip valstybiniai valstie6iai, galejo skustis valdzios institucijoms arba pareigti-
nams. Tokie skundai dazniausiai btidavo svarstomi Zemes teismuose, sudetingesni -
Vilniaus vyriausiajame teisme. Rusijos valdzia stengesi varzyti tiesioginius miestie-
6iu skundus ivairioms Peterburgo institucijoms, kad skundai pirmiausia btitu nagri-
nejami Zemiausioje teismu grandyje -Zemes teismuose39.

Apibendrinant miestie6iu luomo siaurinimo apzvalga, reiketu pasakyti, kad tai
daryti igalino 179410 30 Jekaterinos 11 isakas. Juo athirus iki isigalint Ketveriu metu
seimo teisei, keliasde§imt miestu ir ju gyventojai buvo pripazinti priklausantys priva-
tiems asmenims  arba senitinijoms.  Rusijos valdzia miestie6iu vertima valstybes  ir
dvarininku valstie6iais legitimavo sau palankiomis Respublikos teisemis, galiojusio-
mis iki Ketveriu metu seimo taip uzkirsdama kelia miestie6iams teismuose irodyti
savo luomines teises ir paversdama juos valstie6iais.

Vilniaus gubemijos apskri6iu miestu gyventoju priklausomybQ miestieti§kam sub-
luomui leme bendrosios valstybes socialines ir administracines politikos kaita. Galu-
tinai nuo senitinu priklausan6iais miestie6iais jie tapo po Pavelo I isako, kuriuo buvo
sustabdytas 1785 in. miestu istatymas.

Miestie5iu statusu kaita ir naujos luomines struktnros

Rusijos valdiia, numa6iusi socialines tvarkos Lietuvoje konthrus, pradejo siau-
rinti miestie6iu luoma. Miestie6iu vertimas valstie6iais ar laisvaisiais Zmonemis ne-
buvo planinga, nuosekliai vykdyta akcija, todel gana svarbia itaka Peterburgo Zinybose

36 Vilniaus generalgubematoriaus A. Rimskio-Korsakovo  1808 06 07 ra§to nuora§as Valdan6iajam

senatui, LvtA, f. 378, BS,1808 in., b. 306,I. 5.
37 I7C3,  I-oe H3;I., T. XXVII,  Jfe. 21104, c. 530.
38 Ministru Komiteto 1837 02 02 nutarimu nusprQsta Vilniaus gubernijos miestus UkmergQ 1838 in.,

A§mena  1843 in., Sven6ionis  1838 in. paversti tiesiogiai valstybei priklausan6iais miestais, ju nei§nuo-
mojant senithams irjiems pritaikant 1785 in. miestu istatyma (HC3, 2-oe H3/I., T. XII, CaHKT-HeTep6ypr,
1838, N9 9920, c. 74-77; A. M i § k i n i s, Ukmerge, p. 65).

39 M. I u 6 a, s, Prarfu:[fro, Lietuvos valstie6iu ir miestelenu gin6ai ..., a. 3. p. 5-] .
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daromiems sprendimams tuiejo gubemijos valdzios pareigivnu iniciatyvos. Ypa6 svar-
btis buvo ju pasinlymai, susije su apskri5iu miestu ir ju gyventoju pavaldumo proble-
mos sprendimu. Taigi 5ia bus pabandyta atsakyti i atskiru imperijos instituciju ir pa-
reigtinu sprendimus ar iniciatyvas, kurios dare itaka miestie6iu luominio statuso kai-
tai ir transformacijai.

Numal§inus sukilima, Peterburgo vyriausybe delse atkurti teisetvarka ir sprQsti
per politines permainas susikaupusias bylas. Taip ji sieke destabilizuoti padeti. Vaka-
ring Lietuvos dali administruojantis generolas S. Golicynas 179411  17 pavietu Tvar-
komosioms komisijoms i§siunte aplinkra§ti, kuriame nurode, kaip sprQsti miestu ir
seninqu gin6us4°. Atrodo, kad jo pasitilyme buvo daug neapibreztu dalyku, todel rna-
Zesniu miestu gyventoj ai dar bands gin6yti savo miestieti§kuma.

Su miestie6iu reikalavimais nesitaikste S. Golicyna pakeitQs generolas Aleksan-
drasTormasovas.Jis,negaledamaspakQstidazquAriogalos,Vilkijos,Rum§i§kiumies-
tie5iu kreipimusi, 1795 in. pradiioje iscke Tvarkomosioms komisij oms prane§ti miestu
ir miesteliu rotu§ems, kad pripazistanos tik iki Ketveriu metu seimo gautos privilegi-
jos. Be to, jis ai§kino, kad pagal Respublikos teisQ miesteliu gyventojai yra ,,Zemesnes
klases``, taip duodamas suprasti, kad ju bandymai gin5yti savo teises yra bevilti§ki41.
Nepriekai§tingai isakymus vykdantis generolas 1795 05 09 universalu panaikino rna-
gistrata priva6iane Kedainiu mieste, o Seduvos miestie5iams isake paklusti dvarui ir
vykdyti sutarti, pasira§yta su buvusiu savininku Stanislovu Poniatovskiu42. A. Torma-
sovas, skirtingai negu S. Golicynas, nesavavaliavo, o magistratus ,,uzdarinejo`` rein-
damasis savo tiesioginio §efo N. Repnino universalais ir nurodymais43.

4°Deja,universalonepavykorasti,todelremiantisRaseiniuirVIlkijosvaitopra§ymaisgalimaspeti,

kad jane ai§kiai nenurodyta, kaip ir kokia teise remiantis reikia sprQsti miestie6iu ir ju senitiqu bylas. Tai
patvir[ina ir §iauliu miesto burmistro ira5as miesto aktu knygoje, bylojantis, kad 17941128 S. Golicynas
nurode remtis miestui iki Ketveriu metu seimo gautomis privilegijomis bei Gardino seimo istatymais.
Galima manyti, kad tai tas pats universalas, tik Siauliu burmistras nurode ne jo i§davimo, o gavimo data
(Lietwvos valstie6i# ir miesteleny gindai su dvan+ valdytofais,  d. 2, p. 471A]3., Ia;no Stepanovi6ia;us
1795 06 30 ra§tas §iauliu pavieto Tvarkomajai komisijai, LV7A, f. 443, ap. 2, b. 272,I. 3).

4] A. Tormasovo  1795 02  12 aplinkra§tis del miestu ir miesteliu, Joktibo Hrigievi5iaus ira§ytas i

Siauliu almi knyga, LVIA, f. SA, b.15141,I. 73.
42 Tiesa, veliau Kedainiu savininko Dominyko Radvilos globejas Motiejus Radvila 1795 05 11 atkti-

[eREda:irfrose"agisha!fa(Apxeo2pa¢unecKwic6opi+unboKyMei+mo8omocxpuxcfiKucmopunce8epo-
3¢maojJo# Pycw, BrmbHa,1870, T. 8, c. 429; Jurgio Radvilos 1795 0511 rastas Kedainiu miestui, LVIA,
f. SA, b.15380,I. 31).

43Miestie6iainesitaikstesuluominiuteisiupraradimuirbandejasgintiteismuose.Turimaisskai6ia-

vimais, 1794-1840 in. valdziai skundesi 28 (i§ 60) privilegijuotu Ketveriu metu seimo miestu gyventoju,
veliau paverstu valstie6iais. Treedalis (21) i§ ju neabejotinai gyne savivalda ir kitas miestieti§kapias teises.
Septyniukitumiesteliugyventojaiskundesivaldziaidelprievoliudidinimo,inventoriupazeidimoiribau-
dziavinimo (M. J u 5 a s, BawdzYI.avow I.rz.mar £I.efwvo/.e, p. 250-263 ; A. M i § k i n i s, Anyk§6iai, Lz.efwvos
wrdani.sfi.kos pan..m*hal.,  Vilnius,  1979, p.  18;  Lipni§kiu senitinijos  valdytojo  Kazimiero  Sema§kos
1795  01  17 raportas generolui 8. Knoringui, LVIA,  f.  1219, ap.  1, b.  38,I.  2; Punios patiketinio Jano
Gavrilovi6iaus  1812 09  15 prasymas Kauno pavieto liustratoriui Aleksandrui Korevai, LVZA, f.  1532,
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A. Tormasovas ir Rusijos valdzios pareignnai 1794-1796 in. panaikino arba ne-
1eido atkurti magistratu §e§iuose miestuose: Kedainiuose, Ukmergeje, Ziezmariuose,
Lipni§kese, Geranainyse, Vilkijoje44. Dar daugiau magdeburgiju miestuose „uzdare"
patys miestu savininkai arba senitinai. Kita vertus, miestuose, kur miestie6iai sutare
su senitinu, Rusijos valdzios nesankcionuotos savivaldos institucijos dar kelerius me-
tus sekmingai veike Alytuje, Anyks6iuose, Punioje, Merkineje45.

Lietuvos generalgubematorius N. Repninas neigiamai vertino nedideliu miestu
miestie5iu prasymus atkurti rotu§es, nes miestu savivalda siejo su netvarka. Jis pats
draude arba isake uzdaryti jau atkurtas savivaldos institucijas46. Kita vertus, neai§ku,
kaip N. Repninas vertino Jekaterinos 11  1796 08 08 isaka, kuriuo nurodyta ispirkti
arba i§mainyti seniinijoms priklausan6ius miestelius ir pritaikyti jiems 1785 in. mies-
tu istatyma.  Si Jekaterinos 11 isako dalis neatitiko realiju, nes kai kurias senitinijas
kartu su miestais ji jau pries tai pradejo dalyti naujiesiems senitinams47.

Pavelolvaldymometaisnedideliumiestu,vadinantu.umiestelifogyventojuirmiestie-
6iu padetis tapo komplikuota del liustraciniu inventoriu ivedimo.  1797 in.  Siauliu,
Tel§iu, Raseiniu, Ukmerges, Vydziu, Sven6ioniu, A§menos miestu miestie6iai atsiddre
nezinomybeje po to, kai steigiant Lietuvos gubemija buvo sumazintas apskri6iu, o kar-
tu ir miestu skai6ius48. Miestie6ians kuri laika buvo neai§ku, kas jie -miestie6iai ar ne.

Situacija imperijoje paai§kejo 1797 in. pabaigoje, kai Peterburgas nusprende bu-
vusius apskri6iu centrus palikti miestais, ivedant net specialia neetatiniu (nepatekusiu
i gubemiju etatus) miestu kategorija49. Nors valdzios institucijas Lietuvoje pasieke
Senato isakai, civilinis gubematorius Jakovas Bulgakovas nerode iniciatyvos ir ne-
vykde Rusijos valdzios nurodymu.

ap.I, b.  6,I.  213; A§menos Zemes teismo  1802 0713 ra§tas Pervalko seninnui Jonui Savickiui, LV+A,
f.177,  ap.1, b.  631,1. 22; Merkines eksburmistro Ignaco Dervinskio  1812 0915 pra§ymas Laikinajai
LDK administracijai Lietuvoje, LVIA, f.1532, ap.1, b. 6,I. 251).

44 Lipni§kiu senitinijos valdytojo Kazimiero Sema5kos 1795 01  17 raportas generolui 8. Knoringui,

I;VIA, i.1219, a:p. I , b. 38,1. 2., Lietuvos valstie6iu ir miestel6ny gin6ai su dvaruvaldytofais, d. 2, p. 4]0,
472; A. M i § k i n i s, Vilkija, L!.cfwvos wrba#I.sfl.*os pclmz.„*Ja!., Vilnius,  1979, p. 72.

45 Tat rodo ne tik fcktai, patvirtinantys, kad egzistavo rotu§es, bet ir 1795-1796 in. reviziniai sara§ai,

kuriuose minetu miestu miestie6iai  ira5yti  miestie6iais  arba senitinijos miestie6iais  (Alytaus  seninno
T. Sobolevskio 1797 0516 raportas Lietuvos vyriausiosios valdybos Ekonomikos departamento direkto-
riui Prokopui Bagmevskiui, LVIA,  f.1219,  ap.I, b.115,I.  91; Punios patiketinio Jano Gavrilovi6iaus
1812 0915 pra§ymas Kauno pavieto liustratoriui Aleksandrui Korevai, LVIA, f.1532, ap.I, b. 6,I. 213;
A. M i § k i n i s, Anyk§5iai, p.18; Merkines miesto burmistro Simono Getmanovskio 18001016 pra§y-
mas Lietuvos generalgubematoriui L. Benigsenui, f. 378, BS,1803 in., b. 376,I. 8).

46 Jo isakymu Zieinarie6iams uzdrausta atkurti savivalda (L. Z y t k o w i c z, min. veik., p. 300).
47 Ten pat, p. 322.
48A§menos magistratas klause Vilniaus magistrata apie Pavelo  I isaka,  1797  02  06 panaikinanti

magistratus neetatiniuose miestuose (A§menos magistrato 1797 03 07 ra§tas Vilniaus magistratui, LV[A,
f. 458, ap.1, b. 346,1. 584).

49 Vardinis Pavelo I  17971216 isakas Senatui, J7C3,1-oe H3;I., T. XXIV, N918269, c. 820.
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1798 in. pradzioje Senatas paragino Lietuvos gubemijos valdyba grei6iau pateik-
ti ataskaita apie nurodyto isako vykdyma5°. 1799 in. rudeni Vilniaus civiliniam guber-
natoriui buvo nurodyta surinkti Zinias apie miestu gyventojus ir atrinkti miestus, ku-
riuose btitu galima steigti  savivalda.  Si paliepima tiksliai ir greitai vykde aktyvus
naujasis  Lietuvos  civilinis  gubematorius  Ivanas Fryzelis  (vok.  Hans  Friesel)51.  Jis
pasitile savivaldos institucijas steigti visuose buvusiuose apskri6iu miestuose: Siau-
liuose, Telsiuose, Raseiniuose, Ukmergeje, Vydiiuose, Sven6ionyse, A§menoje, Pa-
nevezyje ir kituose Lietuvos gubemijos miestuose52.

Skubiai steigti savivalda §iuose miestuose I. Fryzeli skatino ne tik buvusiu miestu
administracine priklausomybe, bet ir miestie6iu skundai del miestuose esan6ios ne-
tvarkos. Jis gerai Zinojo apskri6iu miestu situacija, nes 1799 in. rudeni lankesi apskri-
6iu miestuose  ir btidamas Siauliuose stengesi sustabdyti Siauliu horodni6iaus Teodo-
ro Grimblato savivalQ53.   Senatas pritare I. Fryzeliui.1800 0131 jis isake Lietuvos

gubemijos valdybai isteigti §iuose miestuose savivaldos institucijas -rotu§es54.   Be
to, Senato nurodymu §iais miestais turejo rfupintis Lietuvos civilinis gubematorius.
Miestie6iu bendruomenei tokia gubematoriaus priezinra turejo btiti miestietiskumo
garantas. Atrodo, kad Senatas, steigdamas neetatiniuose miestuose savivaldos insti-
tucijas, neatsizvelge i ta aplinkybQ, kad jie yra pavaldis senitinui55.

Lietuvos civilinis gubematorius I. Fryzelis grieztai kontroliavo rinkimu i miestu
rotu§es organizavima ir neleido gubernijos valdybai vilkinti §io reikalo56. Praejus maz-

50 1798 in. A§menoje, Ukmengeje, Sven6ionyse buvo sudaromi inventoriai. Galbtit tai galejo kompli-

kuoti isako igyvendinima. Senato 11 departamento 1798 04 28 rastas Lietuvos gubemijos valdybai, LVIA,
f. 381, ap. 26, b.I.I.

5t Lietuvos gubemijos valdybos 1800 0619 raportas Senatui, LvtA, f. 381, ap. 26, b. 1,I. 96. Dauge-

lis tyrinetoju padymi, kad Sis Estijos vokietis, pries tai Lietuvoje uzemQs ivairias pareigas, veike itin
aktyviai tvarkydamas dydu, valstie6iu, bajoru reikalus. Anglu istorikas J. D. Klieras ivertino §i Rusijos
valdzios pareigivna kaip racionaliausia reformatoriu, geriausiai susipazinusi su Lietuvos Zydu padetimi.
Atrodo, kad ne blogiau jis Zinojo ir miestie5iu bei miestu problemas, nes miestu savivaldos problemomis
rfupinosijau susipazinQs su Zydupadetimi (J. D. K 1 i e r, Poccct# co6wpac77¢ c6owx c6pccG, /7po"cjcoacde#e"
eGpc#cj(o2o 6o#poccz /772-J825, MocKBa, 2000, c.159-165). Jis, anot L. Zytkowicziaus, vertino Res-
publikos instituciju veikla. (L. Z y t k o w i c z, min. veik., p. 95).

52  Lietuvos  civilinis  gubematorius  Senata informavo,  kad i§  19  Lietuvos  gubemijos  miestu tik

9-iuose buvo magistratai (Senato 18010131 isakas (kopija) Lietuvos civiliniam gubernatoriui I. Fryze-
liui, LVIA, f. 381, ap. 26, b.1,I.12).

53 Del §io horodni6iaus savivales veliau Rtimu teismui skundesi keliolika §iaulie6iu (Lietuvos civili-

nio gubematoriaus I. Fryzelio 1799 09 03 ra§tas gubernijos valdybai, LVIA, f. 443, ap.1, b. 223,I.1).
54 Ten pat,1.  12.
55 Apskritai §iu miestu teisinis statusas liko neai§kus: jie nebuvo paversti iki galo neetatiniais mies-

tais nei posadomis, nei apskri6iu miestais, nors kaip tokie jie kelerius metus funkcionavo.  Gubemijos
valdyba, vertindama 1800 0131 isaka, juos taikliai pavadino „miesteliais, kurie paversti apskri6iu mies-
tais" (Lietuvos gubemijos valdybos 1800 0619 raportas Senatui, LvtA, f. 381, ap. 26, b.1,I. 96).

56 Lietuvos civilinio gubematoriaus 1800 0113 ra§tas Lietuvos gubernijos valdybai, ten pat,1.12.
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daug pusme5iui nuo isako pasirodymo,1800 in. vasara daugelyje miestu sekmingai
ivyko rinkimai. Gubemijos valdyba kartu su raportais gavo prane§imus, kad miestu
gyventojai seniai lauke pana§aus nutarimo. Tai buvo tikra pergale ukmergi§kiams,
laukusiems rotuses isteigimo  §eserius metus.  Ypa6  dziaugesi Raseiniu gyventojai,
kurie savo raporte apie rotu§es isteigima rage Lietuvos gubemijos valdybai: „Miesto
gyventojai jau seniai lauke miesto teismo. Todel miesto gyventojai eme labai gin6ytis
ir tuos gin5us dabar visi puole sprQsti teisme``57. Daugelyje miestiL i§skyrus Vydzius,
rinkimai ivyko sklandiiai, nepazeidiiant nustatytos tvarkos58.

Paradoksalu, ta5iau 1800 in. rotu§e buvo isteigta ir priva6iame Panevezio mieste.
Atrodo,  kad  Senatas neatsiivelge  i Sio miesto priklausomybQ dvarininkui,  todel
I. Fryzelio pasitilymas praejo be kliti6iu59. Be to, tarn neprie§taravo Panevezio savi-
ninkas Teodoras Roppas6°.  Vis delto panevezie6iai tikriausiai jautesi esa nesaugtis,
todel stengesi itvirtinti savo savivalda ir miesto teises, net pasigamino antspauda6L.

Lietuvos miestuose steigti rotu§es, o ne magistratus Senata paskatino mazas gy-
ventoju skai6ius ir miestie6iu neturtingumas62. Sudarant §ia institucija, buvo forma-
liai pritaikyti keli 1785 in. miestu istatymo straipsniai. Jais remiantis rotuses steigtos
rusisku neetatiniu miestu pavyzdiiu63. Jos buvo sudarytos i§ dvieju burmistry ir dvie-
ju tareju ir turejo vykdyti miesto savivaldos ir teisetwarkos funkcijas. Teisiniai gin6ai
galej o btiti sprQstini remiantis magdeburginemis teisemis ir kitais Respublikos istaty-
mais, galiojusiais iki Ketveriu metu seimo64.

Remdamiesi teisiniais  aktais,  gautais po  1776 in.  konstitucijos  ir iki Ketveriu
metu seimo, bylas laimejo Seduvos ir Joni§kio miestie6iai.1812 0103 Senato isaku
mieste buvo palikta rotu§e, miesto teismo apeliacijos paskirta Vyriausiajam teismui65.
1812  0103  isake  Seduvos miestie6iai ivardijami  laisvaisiais Zmonemis, kurie  gali

57 Atrodo,  kad  savivaldos  institucijos  iki  1800 in.  neveike Ukmergeje,  Raseiniuose,  Panevezyje,

§vendionyseirvydiiuose(Raseiniumiestorotu§es18000720raportasgubemijosvaldybai,tenpat,I.105).
58 vydziuose, negavus valdzios pritarimo, rinkimuose dalyvavo dydai. Be to, dalis miesto rinkeju

buvo nepatenkinti  i§rinktu burmistru.  (Miestu raportai  1800 in.  Lietuvos  gubemijos valdybai, LVIA,
f. 381, ap. 26, b.1,I. 31, 66,105,114,100; Kolektyvinis Vydziu miestie6iu 18010613 ra5tas gubemijos
valdybai, ten pat, I. 34).

59 Senato 18010131 isakas Lietuvos civiliniam gubematoriui I. Fryzeliui, ten pat,  I.12.
60  1807 in. Iaisvasis Zmogus Tomas Kaminskis tvirtino, kad dvarininkas T. Roppas padejo isteigti

Panevefyje rotu§Q (Vilniaus  gubemijos valdybos  1807  03  27 raportas Lietuvos  generalgubematoriui
A. Rimskiui-Korsakovui, A4ABR, f.  105, b. 615,I. 2-9).

61 E. R 1 in § a,, Lietuvos Didiiosios KunigaiREtyst6s  miestry antspaudai, Vifn]Ius,1999, p. 446.
62 Senato  18010131  isakas (kopija)   Lietuvos civiliniam gubematoriui I. Fryzeliui, LVZA, f. 381,

ap. 26, b.1,1.12.
63 H. /I H T j| T H H, min. veik., p.  125.
64 Senato  18010131  isakas (kopija)   Lietuvos civiliniam gubematoriui I. Fryzeliui, LVZA, f.  381,

ap.  26, b.1,1.12.
6S M. I u 5 a s , Baudiiavos irimas hietuvoje,  p. 261.
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buti nepavaldtis senitinui ir gali tureti miesto savivalda66. Nors toks §eduvos miestie-
6iu statusas Rusijos valdzios pareigtinans dainai buvo neai§kus, ilgainiui jie sugebejo
i§sikovoti miestie6iu statusa, o pats miestas buvo priskirtas neetatiniu miestu katego-
rijai67.1812 0103 Senato isako atsiradima nuleme 1779 in. sutartis su buvusiu savi-
ninku Stanislovu Poniatovskiu, kuria jis patvirtino miesto teises. Nors Teodoras Roppas,
1800 in. nupirkes Seduvos dvara, pasira§e su miestie6iais sutarti del miesto ir dvaro Ze-
mes atskyrimo, 1803 in. teismuose ja bands gin5yti, siekdamas panaikinti magistrata68.

Joni§kio miestie5iams miestieti§kasias teises pavyko apginti remiantis senosio-
mis privilegijomis,1743 in.  Siauliu ekonomijos nuostatais bei  1777 in. Iiustracija69.
1840 0619 Senatas pripazino laisviesiems Zmonems laisvQ. Ai§ku, tai pavyko pada-
ryti tik po miesto savininko - itakingos ir galingos personos - Platono Zubovo mir-
ties7°. Joni§kio miestie6iams atsitiktinai, pasinaudojus neai§kiais Senato sprendimais,
pavyko apginti miestieti§kasias teises.

Rusijos valdzios politines nuostatos, vykdomi administraciniai Lietuvos pertvarky-
mai sukele Lietuvos miestie6iu luomo transformacijas ir jo mazejina.  1794-1796 in.
daugelyje miestu buvo panaikinta iki tol egzistavusi savivalda ir miestie5iai paversti
valstie6iais. Savivalda draude atkurti ar naikino ne tik miestu savininkai ar senitinai,
betirRusijosadministracija,atiminedamamiestie5iuprivilegijasbeitvirtindamaTvar-
komuju komisiju nuosprendzius.

Pavelo I valdymo metais „miestieti§kas senitinijas" sugrazinus senitinams, buvo
sukurtas nauj as tarpluominis darinys -miestieti§kas subluomas, kuriam priklause A§-
menos, RaseiniLL Sven5ioniu, Ukmerges, Vydiiu miestie6iai. Del to miestie6iu luomas
dar labiau sumazejo. Bene vienintele miestieti§kumo garante Siam sluoksniui buvo
savivalda,  1800 in. Lietuvos civilinio gubematoriaus I. Fryzelio iniciatyva ikurta vi-
suose apskri6iu miestuose. Kita vertus, Si socialinio gyvenimo strukffira, kurios pozicija
buvo nestabili, tapo priklausoma nuo santykiu su senitinu ir Rusijos valdzios intere-
su. Miestie5iu santykiai su senitinais dazniausiai klostesi jiems nepalankiai, o valdzia
miestie6iu padetimi mazai tebuvo suinteresuota. Tad miestie6iai daznai atsidurdavo
tokioje padetyje, kuri niekuo nesiskyre nuo valstybiniu valstie6iu ar net buvo blogesne.

66 Senato  1812 0103  isakas Vilniaus vyriausiojo teismo  11 departamentui, LVIA, f.  380,  ap.102,

b.  573,I.  12.
67 Seduvos miestie6iu  statusas buvo neai§kus Lietuvos generalgubematoriui Nikolajui Dolgorukiui,

todel j is isake civiliniam gubematoriui Grigorijui Dopelmaurui i§siai§kinti, ar miesto savivalda yra legali
av. Dolgorukio  1833 04 05 ra§tas G. Dopelmaurui, LvtA, f. 380, ap.102, b. 573,I.1).

68 T. Roppas net ir po Senato sprendimo negalejo susitaikyti su miesto praradimu, todel ivairiais

btidais  kenke miestie5iams  (Seduvos  miestie5iu ir ju savininko  T.  Roppo  1800  07  23  sutartis,  LVIA,
ap.  SA, b.15144,I. 5).

cO M. I u 6 a, s, Baudiiavos irimas Lietavoje, p. 2;60., Lietuvos valstie5iuir miestelemLgindal su dvari+

valdytojais (1795-1844 in.) , a. 3, p. 36] .
70 Siauliu Zemes teismas 1806 in. patvirtino savivalda Joni§kiui, ta6iau 1811 in. \fyriausiasis teismas

panaikino §ia nutarti, patenkindanas P. Zubovo nutarti (M. J u 6 a s, BawczzY!.¢vo£ !.r!.m¢b` L!.cfwvo/.c,  p. 260).
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Apskri5iu miestu gyventojai: valstie€iai ar miestie5iai

XIX a. pradzioje senitinijoms priklausan6iu miestie6iu, arba miestieti§ko subluo-
mo, problema tapo itin aktuali. Priklausomybe nuo senitino buvo nepatenkinti A§me-
nos, Sven6ioniu, Ukmerges, Raseiniu miestie6iai. Netipi§kas miestie6iu statusas ne-
dave ramybes Vilniaus gubemijos administratoriams - generalgubematoriui Leonti-
jui Benigsenui ir civiliniam gubematoriui Dmitrijui Lanskojui. Pastarasis pareigtinas
prie§ingai negu jo pirmtakas I. Fryzelis nebuvo suinteresuotas miestu savivaldos i§-
saugojimu, o tik griezta tvarka ir ramybe7]. Jis sitile senatui miestie6ius padaryti visi§-
kai subordinuotais valdiniais.

1802 in. D. Lanskojus, revizuodamas Vilniaus gubemija, apsilanke a§tuoniuose
miestuose ir apie juos susidare neigiama isptidi. Maza to, atvykQs i Panevezijis uzda-
re Cia veikusia rotu§Q, kuri, anotjo, trukde miesta valdyti dvarininkui72. Veliau, nore-
damas gauti patvirtinima Panevezio rotusei panaikinti, kreipesi i Senata su pasitilymu
rotu§es panaikinti ir kituose miestuose. Viename i§ savo raportu apie miestu gyvento-
jus  jis rase taip:

„Siuose miestuose, tiksliau apskri6iu miesteliuose, nedaug gyventojLL  5ia nera
rimtos prekybos, o del to nera pirkliu. Miesteliu gyventojai visi§kai neturtingi. Krik§-
6ionys  daugiausia ver6iasi Zemdirbyste, dydai laiko smukles ir uzsiima menkniekiu
prekyba.<...>Daugumamiesteliugyventojuyranera§tingi,todelmiestoreikalustvarko
rastininkai"73.

Civiliniam gubematoriui D. Lanskojui visi§kai pritare Lietuvos generalgubema-
torius L. Benigsenas74. Pagrindiniai D. Lanskojaus ir L. Benigseno argumentai, ku-
riais remdaniiesi jie sitile panaikinti savivalda, -finansine rotu§iu Zala miestie5iams,
„vietos palestrantq" (miesto advokatu) ir rastininku ki§imasis i ju teismines bylas,
miestie6iu teisinis nera§tingumas  ir naudojimasis vietine teise rotu§ese.  Noredami
sustiprinti savo argumentus, jie ai§kino, kad a§tuoniu miestu rotu§iu pareigthai teis-
muose yra kaltinami ivairiais nusizengimais. Reikia pasakyti, kad auk§5iausi gubemi-
jos pareigtinai miestie6iu savivalda puole remdamiesi imperine miestu valdymo sam-

7t Apie nepalanku D. Lanskojaus pozidri ne tik i rotu§iu, bet ir i Vilniaus magistrato darba galima

sprQsti remiantis jo raportu vidaus reikalu ministrui V. Ko6ubejui, kuriame jis kaltino Vilniaus magistrato
pareigtinus realiai neveiksnaus 1785 in. miestu istatymo pazeidimais, istatymo, kuris nebuvo pritaikytas
(Vilniaus magistrato  180310 21 raportas Vilniaus civiliniam gubematoriui D. Lanskojui, LVIA, f. 458,
ap.1, b. 580,1.120; Vilniaus civilinio gubematoriaus 1803 0219 ra§tas vidaus reikalu ministrui V. Ko6u-
bejui, LVIA, f. 378, BS,1803 in., b. 446,I. 2).

72 Vilniaus civilinio gubematoriaus D. Lanskojaus  1803 0219 ra§tas (nuora§as) vidaus reikalu mi-

nistrui V. Ko6ubejui, LVIA, f. 378, BS,1803 in., b. 446,I. 2.
73 Ten Pat.
74 Ten pat; Lietuvos generalgubematoriaus L. Benigseno 18031216 raportas vidaus reikalu minist-

rui V. Ko6ubejui, LVIA, f. 378, BS,1803 in., b. 446,I.13.
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prata, o ne susipazinQ su Respublikos gyventoju politinio gyvenimo tradicijomis ir
galioj an6iomis teisemis75.

Ffita veftus, Vilniaus civilinis gubematorius D. Lanskojus ir generalgubematorius
L. Benigsenas, sinlydanii panaikinti rotu§es, ai§kiai suvoke senitinijoms priklausan6iu
miestu pavaldumo problemas. Pastarasis vidaus reikalu ministrui V. Ko6ubejui rage:

...  i§ §iu miestu tik du:  Siauliai ir Tel§iai gali vadintis miestais, kiti:  A§mena,
Raseiniai, Vydiiai, Ukmerge, Sven6ionys i§ esmes tera senitinams priklausantys mies-
teliai, o Panevedys privatus miestas. Panaikinti rotu§es reiketu taip pat Tel§iu ir Siau-
liu miestuose, nes jie neturi jokiu pajamu"76.

L. Benigseno projekte nauja buvo tai, kad jis sitile miestu savivalda panaikinti ne
tik senitinams nepriklausan6iuose, bet ir valstybiniuose miestuose. Jis mane, kad teis-
qu ir miesto tvarkymo funkcijas geriau atliktu Pilies ir Zemes teismai nei rotu§es
parei8tinai77.

Priemus §i pasitilyma, savivaldos, o kartu dalies luominiu teisiu btitu netekQ be-
veik puss -3064 (vyri§kos revizines sielos, mazdaug tiek pat turejo gyventi ir motequ)
miestieti§kiems luomams priklausan6iu Zmoniu78.

I§siai§kinQs visas Lietuvos miestu savivaldos ypatybes, L. Benigseno ir D. Lans-
kojaus sidlymus pareme vidaus reikalu ministras V. Ko6ubejus. Jis §i  sitilyma perda-
ve Teisingumo ministerijai nagrineti, o veliau jis pateko i Senata79.  Senatas atmete
drastiska Lietuvos generalgubematoriaus L. Benigseno ir vidaus reikalu ministro siti-
lyma panaikinti Vilniaus gubemijoje rotu§es. Motyvavo savo sprendima tuo, kad jo
nepasieke gyventoju skundai del rotu§iu Zalos, daromos miestie5iams8°. Be to, Senatas

75 Jie kaltino miestu savivaldos pareigivnus, kad §ie uZ savo darba ima pinigus manydami, jog miestu

pareigivnai kaip ir Rusijoje turi dirbti be atlygio (Lietuvos generalgubematoriaus L. Benigseno 1803 12 16
raportas vidaus reikalu ministrui V. Ko6ubejui, I. 3).

76 Ten pat,   I.  13.
77 Rusijos valdzia norejo panaikinti savivalda ne tik valstybinianie, bet ir buvusiame privaeiane

Kedainiu mieste. Po Dominyko Radvilos mirties peiemusi Kedainius Lietuvos gubemijos valdyba 1814 in.
sitile generalgubematoriui uzdaryti magistrata. Veliau §i klausima emesi sprQsti Sonatas. Sioje auk§6iau-
sioje teisineje instancijoje Kedainiu savivaldos klausimas ilgani uzstrigo (Lietuvos gubemijos valdybos
1814 02 24 ra§tas generalgubematoriui A. Rimskiui-Korsakovui, LvtA, f. 378, BS,1814 in., b. 76,I. 5-7).

78 Cia remtasi 1800 in. revizinio suralymo duomenimis. Palyginimui i vilniaus, Kauno ir Traku mies-

tieti§kus luomus ira§yti 3743 vyri§kos lyties asmenys. Santykinai  tiek pat  miestuose gyveno moteri§kos
lytiesgyventoju.XIxa.surasymuduomenysheravisaitiksltis,todeljuosgalimapalygintisul799m.miestu
gyventoju skai6iaus sara§u, sudarytu Lietuvos gubemijos Izdo rdmuose. Siais duomenimis, abieju ly6iu
gyventojuskai6iusSiauliLbTel§iu,A§menos,RaseiniLLvydiiu,Ukmerges,Panevezio,Svendioniumiestuose
buvo   7714 gyventoju.  Dvieju §altiniu absoliu5iu skai6iu paklaida nera didele.  (OKTlaz|HaH KHHra rlo
BceMy rocyHapcTBy o qllcjle ;|ym IIo V peBH3HH, HepenHCH Hace]IeHIIjl PoccllH, J7mo2o6b!e M¢mepc4anbz
nob8opnbix nepenuceti u peeu3wi Hace]ieHun Poccuu ( 1646-1858), MocKBa.,1972, Bbm. S , c.Ill.,Lietur
vos gubemijos Izdo rimu 1799 0618 raportas Lietuvos gubemijos valdybai, LVIA, f. 381, ap. 26, b.1,1. 9).

79 Senato 18041019 isakas Lietuvos generalgubematoriui L. Benigsenui, LVIA, f. 378, BS,1803 in.,

b. 446,1.15.
80 Ten pat.
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savo 18041019 isake generalgubematoriui L. Benigsenui nurode, kad pries tai bu-
vusio Vilniaus civilinio gubematoriaus I. Fryzelio ir dabartinio D. Lanskojaus pasiti-
lymai del miestie6iu teisiu visi§kai nesutampa8]. Taigi Senate nebuvo kvestionuojanas
18010131 isako galiojimas, kuriuo remiantis buvo isteigtos rotu§es.

Atrodo, kad Senato sprendima nenaikinti rotu§iu nuleme keli dalykai:  valdzia,
vertindama miestieti§kos savivaldos naikinimo klausima, nekvestionavo miestie5iu
teises i savivalda ir miesto teisetvarka; sprendziant Lietuvos miestu savivaldos klau-
sima nebuvo nagrineti miestie6iu santykiai su senitinais. Be to, Rusijos valdzia „pa-
mir§o" nesankcionuota Panevezio rotu§es uzdaryma, todel Sis neissprQstas reikalas
tapo aktualus praejus keletui metu.

1806 in. Panevezio miestie6iai kreipesi i Vilniaus gubemijos valdyba pra§ydami
leisti i§rinkti miestie6iams rotu§Q. Gubemijos valdyba, remdamasi 1800 0131 Senato
isakudelrotusiusteigimo,nurodeUpytesapskritiesZemesteismopareigthuiF.Bau-
manui i§rinkti Panevezio miesto rotuses pareigivnus.  Ta6iau pastarasis „susirgo", o
veliau savavaliskai nusprende, kad priva5iame mieste, kuriame tik 8 laisvi Zmones, o
kiti baudziauninkai,  steigti rotuses negalima82. Vilniaus gubemijos valdyba atsizvel-
ge i toki F. Baumano kaltinima ir atliko tyrima. Paai§kejo, kad  1802 in. buvQs Vil-
niaus civilinis gubematorius D. Lanskojus neaisku kuo remdamasis panaikino Pane-
vezio rotu§Q. Todel Gubemijos valdyba pati negalejo atkurti rotu§es83.

1807 in. Panevezio savininkas Ferdinandas Frankas, matyt, nenoredamas gindy-
tis del savo valdiniu ir ju teisiu, pasinle Rusijos valdziai Panevezio miesta i§keisti i
kitas senitinijas84.  Sis Panevezio savininko pasitilymas buvo idemiai svarstytas Vi-
daus reikalu ministerijoje. Tuo tarpu gubemijos pareigthai svarste galimybQ visas
apskrities istaigas perkelti i valstybei priklausanti Pasvalio miesteli ar i kita Upytes
apskrities miesta85. Tokiu pasitilymu atsirado todel, kad 1807 in. Panevedys nukente-
jo nuo gaisro. Panevezio prana§uma pries kitus apskrities miestelius  1807 in. gyne
Vilniaus civilinis gubematorius Prokopas Bagmevskis86. Jis  L. Benigsenui ai§kino:

81 Ten pat.
82 Vilniaus gubemijos valdybos 1807 03 27 ra§tas (nuora§as) Lietuvos generalgubematoriui A. Rims-

kiui-Korsakovei,MABR,f.105,b.615,1.2-9;Izdorinusudarytas18090625Paneveziomiestoinventorius,
LVIA, f. 515, ap. 6, b. 3.I.  170.

83 Vilniaus gubemijos valdybos 1807 03 27 ra§tas Lietuvos generalgubematoriui A. RImskiui-Kor-

sakovui, MABR, f.  105, b. 615,1. 9.
84 Vilniaus civilinio gubematoriaus P. B agmevskio 1808 08 07 ra§tas Lietuvos generalgubematoriui

A. Rimskiui-Korsckovui, "ABR, f. 105, b. 626,I. 4.
85 P. Bagmevskio 18071216 ra§tas Lietuvos generalgubematoriui A. Rimskiui-Korsakovui, LVIA,

f.  378, BS,1807 in., b.132,I. 51.
86 Jis anks6iau buvo N. Repnino adjutantas ir Lietuvos vyriausiosios Lietuvos valdybos Ekonomikos

departamento vir§ininkas, todel turejo gerai Zinoti Jekaterinos 11 iniciatyvas perimti i valstybes rankas
priva6ius miestus, priklausan6ius apskritims (L. Z y t k o w i c z, min. veik., p. 95).
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„Man atrodo, kad Panevezio miesto peremimas izdui yra labai svarbus, nes Pa-
nevefyje yra visos Upytes apskrities istaigos. Miestas dabar yra privataus asmens ranko-
se, del to i§kyla daug valdymo sunkumu. Miesta 5iuo metu valdo ir savininkas, ir poli-
cija.<...>prasauatkreiptijusdemesiiduaspektus.Pirma,nupirkusmiesta5iaisivyrau-
tu ramybe ir gerove. Antra, gyventojams sumazetu mokes6iai. Reikia nupirkti ne tik
Panevezi, bet ir kitus apskri5iu centrus. Tuomet gubemija gautu daugiau valdzios..."87

1808 in. F. Frankui valdzia pasitile i§keisti Panevezio miestq i Rum§i§kiu ir Van-
dziogalos  senitinijas,  ta6iau  dvarininkas  5io  sanderio  atsisake.  Praejus  dvejiems
metams, jis pasitile kita „mainu" varianta, kuriam pritare Rusijos valdzia.

Perimant Panevezio miesta, finansu ministras Dmitrijus Gurjevas nurode Vilniaus
gubemijos Izdo rtimams  visus miesto baudziauninkus ir laisvuosius Zmones paversti
miestie6iais  pagal  1809  in.  sudaryta sara§a88.  Taigi  Vilniaus  gubemijos  miestie6iu
luomas padidejo 400 miestie6iais krik§6ionimis, 312 Zydu ir 29 karaimais89.  Po metu
Gubemijos valdyba nurode Zemes teisejams atkurti mieste rotu§Q remiantis ankstesne
tvarka. Ji turejo pradeti veikti 1812 in. pradzioje, praejus 10 metu po jos uzdarymo 90.

XIX a. pradzioje valdzia bands keisti senitinijoms priklausan5iu miestu padeti.
Vienas  svarbus Zingsnis  1803  in. -i§ senitino pavaldumo perimtas Raseiniu mies-
tas9[. Vis delto tai tebuvo i§imtis. A§menos, Sven6ioniu, Ukmerges ir Vydiiu miestie-
6iai i§liko pavaldtis senitinams.

Kaip jau mineta,1798 in. senitinijos buvo perleistos arba skirtos naujiesiems se-
nitinams. Atsilaisvinusios naujos senitinijos buvo skiriamos Rusijos generolams. Pa-

gal  1782 in. Stanislovo Augusto privilegija Ukmerges pilies senitinija buvo paskirta
Ignacui Morikoniui iki mirties. Ta6iau toki senitinijos tipa ir senitino pareigas 1807 in.
valdzia panaikino kaip dubliuojan6ias Zemesniojo Zemes teismo policines funkcijas.
Ukmerges senitinija I. Morikoniui buvo pemuomota  12 metu92. Veliau,1821  in., po
I. Morikonio mirties ji buvo perduota generolo na§lei 8. Mazoveckai, kuri ja po kele-
riu metu perleido Benediktui Morikoniui93. Peterburgas galejo pasielgti ir prie§ingai,
perimdamas senitinui pavaldu miesta, ta5iau taip nepasielgta.

Valdziai atsilyginti uZ tamystQ imperatoriskajam sostui reik6jo pelningu „apdo-
vanojimu",  todel  A§menos,  Sven6ioniu,  Vydziu  senitinijos,  o  kartu  ir  miestai

87 Vilniaus civilinio gubematoriaus P. Bagmevskio 1808 08 07 ra§tas Lietuvos generalgubematoriui

A. Rimskiui-Korsakovui, A4ABR, f.  105, b. 626,I. 4.
88 Finansu ministro D.  Gurjevo  181010 02 ra§tas Vilniaus gubemijos Izdo rfu_mams, LVIA, f.  515,

ap.  6, b.  3.I.  175.
89 Izdo rtimu sudarytas  1809 06 25 Panevezio miesto inventorius, LWA, f. 515, ap. 6, b. 3,I.170.
90 Vilniaus gubemijos valdybos 1811  11118 ra§tas Vilniaus gubemijos Izdo rtimams, ten pat,I. 207.
9'  HC3,1-oe H3;I., T. XXVII, N912080, c. 530.
92  Ukmerges  senitinija  tvarkyta remiantis  1784  ir  1789  in.  inventoriais,  kurie  patvirtinti  vykdant

senitiniju liustracija 1798 in.I. Morikonis iki  1807 in. buvo Pilies jurisdikos seninnas.
93 A. M i § k i n i s, Ukmerge, p. 55.

136



dainiausiai btidavo perduodami valdyti rusu generolams94. Apskri6iu miestus skirste
ir ju perdavima tvirtino Senatas. Atrodo, kad `§i valdzios institucija, kaip ir kitos Zinybos,
gerai Zinojo senitinij oms priklausan6iu miestu problemas, kurios kildavo del dvigubo
pavaldumo. Pavyzdziui, 1817 in. kilus konfliktui taxp a§meni§kiu irjos senidnes Anos
Likosinos del miestie6iu nepaklusnumo senitinei, Senatas nepereme valstybes naudai
senitinijos, o pemuomojo ja 12 metu A. Liko§inai95. Finansu ministras Dmitrijus Gurje-
vas, ramindamas konflikta, liepe paai§kinti miestie6iams, kad j ie paklustu senitinui96.

1823 in. perduodant Ukmerges senitinija 8. Morikoniui, miesto burmistras Mar-
tynas Mackevi6ius papra§e Lietuvos generalgubematoriaus A. Rimskio-Korsckovo
atskirti miesto ir senitinijos Zemes. §i klausima pradejo nagrineti gubemijos ir Peter-
burgo Zinybos, ta6iau iki 1828 in. uztrukQs susira§inejimas miestui naudos neturejo97.

Toks miestu pavaldumas senitinams buvo finansi§kai nenaudingas miesto gyven-
tojams98. Miestie6iai mokejo dvigubus mokes6ius: valstybinius ir senitinui, taip pat
vykde dvigubas prievoles (numatytas senitinij ai skirtu inventoriumi ir valstybines)99.
Be to, senitinai stengesi apriboti nauju inoniu isikelimo i miesta teises, miesto skly-
pu dalyba, ki§osi i miesto savivaldos reikalusL°°. Del to miestie6iai skundesi valdziai
ir stengesi irodyti savo miestieti§kumaLOL.

94180109 01 A§mena perduota valdyti generolui Liko§inui  dvide§imt penkeriems metams. 1821 in.

§i  seninnija buvo paskirta jo Zmonal A. Liko§inai, o po jos mirties atiteko  generolui Kon6ialovui.  Po
buvusios seninnes Konstancijos Ti§kevi6ienes mirties,1805 in., §ven6ionys  perduoti generolui, buvu-
siam jtiru pajegu ministrui Ci6iganovui iki mirties.  Vydziu miesto valstybine jurisdika  1826 in.  buvo
perduota valdyti rusu generolui Muchinui (Ministni Komiteto nutarimas  1837 02 02, J7C3, 2-oe H3;I.,
T. XII, N9 9920, c. 74).

95 Finansu ministro   1822 0610 ra§tas Vilniaus civiliniam gubematoriui P. Hornui, LVIA, f.  381,

ap.1, b.1038,1.108.
96 P. Horno 1822 09 06 ra§tas Vilniaus gubernijos valdybai, ten pat, I.  107.
97 A. M i § k i n i s, Ukmerge,  p. 54-55.
98 Pagal  1798 in. inventoriu Ukmerges senitinija jos laikytojui duodavo  1515 sidabro rubliu pelno,

A5menos  1144 s. rb.,  Sven6ioniu 660 s. rb.  Tiesa, senitinai dali pinigib gautu i§ valstybes, pervesdavo
izdui. Talgi patiai valstybei dvigubi mokes6iai, kuriuos mokejo miestie5iai, taip pat buvo naudingi.

99 Pavyzdziui, A§menos miestie6iai turejo 8 dienas per metus atlikti prievoles dvarui ir prireikus

privalejo ,,talkininkauti" pjaunant mi§ka, taisant kelius ir tiltus. Be to, miestie6iai privalejo moketi 6in§o,
turgaus, tilto, prekystaliu ir kitus mokes6ius. Prievoles valstybei - mieste apsistojusiu kareiviu i§1aiky-
mas,  invalidu komandos (kareiviu,  atliekan6iu policines funkcijas mieste) ir kt.  miestie6iams nebuvo
lengvesnes. Pana§ios prievoles valstybei ir senitinijai nustatytos Ukmerges ir §ven6ioniu miestie6iams.
Ukmenges miestie6iai bande nevykd)rd lauko prievoliu Cavu pjovimo, malku kirtimo), nustatytu 1798 in.
inventoriumi, del to senitinas skundesi valdziai. Sis reikalas nagrinetas Vilniaus gubemijos institucijose ir
net Vidaus reikalu ministerijoje. Ta6iau pastaroj i institucij a sprendimo neprieme ir perdave byla nagrineti
teismams (Vilniaus gubemijos Izdo rimu  1819 02 19 raportas Vilniaus gubemijos valdybai, LVZA, f. 381,
ap.1, b.1038,1.11 ; Vidaus reikalu ministerijos Valstybiniu turtu departanento 1826 01  16 ra§tas Lietu-
vos generalgubernatoriui A. Rimskiui-Korsakovui, LvtA, f. 378, BS,1823 in., b. 80,I. 40).

100 A§menos senitines A. Liko§inos 1820 06 20 rastas Lietuvos generalgubematoriui A. Rimskiui-

Korsckovui, LVZA, f. 381, ap.1, b.1038,I. 52; A. M i § k i n i s, Ukmerge, p. 54-55.
)01 Senitiqu valdymul ir ju savivalei itin aktyvial prie§inosi Ukmerges, A§menos, kiek maziau §ven-

6ioniu miestie6iai  (Sven6ioniu rotu§es  ir kahalo  1823  02  08 ra§tas  Vilniaus  civiliniam gubematoriui
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Paradoksalu, ta6iau pretekstu miesto pavaldumo problemoms spresti tapo ganyk-
lu trckumas senitinams priklausan6iuose miestuose. 1831 in. mal§inant sukilima, Lie-
tuvos generalgubematoriaus Nikolajaus Dolgorukio koxpusui prirfuko ganyklu, ku-
rias apskrities miestai privalejo tureti pagal rusi§kuosius istatymusL°2. Tad jis emesi
miesto pertvarkymo reikalu. Nesigilinant i §io klausimo sprendimo eiga reiketu pasa-
kyti, kad pradeta darba apvainikavo  1837 0131 Ministng Komiteto nuosprendis del
Ukmerges, Sven6ioniLb A§menos miestu  peremimo i§ senithiju ir 1785 in. istatymo
pritaikymas. Taip Zengtas galutinis Zingsnis miestu integracijos link. Karbi tai buvo
naudinga Ukmerges, A§menos ir Sven6ioniu miestu miestie6ians.

Rusijos imperijoje formalus skirfumas taxp miestu ir miesto tipo gyvenvie5iu, o
kartu juridinis ju gyventoju statusas daznai keitesi. Prijungus Respublikos Zemes,
atsirado naujo tipo apskritys, priklausan6ios senitinams. Formaliai Sip miestu gyven-
tojai buvo priskirti miestie6iu luomui, ta6iau realiame gyvenime jie buvo daugiau
senitino valdiniai, mokantys inventoriumi nustatytus mokes5ius ir varomi atlikti sku-
bius darbus laukuose. 1§ tikruju Ukmerges, Asmenos, Sven6ioniu, Vydiiu miestie6iu
statusas buvo labiau pana5us i valstybiniu valstie5iu statusa.

Miestie5iu luomo siaurinimas ir oficialioji statistika

XVIII a. pabaigoje dauguma miestie5iLb paverstu valstie5iais, negin6ijo savo tei-
sip teismuose ir nesiskunde valdziai. Didzioji dauguma ju tikriausiai susitaike su sa-
vo naujuoju statusu. Todel norint nustatyti, kaip pasikeite miestie6iu teisine padetis,
buvo nagrineti papildomi statistiniai §altiniai -Rusijos imperijos reviziniu sura§ymu
duomenysl°3. §ie §altiniai analizuoti dviem lygmenimis. Pirrniausia, remiantis abso-
liutiniais dydziais, lyginta miestie6iu luomo kaita. Taip pat nagrineti trylikos miestu
gyventoju reviziniai surasymai lokaliniu lygiu.

Kaip jau buvo nustatyta, miestie5iu luomo siaurinimas vyko 1796-1798 in., todel
pasirinkti  1795 in.t penktasis revizinis sura§ymas ir 1800 in. atliktas jo papildymas
(toliau tekste 1800 in. revizinis sura§ymas). Penktoji revizija ypatinga buvo tuo, kad
j i atlikta ne tik siekiant nustatyti mokes5ius mokandiu inoniu skai6iLb bet ir stengiantis

P. Hornui, LVA,, f. 380, ap. 68, b. 97,I.1; A§menos rotu§es  1820 0615 ra§tas civiliniam gubematoriui
P. Homui, LVTA, f. 381, ap.1, b.1038,I. 56; A. M i § k i n i s, Ukmerge, p. 54-55).

102 Problema kilo del to, kid vydziuose  1832  in. pavasari buvo  apsistojQs  3081  kareivis  su 320

arkliu.  Nedidelis miestas negalejo tokios  armijos tinkamai priimti  (Lietuvos generalgubematoriaus
N.  Dolgorukio  1832  0615  rastas  Vilniaus  gubemijos  valdybai,  LVZA,  f.  381,  ap.  24, b.  9873,I.1;
0. H e d e in a n n, Historia powiatu Braslawskiego. V\1IIno, p. 374).

L°3 Si §altiniu grupe, kaip ne karta pastebeta, istoriografijoje, nera patikima. Gyventojai dainai sura-

§yti aplaidziai. Be to,  atskiri gyventoju sluoksniai stengesi nuslepti sura§omu Zmoniu skai6iu taip bandy-
dami i§vengti papildomu mokes6iu. Vis delto  remiantis §iais §altiniais galima i§skirti ir anali2uoti pagrin-
dines juridines-socialines kaitos tendencij as.
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gauti kuo platesnQ informacija apie visuomenes luominQ ir socialinQ sklaidaL°4. Todel
§ios revizijos metu nustatytos sura§ymo kategorijos nera tiksliai apibreztos. Forma-
liai miestu ir miesteliu gyventojai sura§ymo metu turejo btiti suskirstyti i §ias katego-
rijas: senitinijoms priklausantys, svetim§aliai ir laisvieji (gyvenantys mieste) miestie-
6iail05.

Nedideliu miestu miestie6iai miesto, dvaro, senitino atstovu arba paties deputato
dazniausiai buvo priskiriami miestie5iu arba senithijoms priklausan6iu miestie6iu
kategorij oms. Veliau, matyt, sudarant ataskaitas auk§tesnese institucij ose, visos mies-
tieti§kos kategorij os sumuotos. Miestieti§kiems luomams priklausan6iu Zmoniu skai-
6ius 31 473 salygi§kai buvo gana didelis, ir sudare 6,5 proc. visu gyventoju. Palygini-
mui rusiskose gubemijose miestieti§kiems luomams priklause tik 4,2 proc. gyventoju
(Zr.1  lentelQ)106.

Vis delto penktojo revizinio sura§ymo duomenys nebuvo tiksltis. Todel valdzia
1800 in. vykde papildoma sura§yma, po kurio paai§kejo, kad miestieti§kiems luo-
mams priklauso tik 6857 (sumazejo 78 proc.) vadinamtu.u reviziniu sielu, arba vyri§-
kos lyties asmenu (Zr.  1  lentelQ)]°7. Ypa6 ry§kus miestieti§ku luomu mazejimas buvo
RaseiniLb Ukmerges apskrityse: 6iajis sudare apie 91 ir 88 proc.

Vertinant tokius didelius sura§ymo skirtumus galima klausti, kas 1795 in. revizi-
nio sura§ymo metu priskirti miestieti§kiems luomams? Atrodo, kad miestie6iu luo-
mui priskirti apskri6iu miestu miestie5iai ir kai kuriu miesteliu gyventojai. Ai§ku, i
§iu miesteliu sara§us iejo ne tik privilegijuotu miestu miestie5iaiL°8. .Tai rodo miesteliu
skai6iausatskiroseapskritysesantykissumiestieti§kiemsluomamspriskirtuvvii§kos
lyties asmequ skai5iumi. MiesteliLL kurie registruoti sudarant revizinius sara§us, bu-
vo: Vilniaus ,apskrityje  15 ®rivilegijuotu miestu 3), Uznerio -10, Traku -15 (pri-

L04 L. Z y t k o w i c z, min. veik., p.  169.
]°5 |ra§om.osios miestie6iu kategorijos dainiausiai bGdavo nurodomos po sura5ymo, o miestu arba

miesteliu gyventoj ai priskiriami vienai i§ ju. Pavyzdiiui, Nemunai6io senitinij os komisaro 0. Markovskio
17951114 sudaryta revizija /LVIA, f. 515, ap.15, b. 59,1. 49).

106 Palyginimui 1800 in. kai kuriose kitose imperijos gubemijose miestie6iubuvo: Peterburgo 15 cO3,

Maskvos  33  711,  Lifliandijos  7746, Estliandijos 2728.  Kick didesnis skai6ius buvo:  Podoles  35  694,
Voluines  33  629.  §iose  dviejose  gubernijose miestieti§kiems  luomams  galejo  btiti  priskirti  ir Zydai
(H. P bl H ;I 3 ro H c K H fi, min. veik., p. 98-101; 8. H. M H p o H o 8, Coeywcz7zb;tajz wcmopwfl Poccww,
CaHKT-HeTep6ypr,1999, T.1, c.130).

107 Vieninteleje Vilniaus apskrityje gyventoju skai6ius padidejo. 1803 in. vydiiu miestie6iai galejo btiti

priskir[i valstie6ians, nes miestas buvo padalytas i keturias jurisdikas, o i5 ju tik viena priklause valstybei.
108 Deja,  i§siai§kinti miesteliu atrankos kriteriju nepavyko, tatiau remiantis ekonomiju sura§ymo

duomenimis galima manyti, kad surds)nd senithijoms priklausan6iu miesteliu gyventoj ai. 1796 in. pradiioje
surinkti duomenys apie kai kurias Rusijos valdzial atitekusias Zemes. Juose nurodytas miesteliu 21,  mies-
tieti§ku dimu 798 ir miestie6iu vyru 4557 skai6ius (Vilniaus gubemijos valstybiniu dvaru dimu ir zmoniu
esan5iujuose skai6ius  1796 0216,  LVIA, f.1219, ap.1, b.19,1. 5-15).
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1    I e n t e I e.  Miestieti§kiems luomams ir valstie5iit bei ]aisvuju Zmoniu kategorijoms
priklausan€ii{ vyri§kos lyties Zmonit( skai6ius ir jo kaita 1795-1800 in.

`Apskritys Miestieti§kiems luomams Valstie6iu ir laisvuju Zmoniu
priklausantys kategorij oms priklausantys

Vilniaus

1795 1800 Sumazejimas 1795 1800 Padidejimas

5211 1997 3214 40 497 45 337 4840
Uznerio 614 - - 33 382 35 808 2426
Traku 2330 913 1417 20 009 22 170 2161

Breslaujos 826 143 683 18 927 20 824 1897

A§menos 3218 615 2603 38 382 42 458 4075
Kauno 2740 883 1857 12 321 14 762 2441

Upytes 3012 353 2659 39 427 42 825 3398

Ukmerges 3527 891 2636 64 050 67 524 3474
Tel§iu 2500 204 2296 31119 34 339 3220
Raseiniu 4321 385 3848 46 280 51241 4961

Siauliu 3129 473 2656 38 556 41716 3160

1§ viso 31437 6857 23 869 382 950 419 cO4 36 053

LeITte\e sochryta remiantis.. Ormabnan KHu2a no 8ceMy 2ocybapcmey o uuc]ie byun no Vpe8ueuu,
c.171.

vilegijuotu miestu 9), Breslaujos -6 (privilegijuotu miestu 2), A§menos -20 (privile-
gijuotu miestu 4), Kauno - 15 (privilegijuotu miestu 5), Upytes - 18 (privilegijuotu
miestu 4), Ukmerges -3 8 (privilegijuotu miestu 4), Tel§iu -29 ®rivilegijuotu miestu
4),Raseiniu-42(privilegijubtumiestul3)irsiauliu-21(privilegijuotumiestu7)L°9.

1795 in. kai kuriu Ketveriu metu seimo metu buvusiu privilegijuotu miestu gy-
ventojai reviziniuose sara§uose ira§yti senitinijai priklausan5iais miestie6iaistL°.  Tik
keliu miestu savivaldos pareigivnai, sudarydami revizinius sara§us, gyventojus ira§e

[°9 L. Z y t k o w i c z, min. veik..  p. 302, 305. Palyginimui galima pasakyti, kad Ukmerges apskri-

tyje, kuri 1789 in. atitiko buvusio pavieto ribas, buvo keturi privilegijuoti miestai: Ukmerge, Anyk§6iai,
Balninkai, Uzpaliai. Juose 1789 in. sura§yta 412 dnmu (duomenys be baznytiniujurisdikul. Visu gyven-
toju skai6ius juose galejo btiti nuo dvieju iki triju tGkstan6iu. Tuo tarpu 1795 in. sura§ymo metu miestie-
ti§kiems luomams priskirti .3057 vyri§kos lyties gyventojai (Zr. 3 lentelQ).

Ilo Ten pat,I. 49; Zasliu senitines Kosakovskos atstovo Tomo Makarevi6iaus  1796 0124 sudaryta

revizija, LWA, f. 515, ap.15, b. 69,I.I-6; Stakliskiu parapijos deputato Tomo Dono6evskio  1795 09 22
sudarytas luomu ir dtimu sara§as, LvtA, f. 515, ap.15, b. 77,I. 40; Punios parapijos deputato Liudviko
Sopackio 179510 30 sudarytas luomu ir dtimu sara§as, LvtA, f. 515, ap.15, b. 77,I. 27.
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laisvaisiais miestie5iais. Ziezmariu vaitas Jurgis Ribinskis miestie6ius registravo kaip
laisvuosius miestie5ius, o Merkines burmistras Tomas Savoronskis suskirste miestie-
5ius i semu.u miestie5iu, 1aisvlu.u Zmoniu, amatininku cechams priklausan5ias katego-
rijasLll.Nemunai6ioburmistrasMotiejusLiucevi6iuspatsnesudarereviziniumiestie5iu
sarasu, ta6iau, tvirtindamas senitino atstovo Tomo Markovskio (Markowski) sara§a,

prira§e, kad miestas turi magdeburgija, kuria garantuoja Stanislovo Augusto patvir-
tintos privilegijosll2. Beje, veliau kai kuriu miestu gyventojai, gin6ydami teismuose
savo miestieti§kasias teises, apeliavo i 1795 in. sudarytus revizinius sara§us, kuriuose

jie ira§yti miestie6iaisLL3. Ai§ku, teismuose tokia motyvacija nebuvo veiksni, nes 1795 in.
sura§ymo duomenys neatspindejo luomines priklausomybes, o ir revizijos duomenys
nebuvo patikimi.

Tai rodo penktosios revizijos patikslinimas. 1799 in. Izdo rinai informavo Lietu-
vos gubemijos valdyba apie apskri5iu miestu gyventoju skai6iu]t4. Kaip rodo revizi-
nis surasymas, apskri5iu miestuose gyveno 33 782 gyventojai. Tuo taxpu trejais me-
tais anks6iau miestieti§kiems luomams priklausan6iu vyri§kos lyties Zmoniu apskri-

tyse buvo 31473 (Zr. 21entelQ). Tai patvirtina, kad 1795 in. revizijos metu miestie6iu
luomui buvo priskirti ir miesteliu gyventojai. Be to, pavyko rasti Kauno, Traku, AS-
menos, Sven6ioniu revizinio sura§ymo duomenis, kurie rodo, kad miestuose miestie-
ti§kiems luomams priskirta daug maziau Zmoniu (Zr. 2 1entelQ).

1800 in. papildomas sura§ymas vykdytas pasikeitus socialines politikos kryptims.
Dauguma miestie6iu buvo paversti valstie6iais vykdant 1798 in. senitiniju liustracija.
Sio  sura§ymo metu miestu luomams priskirti tik apskri6iu miestu gyventojai.  Tai
galima nustatyti,  palyginus  apskri6iu miestu gyventoju skai6iu  1799 in.  ir   vyri§-
kos lyties miestieti§kiems luomams priklausan6iu gyventoju 1800 in. (Zr. 1 ir 2 lente-
les)115.

t]] Ziezmariu vaito Jurgio Ribinskio 179512 28  revizinis sara5as, LVIA, f. 515, ap.15, b. 70,I.127;

Merkines burmistro T. Savoronskio 1795 09 30 revizinis sara§as, LvtA, f. 515, ap.15, b. 70,I.192.
tL2 Nemunai6io burmistro M.  Liucevi6iaus  17951114 ira§as po sudarytu reviziniu sara§u, LV7A,

f.  515, ap.15, b. 59,I. 43.
1 13 Tai dare Seduvos, Vilkijos miestie6iu atstovai (£z.ef%vas w/sfz.ecYz.tt I.r mz.eLsfe/G»% g7'#cV¢z. sz4 dv¢ng

valdytojais (1795-1844), a. 3,1.12, 211-21Z).
Lt4 Izdo rimai, pateikQ §iuos duomenis, tikriausiai iemesi 1795 in. netiksliais metu revizinio sura§y-

mo duomenimis, todel paklaidos galejo bnti labai dideles. Pavyzdiiui, anot L. Zytkowicziaus, Vilniuje,
1800m.revizijosduomenimis,gyveno25430gyventoju,otaidaugiaunei6000gyventoju(L.Zytkowicz,
min. veik.,  p. 302, 305).

]t5 Ai§ku, papildomai reiketu ivertinti ir kitiems luomams bei kategorijoms priklausan6iu Zmoniu

skai6iu.
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2  1 e n t e 1 e. Gyventojtt skai5ius kai kuriuose Lietuvos gubernijos miestuose  1799 in.

Mieste Vyru Moteru Abieju ly5iu

Vilniuje 9285 9768 19 053

Sven5ionyse 176 250 426
Trakuose 613 632 1245

Vydziuose 432 480 912

A§menoje 331 336 667
Kaune 1252 1518 2770
Panevezyje 390 419 809
Ukmergeje 876 981 1857

Tel§iuose 274 321 595

Raseiniuose 564 577 1141

Siauliuose 730 577 1307

1§ viso 14 923 15 859 33 782

Lentele  sudaryta  remiantis  §iais  §altiniais:  Lietuvos  gubernijos  Izdo  rdmu  1799  0618
ra§tas Lietuvos gubemijos valdybai, £7{t4 f. 381, ap. 26, b.1,1. 9; A§menos burmistro Vincento
Pa§niko  1795   10  05  sudaryta  revizija,  £7TL4,  f.  515,  ap.15,  b.  98,1.  43;  Sven6ioniu rotu§es

18110718 sudar)rfa revizija, £7Z4, f. 515, ap.15, b. 215,I.15-18; A. 8 a 1 i u I i s, A. M i § k i n i s,

S. M i k u 1 i o n i s,  rra!fa{ mz.esfczs i.rpz./ys,  I.sforz}.cz I.r czrcAz.fckfrir¢, Vilnius,  1991, p.  136.

1800 in., tikslinant revizijos duomenis, dalis miestu ir miesteliu gyventoju buvo
ira§yti i valstie6iLL arba laisVlu.u Zmoniu, kategorijas. Jose Zmoniu skai5ius per ketve-
rius  metus  padaugejo  8,6  proc.  (Zr.  1  1entelQ).  Neabejotina,  kad  dalis  miestie6iu
luomui priklausan5iu Zmoniu buvo priskirti valstybiniu ir priva5iu valstie6iu, arba
laisvuju ZmoniLb kategorijoms. Tai patvirtina 1811 in. §e§tojo reviziniu sura§ymu duo-
menys. 1817 in. Lietuvos civilinis gubematorius M. Pliateris-Zybergas generalguber-
natoriui A. Rimskiui-Korsakovui pateike 1811 ir 1816 in. reviziniu sura§ymu ataskai-
ta, kurioje nurodyta, kad krik§6ioniu miestie5iu yra tik apskri6iu miestuoseLL6. Norint
nustatyti, ar §ie Rusijos valdzios pareigino duomenys patikimi ir kokioms valstie5iu
kategorijoms priskirti buvQ miestie5iai, buvo nagrineti atskiru miestu revizinio sura-
§ymo duomenys. Vilniaus izdo rimu fonde pavyko rasti dvylikos, daugiausia Traku

1 16 Ataskaitoje buvo dvi skiltys. Vienoje nurodytas miestie6iu, gyvenan6iu miestuose (apskri6iu Cen-

truose) ir pa6iuose miestuose, skai6ius. Nurodyta, kad 1811 in. apskrityse gyveno tik dydai: 9031 (mies-
tuose 7890).1811 in. miestuose gyveno 6409 krik§6ioniu miestie6iu, 50 pirkliu krik§6ioniu; praejus ket-
veriems metams, miestie6iu krik§6ioniu 6409, pirkliu kriks5ioniu 28 (Vilniaus gubematoriaus M. Pliate-
rio-Zybergo 1817 in. (neai§ki data) ataskaita apie visuomenQ generalgubematoriui A. Rimskiui-Korsako-
vui, LVIA, f. 378, BS,1817 in., b.157,1. 26-27).

142



apskrities, buvusiu privilegijuotu miestu gyventoju revizinius sara§us. Jais remiantis
galimanustatyti,kad94proc.buvusiumiestie5iupriskirtivalstybiniamsvalstie5iams.
1§ ju 33 proc. priva6iu, o 61 proc. valstybiniu valstie6iu kategorijoms (Zr. 31entelQ)117.
Tiesa, Nemunai5io, Zasliu, Alytaus, Merkines, Valkininku gyventojai reviziniuose
sara§uose ira§yti kaip miestie6iai, ta6iau antra§tese nurodyta, kad §ie ,,miesteliai" pri-
klauso senitinijomsll8.

Kitoms kategorijoms priklausan6iu Zmoniu nagrinetuose miestuose gyveno ne-
daug. Gausiausia kategorija sudare laisvieji Zmones. Jie sudare 4 proc. visu gyvento-
ju. Beje, darant  1796 in. revizijajie dar buvo ira§yti miestie5iais. Matyt, §i Zmoniu
kategorija i§skirta veliau, ra§ant  1798 in. 1iustracinius inventorius. Reikia pasakyti,
kad laisvieji Zmones legaliai arba nelegaliai i§sikele i§ GeranainiLL LipniskiLb Ziez-
mariu miest`L nes §iuose miestuose ekonomines laisves buvo suvardytosll9. Kita ver-
tus,  1aisvieji Zmones ir uzsienie6iai,  daugiausia amatininkai,  apsigyveno Valkinin-
kuose ir Dauguose, kur ju atsikraustymas, matyt, buvo skatinamas]2°. Nepavyko rasti
Valkininku, Daugu buvusiu miestie6iu skundu valdziai. Atrodo, kad j ie, skirtingai nei
Perlojos, Punios, Nemunai6io, Merkines gyventojai,  buvo patenkinti savo padetimi
ir nebande teismuose gin6yti savo teisiu ar skustis del senitino spaudimo.

Savoti§kas miestu ypatumas -miestie5iai, bandantys irodyti baj orystQ. Formaliai
§ie, kaip ir kiti, miestie6iai reviziniuose sara§uose buvo ira§omi valstybiniais valstie-
6iais su priera§u, kad jie irodineja bajorystQ.  1§ viso nagrinetuose miestuose miestie-
5iu, irodinejan6iu bajorystQ, buvo 2 proc. Tokiu „melyno kraujo biurgeriu", norin5iu
priklausyti privilegijuotam sluoksniui, ypa6 daug buvo Merkineje ir Alytuje. ~Merki-
neje beveik puss i§ irodinejan5iu bajorystQ buvo kelios Bingeliu §eimos. Greta Bin-
geliu pavardes buvo ira§oma naujoji §eimu Bilinskiu pavarde.  Tik viena Bingeliu
§eima nesistenge to irodyti. Apskritai Alytaus ir Merkines gyventoju revizinio sura-
§ymo strukttra buvo ivairi (Zr. 3  lentelQ)121. Minetuose miestuose bei Punioje buvo

]t7 Analizuojant revizinius sara5us remtasi rastais Vilniaus izdo rimu, o ne priva6iuose dvaru fon-

duose esan6iais reviziniais sara§ais, nes ju patikimumas didesnis. Be to, atskirai neanalizuotos baznytines
ir baj ori§kos jurisdikos miesteliuose.

118 Nemunai6io gyventoju  181108 25 revizinis sara§as, £PT4  f.  515,  ap.15, b.198,I.  217-219;

Zasliu miesto gyventoju 181108 29 revizinis sara§as, ten pat, b. 201,I.111.
1191§ Ziezmariu i§sikele 18 ir pasiliko tik 4 laisvieji Zmones (Zieinariu miestelio 181106 30 revizi-

nis sara§as, ten pat, b. 203,I.175; Geranainiu miestelio revizinis 181109 21 sara§as, ten pat, b. 204,I. 75;
Lipni§kiu miestelio revizinis  181109 21  sapa§as, ten pat,1.120).

120 Apskritai revizijos trukde uzsienie6ians apsistoti Lietuvos miestuose. 1825 in. sprendiiant mies-

tu gerinimo klausimus, Vilniaus civilinis gubematorius P. Homas sitile palengvinti uzsienie6iu amatinin-
kLiisirasymoireviziniussarafustvarha.Tai,jomanymu,padetuatsigautimiestuekonomikai,nesdelrevizi-
jui§uzsienioatvykstantysamatininkaiLietuvojeilgaineuzsibtina.VilniausciviliniogubematoriausP.Homo
1826 05 22 ra§tas Lietuvos generalgubematoriui A. Ridskiui-Korsckovui, LVA, f. 378, BS, 1826 in., b. 109,I. 6.

[2]  1795 in.  revizinianie  sara§e  irasytu bajoru pavardes nesutampa su  1811  ir  1816 in.  bajorystQ

irodinejusiais (Merkines miesto burmistro Tomo Savoronskio 1795 08 07 revizinis sara§as, LVIA, f. 515,
ap.  15, b. 58,I. 92-99).
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daugiausia uzsienie6iu, dazniausiai amatininku, atsikelusiu i§ Prfusijai priklausiusios
Uznemunes ir gyvenan5iu miestuose pagal sutartis.

3  I e n t e I e. BuvusiL{ miestie5it{ (vyri§kos lyties) priskyrimas valstie6iu kategorijoms 1811 in.

Nr. Miestas Valstybiniai Laisvieji Uzsienie6iai trodinejantys PabegQ
valstie6iai Zmones bajorystQ

1. Alytus 178 2 9 15 Neai§ku
2. Daugai 129 22 - - 30
3. Merkine 136 11 7 23 Neai§ku
4. Darstini§kis 191 - - - 5
5. Zasliai 41 - - - 10

6. Zezmariai 137 4 - - 3
7. Geranainys 103 - - - 3
8. Lipniikes 215 - - - 6
9. Punia 185 2 7 6 16

10. Nemunaitis 33 - - 4 11

11. Stakli§kes 150 3 - - 3
12. Balninkai 123 - - - 0
13. Valkininkai 174 40 3 - 4

1§ viso 1795 84 26 48 91

Lentele sudaryta remiantis §iais §altiniais: Darstini§kio miestelio  18110515 revizinis sara§as,
LWA, f. 515, ap.15, b. 204,I. 313; Geranainiu miestelio 181109 21 revizinis sara§as, ten pat,I. 75;
Lipni§kiu miestelio  181109  21  revizinis  sara§as,  ten pat,I.120;  Stakli§ku miestelio  18111013
revizinis sara§as, ten pat,I.110-112; Ziezmariu miestelio 181106 30 revizinis sara§as, ten pat, b. 203,
I.175; Alytaus miestelio 1816 07 07 revizinis sara§as, b. 204,I. 297; Merkines miestelio 1816 0816
revizinis sara§as, ten pat, b. 297,I. 235-260; Nemunai6io miestelio 1816 08 25 revizinis sara§as, ten

pat, b.198,I. 217-219; Valkininku miestelio 1816 0914 revizinis sara§as, ten pat,I. 61-67; Daugu
miestelio  18110817 revizinis sara5as,  ten pat, b. 201,I. 20; Zasliu miestelio  181108 29 revizinis

sara§as, ten pat, I.  111.

Remiantis reviziniu surasymu duomenimis, buvo pabandyta nustatyti, koks procen-
tas gyventoju nelegaliai i§sikele i§ miestu. Turimais duomenimis, i§ vienuolikos miestu
per §e§iolika metu pabego 4 proc. miestie6iu (Zr.  3  1entelQ).  Tai palyginti nedidelis
skai6ius. Miestie6iu „begima`` varze griezta kilnojimosi kontrole ir senitinu pastan-
gos surasti pabegelius. 1§ Punios, Nemunai6io, Zasliu miestie6iai bego dazniausiai.
Pirmutu dvieju miesteliu gyventojams tai nebuvo  sunku padaryti,  nes jie gyveno
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pasienyje. Buvusiu miestie6iu kelimasi leme 1798 in. privalomutu inventoriu nesilai-
kymas, prievoliu didinimas, kitu teisiu pazeidinej imasl22.

Apibendrinant i§destytus faktus galima pasakyti, kad 1795 in. miestie5iu luomas
buvo gana didelis ir sudare 6,5 proc. visu gyventoju. Taip buvo del miesteliu gyvento-
jLb daugiausia priklausan6iu senitinams, priskyrimo miestie5iu luomui. 1800 in. vyk-
dant papildoma revizija, miestie6iu skai6ius sumazejo kelis karfus, nes §io bei veles-
niu reviziniu sura§ymu metu i miestie6iu luoma buvo ira§yti tik apskri6iu miestu gy-
ventojai.  1800 in. ir per velesnius revizinius sura§ymus i miestie6iu luoma ira§yti tik
apskri6iu miestu gyventoj ai. BuvQ privilegijuotu miestu gyventojai, remiantis revizi-
jomis, tapo valstybiniais arba dvarininkams priklausan5iais valstie6iais. Tiesa, §iuose
miestuose gyveno nedidele dalis laisvuju Zmoniu ir uzsienie6iu.

Ai§ku, Zemaitijoje laisvlu.u Zmoniu skai5ius privilegijuotuose miestuose Ketve-
riu metu seimo metu galejo buti didesnist23. Nustatyti tikslu gyventoju socialines-
luomines kaitos masta del §altiniu trckumo neipranoma. 1§ dalies tai galima padaryti
Traku ir A§menos apskrityse. 1795 in. Traku apskrityje, buvusiuose privilegijuotuose
Ketveriu metu seimo metu miestuose,  seninnijoms priklausan6iais valstie6iais (be
Alytaus ir Perlojos) paversti 3086, Asmenos -709 miestie5iai.

I§vados

Rusijos valdzios vykdyta miestie5iu luomo siaurinimo politika leme siekis nai-
kinti Ketveriu metu seimo reformu padarinius ir pastangos unifikuoti imperijos socia-
lint gyvenima. Rusijos valdzios biurokratine ma§ina veike nepriekai§tingai, naikin-
dana buvusias Lietuvos miestie6iu teises. Tulnt pakankamai efektyviai veikianti biu-
rokratini aparata, nereikejo Zaisti „miestie5iu korta" suprie§inant jas su bajoru luomu
ir taip bandant sukurti socialiniu jegu pusiausvyra.

Fckti§kai didiioji dalis miestu (gavusiu lokacines ir konfirmacines privilegijas)
gyventoju buvo paversti valstie6iais, arba laisvaisiais Zmonemis, jau Jekaterinos H ir
P;velo I valdymo metais. Miestu savininkai, senitinai arba Rusijos valdzios pareigtinai
i§ miestie5iu atiminejo ju teises ginan6ias privilegijas, verte tapti paklusniais valdi-
niais. Tokius juos noiejo matyti ir itakingas Lietuvos generalgubematorius N. Repninas.

Miestie5iu paveftima valstie6iais patvirtina ir 1 800 in. revizinio sura§ymo patikslini-
mo duomenys, kurie rodo, kad tuo metu dauguma buvusiu miestu gyventoju priskirti

'2;2' Lietuvos valstie6iu ir miesteleny: gindai su dvaru:valdytojais (1795-1844), d. 3 , p. 24:2;] ,5]-58.,

Punios miestie6iu atstovo Jono Gavrilovi5iaus 1812 in. (tiksli data nenurodyta) pra§ymas Kauno pavieto
liustratoriui A. Korevai, LVIA, f.  1532 ap.  1 b. 6,I. 213-214.

123 Tokia prielaida galima daryti remiantis M.  Ju6o tyrimais.  Jo pateiktais duomenimis,  laisvuju

Zmoniu procentas RaseiniLt, §iauliu, Upytes apskrityse buvo daug didesnis nei Kauno, Traku apskrityse.
M. I a 6 zL s, Baudziavos irimas Lietuvoje. p.128-L29.
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valstybiniu arba priva5iu valstie6iu kategorijoms.  Miestieti§kasias teises  i§saugojo
gubemijos miesto Vihiaus ir apskri6iu miestu Kauno, Trak`L SiauliLb Telsiu miestie5iai.

A§menos, Ukmerges, Sven6ioniu, Vydiitb Raseiniu (iki 1803 in.) gyventojai liko
senitiqu, daugiausia rusu kari§kiu valdiniais. Toki miestu pavalduma iteisino 1798 in.
sudaryti arba patvirtinti seniej i inventoriai, kuriais nustatytos miestie6iu prievoles se-
nitinui. Siu miestie6iu miestietiskuma i§saugojo 1803 in. Senato nutarimas nenaikinti
miestieti§kos savivaldos ir teisetvarkos instituciju rotu§iLb nors tai sitile vidaus reika-
lu ministras V. Ko6ubejus ir Vilniaus gubemijos valdytojai. Kita vertus, §iu miestie-
6iu teises dainai priklause nuo ju santykiu su senitinais - nuo senitino nesiki§imo i
miesto reikalus. A§menos, Ukmerges, Sven5ioniu, Vydziu, Raseiniu miestie6iu teisi-
nis ir socialinis statusas buvo ypatingas visoje Rusijos imperijoje.
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TIRE RESTRICTION OF THE BURGHER ESTATE AND ITS TRANSFORMATION
IN LITIIUANIA IN Tlm LATE EIGHTEENTH

AND EARLY NINETEENTH CENTURIES

Sumrmary

REMIGIJUS   C I V I N S K A S

The present article focuses on the legal and social processes within the burgher estate which began
after the Third Partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Special attention is paid to the
social policies of Russian mle in that period. The research is based on archival evidence and the
publications related to the changes under investigation.

The purpose of the restriction of the burgher estate by the Russian authorities was an attempt
(1) to overtum the reforms of the Four Years Sejm as a result of which Lithuanian town inhabitants
became burghers and (2) to organize the social life of Lithuania according to the standards of the
Russian empire. The action was implemented only partially. On the one hand, the inhabitants of
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Raseiniai) became partly dependent on prefects, who, as a rule, were generals of the Empire. At the
same time, in contrast to Russian provinces, their rights were restricted only partially. Thus, the
inhabitants of these towns belonged to a kind of burgher sub-estate, enjoying limited self-rule and
depending on tsarist officials and prefects.

Fomer burghers did not reconcile themselves to the loss of their estate rights and tried to
defend them in courts of law. However, only the inhabitants of two former private towns succeeded
in that. The inhabitants of the county towns were luckier - they were recognized the rights of the
burghers of the Russian Empire at the end of the first quarter of the nineteenth century.
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