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TAMARA  8 A I R A S A U S K A I T i

VIADIMIRAS GADONAS (XIX A. I PUSES ZEMAICIU BAJORO
SOCIOKULTORINIS PORTRETAS)

Gdy 86g w grobie uspionq Ojczyzne obudri,
Ziomku .I Zbierz procky mole i pogrzeb na Zmudri.
„Kai Dievas prikels kape uzmigdyta T6vyn?,
Kra5tieti! Surink mano pelenus ir palaidok Zemaitijoje".
(V. Gadono antkapio uzra5as sunaikintose Nancy kapin6se)

Biografijos metmenys

Vladimiro  Dionizo  Gadono  asmenyb6  maksimaliai  priarteja  prie  XVIII  a.
pab.-XIX a. I pus6s Zemai6iu bajoru kartos idealaus sociokulttirinio modelio.

Gimes  1775  in.  spalio  9  d.  Sedoje,  Uzven6io  tijdno  ir LDK kariuomen6s  rot-
mistro Antano Gadono bei Sibiles Butleraites §eimoje, pagal savo kilm? priklause
ypatingo statuso visuomenes grupei, kuria sukdre dominavimas valstybes valdymo
strukttirose, ekonomikoje, socialin6je sistemoje. Prarastas valstybingumas nepanai-
kino jos i§skirtinumo, atotrtikio nuo kitu visuomenes grupiu, galimybes siekti val-
dzios (nors ir apribotos), issimokslinimo, socialinio prestizo.

Lakoniski Gadono biografijos faktai liudija tipiska Lietuvos visuomen6s pilie-
6io  (odyw¢fc//  turetu  galimybiu  realizavima].  Mokslus jis  pradejo  eiti  Kraziuose,

1  Pilniausias, emocingu komentaru. Iydimas V. Gadono gyvenimo apra5ymas sud6tas i jo nckrolo-

ga, kuri 1842 in. rugpjti6io 20 d. paskelb6 Paryziuje leistas Dzi.c##!.k IV4iroczovy (Nr. 73). Tcksto autorius
nenurodytas. Galima tik speti, kad juo turej?s btiti V.  Gadona artimai pazinojes Zmogus.  Galbtit Ezc-
chielis  Stancvi6ius,  su  kuriuo  glaudziai  bi6iuliavosi  Lictuvoje,  kartu  aktyviai  rei5k6si  1831  in.  sukilime
Zcmaitijoje, bendravo emigracijojc.  Btitent E. Stanevi6ius lyd6jo Gauona paskutin6je kelion6jc ir pric

jo kapo lenki§kai pasak6 kalba.
Tuos pa6ius V. Gadono biografijos faktus pakartojo L. G a d o n a s, surascs gimin6s istorija ran-

kra§6io teis6mis i5leistoje knygut6je Ivj.cco o #c{£zc/. rocJzj.#J.c (Krak6w,1905). Joje panaudojo V. Gadono
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tuometin6je apygardin6je mokykloje. Juos tess LDK vyriausioje mokykloje, pasau-
lietine, Ap§vietos amziaus dvasia neseniai reformuotoje §vietimo institucijoje. Rei-
kia manyti, kad naujoji edukacijos sistema dare veiksminga itaka universaliu pazid-
ru, i§silavinusios, vie§ajam gyvenimui pasirengusios kartos ugdymui.

Gadono biografija  turi i§skirtiniu bruozu.  Joje  kaip  didziausia pilietine  ir pa-
trioti§kai nusiteikusio Zmogaus vertybe akcentuojama tarnyba -visuotinai pripazin-
ta bajoro teis6 uzimti ur6dus, taip pat pareiga btiti naudingam krastui ir visuome-
nei.  Ra§iusiuju  apie  ji  opinijoje  svarbu  buvo  tai,  kad  priklause  negausiai  grupei
Zmoniu,  renkamu  tarnystei  bajoru  seimeliuose.  „Jo  pareigos  buvo  neauk§tos,  tad
negal6jo labai i§garseti, ta6iau veik visoje Lietuvoje peln6 gera varda, o Zemaitijoje
kiekvienas  ji  pazinojo  ir  gerbe"2.  Atrodo,  kad  tarnysten  jis  izeng6  vos  sulauk?s
brandos.  Jam skirto nekrologo  autorius mini, kad devyniolikos metu uZ6m6 viena
reik§mingesniu vietu  (nezinoma  kokia)  prie  Valstyb6s  komisijos  (Kom!.s/.cz  Rz¢do-
w¢). Aktyvuji jo tarnystes laikotarpi -1805-1831 in. -apra56 biografai,  ta6iau dar
tiksliau jis atsispind6jo formuliare, kuri 1831 in. sausio 12 d. sudare ir pasira§6 Tel-
5iu apskrities pakamor6 J. Pilsudskis, pavadaves apskrities bajoru vadova.  Formu-
liaro prireike, kai vietos valdzia sutiko Gadono kandidatdra pateikti valstyb6s pata-
rejo rangui gauti. Jame sura§yta, kada ir kokioms pareigoms buvo renkamas, kuo
nusipeln6 btiti valdzios pasteb6tas ir apdovanotas.  1805 in. Vilniaus gubernijos sei-
melis i§rinko ji Vyriausiojo teismo 2 (civilinio) departamento tareju. Kartu jam bu-
vo pavesta posedziauti Vie§osios globos valdyboje (PH.Aaczz objcYcstwc##ogo pH.zre#zj.cz)
ir vizituoti Vilniaus ligonines. Po treju metu (1809 in. sausio 10 d.) Tel§iu apskrities
bajorai i§sirinko ji savo vadovu (mar§alu).1811 in. spalio  16 d. seimelis pageidavo,
kad i§rinktasis toliau eitu §ias pareigas.  Pasibaigus bajoru vadovo kadencijai,  1814
in. spalio 23 d. Gadonas i§renkamas tos pa6ios apskrities Zemes ribu teismo teiseju
ir Siam uredui paskiria de§imt metu. Seimeliu praktikoje tai buvo beprecedentis at-
vejis, kai auk§6iausias apskrities pareigtinas, bajoru vadovas, sutiko balotiruotis pa-
gal rangu lentel? i gan Zemai vertintas pareigas.  1824 in. Vilniaus universiteto tary-
bos teikimu §vietimo ministras paskyr6 ji Tel§iu apskrities mokyklu garb6s prizitire-
toju3. Tai, kad Sioje Zemaitijos dalyje XIX a.  tre6iajame de5imtmetyje priva6iu as-

testamento teksta, kuri paskelb61843 in. DZJ.c##z.k Ivflrodovy (Nr. 97).  Siais §altiniais taip pat naudojosi
H. M o § c i c k i, para5?s V. Gadono biografija testiniam leidiniui Po/skj. I/ow#!.k Bj.ogrc!/jcz#y /toliau -
PSB),  Krak6w,1948-1958, t. VII, p. 204-205.

Vicnas kitas V. Gadono gyvcnimo cpizodas (pvz., direktoriavimas Nancy lcnku mokykloje) i§rys-
k6ja Pauliaus Galaunes ir Marijos Urb§ien6s publikacijose, kurias abu autoriai parenge i§ Lenku biblio-
tekos   Paryziuje   saugomu   rankra§6iu.   Zr.:   P.   G a I a u n 6,   Ziupsnelis   archivalijos   Lj.cfwv#,1924,
Nr.  184;  M.  U r b S i c n 6,  Medziaga  kan.  Zabi6io  ir  Vladimiro  Gadono  biografijoms, Jl£Ifl/7/ k#ygoL``
mGgdjxp mcfr¢Jfl.s,  Kaunas,1933, t.I, p. 73-85.

2 Dz!.c##!.k Mrodovy, 20 sierpnia 1842 r. , Nr. 73, p. 293.
31831  in. sausio  12 d. V. Gadono tarnybos formuliaras, L!.cfwvor v¢/£fybGs !.sforz./.as ¢rcfryv¢s (toliau

-LprTL4), f. 391, ap. 2, b. 93,I.1.
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menu i§laikomu pradzios mokyklu ir jose besimokan6iuju skai6ius buvo didziausias
Vilniaus 5vietimo apygardoje (Si fakta tuo pa6iu metu pamin6jo „Kurjer Litewski"
ir „Tygodnik Petersburski"), laikyta Gadono pastangu rezultatu4.

Bajoro,  Zemvaldzio  (Gadonui  priklause  paveldimas  Sedos  dvaras  ir  98  bau-
dziauninkai vyrai)5,  aktyviu veiksmu renkamojo valdininko  (§iu  triju  apibddinimu
pakanka pripazinti Gadona buvus Lietuvos socialinio, dkinio ir politinio elito Zmo-
gumi) paveikslas liktu nei§baigtas nepaminejus jo ry§io su masonais. Humanistiniai
isitikinimai, reiksmingo bendrumo pojdtis, mada, galbdt prestizas siejo i§kilius Vil-
niaus gubernijos pilie6ius - dvasininkus,  mokslininkus,  auREtus pareigdnus,  artistus -
„Uoliojo Lietuvio" (Gorliwy Litwin) loz6, kurioje Gadonas buvo iiventintas 1818 in.6

Jis taip pat priklause tai Lietuvos bajoru kartai, kurios likima pazenklino sukili-
mai.  Be kitu kriteriju,  apibrezian6iu ju esme,  sukilimai,  be  abejon6s,  buvo  i§§tikis
individo ir visuomen6s vidaus pusiausvyrai. Gadonas atsake i ji aktyvia pozicija, pri-
sid6damas prie 1794 in. T. Kosciu§kos insurekcijos, kuri jam buvo stiprus jaunystes
i5gyvenimas ir patriotiniu jausmu i§bandymas.1831 in. sukilime jo pozicija peraugo
i  dar atviresni veiksma.  Jis  em6si vadovauti Tel§iu  apskrities  laikinajam  sukileliu
komitetui.  Dramati§ka ginkluotu pastangu  i§sivaduoti  is  Rusijos  g16bio  atomazga
nuvede ji i§ Zemaitijos mi§ku per Prdsijos siena i internuotu asmenu stovykla. Sia-
me Gadono gyvenimo tarpsnyje prisimintinas jo elgsenos ekstremaliomis salygomis
apibtidinimas, i§sakytas situacijoje, kai ieskoma graziausiu Zodziu amzinyb6n i§ke-
1iavusiam pagerbti (pravartu pastebeti,  kad prasminga pradeti  tyrin6ti XIX a.  ne-
krologus, kaip bajorijos simbolines kultdros i5rai§ka).  Gadono nekrologo  autorius
pary§kina jo dvasios stipryb? ir nebl6stan6ia vilti §iais Zodziais:  „Salia stovyklos tarp
Sch6rneno ir Ascheckeno atvirame lauke, atskirtame choleros kordono, jis (Gado-
nas) buvo ikurdintas karantine, triju sieksniu skersmens kaitraus smelio aik§teleje,
padymetoje de§im6ia basliu ir virvele.  Cia galima buvo stebeti tikra bdda, tarsi ire-
minta prazilusio patrioto visa ilgamet? veikla. Jis anaiptol nenusimine, jo neuzvalde
litidesys. Tuoj  pat isikdr6 po  §iaudu kdgiu,  i5sikase urva virtuvei ir kamarai,  i§ Ze-
miu supyl6 stala ir ant jo vai5ino bar§6iais i§ stovyklos pasikviestus bi6iulius. Diena
vietoj ked6s, nakti vietoj pagalv6s jam tarnavo skrynel6 su popieriais ir menka pini-
gu atsarga, vieninteliu turtu, kuri isteng6 pasiimti. Ta6iau senolio veidas visuomet
buvo ramus ir giedras, kazkokios nenusakomos nuojautos, daznai paremtos kabalis-
tiniais btirimais, vedamas neprarado geriausiu vil6iu, tiesa, dabar virtusiu tik svajo-
nemis"7.

4 Kurjer Litewski,1830, N[. 85., Tygodnik Petersburski,1830, N[ . 33.

5 Lyt4, f. 391, ap. 2. b. 93,I. 2-3.

6  a maso#!.!.  w Po/scc  OCJ rokw  J738 cJo  J822,  na  Zr6dlach  wylacznie  masofiskich  napisal  ks.  Sta-

nislaw Zaleski, Krak6w, 1908, p. 225.
7 Dz!.cnn!.k JVclrodovy, 20 sierpnia 1842, Nr. 73, p. 293.
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I  Lietuva jis  nebegrizo.  Kelias i§ stovyklos vede i emigracija,  pirma i Paryziu,
v61iau i Nancy, kur isikdre nedidele Zemai6iu kolonija.  Cia, Pranctizijos 5iaures ry-
tuose, Paramos mokslui draugija (rowcz7zystwo Pomocy IVczz{kowc/.) E.  Stanevi6iaus
rtlpes6iu  1833  in.  i§eiviu vaikams  isteige pradzios mokykl6le,  kad  sve6iame kra§te
jaunuomene neuzmir§tu gimtosios lenku kalbos. Pirmieji jos mokiniai buvo Jucevi-
6iukai,  Rimkevi6iukai  ir  Stanevi6iukai,  motinu  atvezti  emigravusiu  tevu  ikandin.
Mokykleles prizitir6toju buvo paskirtas kanauninkas RIprijonas Zabitis-Nezabitaus-
kis. Jam mirus,  1837 in. §ias pareigas per6m6 Gadonas, kuris rtipinosi mokykla iki
1842 in., visa likusi jam gyventi skirta laika8.

Gadonas buvo pozityvios veiklos Zmogus. Ta6iau jo asmens patrauklumas isto-
riografijai  glddi  kdrybos  aspiracijose,  nuosekliai  brandintoje  „mazosios  visuome-
nes", kokia buvo XIX a. pirmosios pus6s feodaline Lietuva, sutvarkymo koncepci-
joje.

Jo politin? pozicija, pademonstruota visuomen6s ldziu momentais, sp6jamai at-
spind6ta nei5likusiuose atsiminimuose ,,Zbi6r waznych szczegul6w o powstaniu na
zioni Zmndzkiej w I. L]94"  (Svarbios detalv6s apie ZemaiEiu Zem6s sukil-imq 1794 in.)
bei  tuose,  kur apra§e  1831  in.  sukilima  Zemaitijoje,  Zenklino  laisves,  atsiribojimo
nuo Rusijos leitmotyvas9.

Jo  politinis  i5gyvenimas,  patirtas  bandant  sugrazinti  Lietuvai  buvusia  laisve,
prasiverze patirtimi ir suvokimu, kad tikslas siektinas sutelkus bendras pavergtu Ze-
miu,  bet  taip  pat  laisve  suinteresuotu  Zmoniu  pastangas.  Tikriausiai  pritardamas
Didziosios emigracijos A. Cartoriskio stovykloje propaguotoms politin6ms koncep-

:jeonTus£]:E::,gofszuE£:£dmz:n;q<e{2;£:;:v:;ep::,:£#.56+::::sk:€ffuur£;ums]jaop±:p;i:tkaor:rna:;
d61 taktiniu veiksmu Baltijos pakrantese tuo atveju, jeigu kunigaiks6io diplomatams
pasisektu itikinti Vakaru valstybes paremti buvusios Abieju Tautu Respublikos Ze-
miu i§sivadavima. Taigi „jei Europos valstyb6s nutartu pazeminti Nikolajaus i§didu-
ma ir pripazintu, kad geriausias ir stipriausias smtigis jam gali btiti suduotas i5 jtiros
puses, pasiuntus ginkluota laivyna", jis sitile pirmiausia blokuoti Prdsijos uostus ir
§itaip sutrukdyti §ios Rusijai palankios valstybes veiksmu galimyb?. RIta priemone
vokie6iu  demesiui  atitraukti jis  laike  pranctizu  kariuomenes  ginkluotus  i§puolius
ties Reinu.

Ta6iau svarbiausia salyga, kuri garantuotu sukilimo sekme, Gadonui buvo visu
„Baltijos pakran6iu provinciju", Zemaitijos, Kur5o, Livonijos ir Suomijos, kuriu te-

8 M. U r b § i e n 6, min. veik., p. 73-74, 78.

9 H. Moscickis nurod6, kad V. Gadono atsiminimai apie  1794 in. sukiljma buvo saugomi Rapcrsvi-

lio  bibliotekoje  (min.  veik.,  p.  205).  Jos  rinkiniai,  perduoti  Krasinskiu  bibliotekai  Var§uvojc,  sudeg6
Antrojo pasaulinio karo metals. Neai§ku, koks buvo kito rankra56io, tikriausiai saugoto V. Gadono as-
meniniame archyvc Nancy, likimas.
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ritorijoje i5siplestu sukilimas, sutelkti veiksmai. Paramos tik6josi is „paprastos prtl-
su liaudies ir prekiju klas6s, kurie < . . . > itin palankds Zemai6iams ir lenkams", taip
pat i§ karine patirti turin6iu organizuotu prdsu bdriu, kurie gal6tu pridengti i§eiviu
daliniu issilaipinima Memelio (RIaip6dos) uoste bei ruozo nuo Nemuno iki Tilzes,
Smalininku ir Jurbarko sauguma.

Bdtina sekm6s salyga laike nedelsiant paskelbta „visu klasiu Zmoniu asmenine
laisve  ir teisine lygyb?",  taip pat garantija,  kad Tevyn6s vaduotojams  ateityje  bus
suteikta Zem6s nuosavyb6. Vylesi, jog tuo pa6iu metu, kai prasid6s veiksmai Balti-
jos pakrantese, juos parems Juodosios jtiros regionas, galbdt sukils Ukrainos kazo-
kai ir visi Rusijos kaimynai, siekia nusimesti uzkariautojo jungaL°.

Gadonas nereflektavo, bent jau nepaliko to irodymu, i§laisvintos Lietuvos vals-
tybines i§rai§kos, santvarkos formos. Kazin ar btitu nu6j?s toliau uZ konservatori§ka
konstitucines monarchijos §alininku laikysena. Jo nekriti§kas pozitiris i 1791 in. ge-
guzes 3 d. konstitucija buvo visuotinai Zinomas]].

Teisininko pastabos

Gadono asmenybes atvirumas gimtojo kra§to visuomeninems aktualijoms pali-
ko pedsaku dar ikisukiliminiu jo gyvenimo lakotarpiu. Kai 1816 in. Minsko guber-
nijos Vyriausiojo teismo civilinio departamento prezidentas Jonas Chodzka „Dziennik
Wilefiski" paskelb6 straipsni „0 exdywizyach" (4pz.c cfudz.vz.ZZJ.czs), Gadonas pirmasis
§io dienra56io puslapiuose pradejo polemika del nekilnojamojo turto savininku atsi-
skaitymo su kreditoriais sistemos racionalizavimot2 . Lietuvos teiseje numatyta eks-
diviziju praktika - turto padalijimas skolintojams per teismus, XIX a.  pirmaisiais
de§imtme6iais igavo didziuli pagreiti. J. Chodzkos manymu, §io rei§kinio priezastis
buvo per palyginti trumpa laika i5aug? Zemvaldziu kapitalai, ju dalyvavimas Zem6s
spekuliacijose,  kuriu  padaug6jo  atsiradus  laisviems  pinigams,  taip  pat  §iu  pinigu

10  Uwagi  Zmudzina,  r?kopi§micnny  oryginal  Wlodzimierza  Gadona,  Bi.b/j.ofek&  Cz#rforyfki.cA  w

rvHkowj.e (toliau -Cz¢rf), rkps. 5325, p. 35-39. Teksto para§ymo data nezinoma. Archyvo byla, kurioje
saugomas dokumcntas, padym6ta data 184< ... > .

]t  M.  Urb§ien6  ra§o:  „Jam  (V.  Gadonui)  dircktoriaujgnt  (Nancy  lenku  mokykloje),  uoliai  buvo

§ven6iamos visos lcnku §vent6s, ypa6 gcguzes 3 konstitucija. Svesdavo taip pat Zemai6iu sukilimo data".
12  0  cxdywizyach,  cayli  o  podziale  sadowym  majatku  dh]Znika  dla wierzyciel6w.  Rozprawa Jana

Chodzki  Prezydenta sadu g16wnego dcpartamentu  drugiego gubernii  Mifiskicj,  Dzi.c##!.k  Wj./crfLTkj.  (to-
liau -DW'),1816, t. IV, p.194-227; 0 cxdywizyach, z powodu rozprawy P. Prczydenta Chodzki, uwagi
Wlodzimicrza Gadona, ten pat  p. 506-518; 0 zaradzeniu zlym skutkom exdywizyi, przelozcnic obywa-
telom gubernii litewskich przez J6zefa Wawrzyckicgo,  Generala, DW.1817, t.  V, p. 54-59.  A.  W i c -
r z c y s k i, List do Pana Prczydenta Chodzki, ten pat, p. 220-229; 0 exdywizyach przez Ignaccgo Do-
mcyke, ten pat, p. 334-378; M. R 6 in e r, Odpowiedz na list JW Wierzyckiego, ten pat, p. 378-386.
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panaudojimas pirmiausia kreditui. Jis ra56, kad po 1804 in. nereg6tai i5augo grddu
ir kitu Zemes tikio produktu kainos, auk5tos jos liko dar keleta metu. Tilz6s sutarti-
mi pasibaigusio karo metu Lietuvos gubernijos maitino didziule kariuomene, d6l to
§ioje  provincijoje  buvo  sukauptas  nemazas  kapitalas.  Labai  isaugo  Zem6s  kaina.
Tie, kurie klaidingai patikejo, jog §i padetis ilgai nesikeis, nors ir neturejo nuosavu
16§u, i5 laisvo kapitalo savininku nesunkiai gavo kredito ir pirko Zem6s, kurios vert6
buvo kelis kartus didesn6 uZ ju nuosava kapitala. Ta6iau netrukus buvo uzdrausta
uzsienio prekyba grtidais, ju kaina krito, d6l karo padariniu buvo prarasti kiti paja-
mu §altiniai. Skolininku nekilnojamojo turto eksdivizijos virto visuotiniu rei§kiniu,
smuko  bajoru  dkiu  ekonomika,  eksdivizijos  tapo  komplikuota  teisine  problema.
J.  Chodzkos straipsnyje  destomos mintys  pirmiausia  sukasi  apie  eksdiviziniu  teis-
mu, nagrin6jusiu skolininku ir kreditoriu bylas, patiriamas klidtis. Jis neabejojo pa-
6ios juridin6s priemon6s - turto padalijimo  teisingumu bei veiksmingumu,  nes ja
sukdre  Lietuvos  tradicine  teis6.  Susirtipinima jam  kel6  neefektyvi  teismu  veikla,
taip pat teises normu nesilaikymas. Del to, jo manymu, nukent6davo abi besibylin6-
jan6ios puses.  J.  Chodzka  irodinejo, kad,  sura§ant paskolos  sutarti,  pakvitavimus,
kitus dokumentus, dazniausiai buvo pazeidziamas pagrindinis teisinis principas: ira-
§yti  dokumentus  i  atitinkamos  apskrities,  kurioje  buvo  skolininko valdos,  vies".u
aktu knygas. Tik §i priemon6 garantavo kreditoriaus kapitalo sauguma ir atstojo ki-
tuose kra§tuose praktikuojama hipoteka. Jis aptar6 klastotes ir gudrybes, kuriomis
naudojosi skolininkai bei kreditoriai. Pirmieji, stengdamiesi apsaugoti nuo eksdivi-
zijos bent dali turto, antrieji, siekdami uzbegti uZ akiu kitiems kreditoriams, pasi-
naudoti  pirmumo  teise  susigrazinant paskola  bei gaunant procentus.  Vyriausiojo
teismo prezidentas reikalavo saziningo ir efektyvaus eksdiviziniu teismu darbo, ku-
ri, jo manymu, galejo skatinti tik teiseju bei teismo pareignnu materialinis suintere-
suotumas. Todel sitil6 ju darbui apmok6ti naudoti tarn tikra nuo eksdivizijai skirtu
Valdu pajamu procenta 13.

J.  Chodzkos  straipsnio  inspiruotos  Gadono  pastabos  priklaus6  Zmogui,  kuris
taip  pat  nemaste  reformatoriaus  kategorijomis.  Jis  sutiko,  kad  eksdivizijos  -  tai
rimta problema, ir btitina imtis priemoniu, kad jos nesmukdytu bajoru tikiu. Naujo-
viu poreiki jis i§rei§ke sidlymu racionalizuoti tradicija. Nesutikdamas, kad pakanka
nepazeidineti teises normu,  ir kredito sistema taps veiksminga,  ekonomi5kai ir fi-
nansi§kai nezlugdys bajoru, uztikrins kapitalo sauguma, jis irodinejo, jog visa tai ga-
li garantuoti savaranki§ka kredito  institucija - hipoteka.  Jis  rage,  kad  eksdivizijos
beveik nezinomos,  ir abi puses,  skolininkas bei skolintojas,  maziau  rizikuoja  ten,
kur vedamos hipotekos knygos.  I jas sura§oma visa naudinga informacija apie Ze-
mes vert?, bet kuris kapitalo savininkas turi teis? jomis pasinaudoti ir spresti, koki
kredita suteikti valdos savininkui, suzinoti apie kitus kreditorius. Hipotekos knygos

13 0 eksdywizyach, DW,1816, t. IV.
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yra veiksminga prasiskolinusiu Zemvaldziu. kontroles priemon6: jos rodo skolos dy-
di, nei§moketus procentus, nepatenkinti kreditoriai gali reikalauti, kad valdzia skir-
tu skolininku valdoms glob6jus, ir tokiu bddu apsaugoti savo kapitala. Ten, kur ne-
ra hipotekos, daznai krinta nekilnojamojo turto kaina, nes sunku ryztis isigyti turta
nezinant jo tikrosios vertest4.

Gadono sitiloma priemone jau buvo i5meginta kaimynu kra§tuose: Kur5e, Len-
kijoje  bei  Prnsijoje  ir  pateisino ju  visuomeniu  lnkes6ius.  Ai§kindamas  hipotekos
nauda, jis kartojo pozidri to bajorijos sluoksnio, kuris steb6jo dar silpnas nauju eko-
nominiu santykiu uZuomazgas ir ie§kojo btidu itraukti i juos konservatyvia agrarin?
Lietuvos visuomene. Hipotekos klausima ne karta svarst6 bajoru seimeliai. Ta6iau
jos steigima stabde valdzios nenoras atverti kelia tikio modern6jimui toje imperijos
dalyje, kurios atzvilgiu ketino vykdyti atskira politika.

Lietuvos bajorijos imluma pazangiai ekonominei min6iai rodo Gadono svarsty-
mai apie moratoriuma, kuris taip pat dave geru rezultatu kaimynu kra§tuose, buvo
veiksminga priemone nualintam tikiui pakelti. Tiesa, jo polemikoje su J.  Chodzka
panaudota moratoriumo tema buvo skirta itikinti valdziai, kad jos panaudotos sava-
1aik6s ekonomin6s ir finansin6s priemon6s tarnauja visuotinei gerovei (§ioje vietoje
jis primena Prtisijos karaliaus Frydricho 11 atid6tus Zemdirbiu ir miestie6iu mokeji-
mus po Septyneriu metu karo, Aleksandro I leidima 1811 in. Iaikinai sustabdyti pi-
nigu cirkuliacija Kur§o gubernijoje). Lietuvos gubernijose, jo manymu, visoms tikio
problemoms  i5spr?sti  pakaktu  isteigti  hipoteka,  kurios  sankcionavimo  tikejosi  i§
valdzios. Moratoriumas joms nereikalingas. Kai  1812 in. pradzioje Vilniaus guber-
nijos bajoru seimelis svarste, ar tikslinga pratyti valdzios, kad ivestu moratoriuma,
kaip Kurso gubernijoje, Gadonas itikino susirinkima, jog §i priemon6 nesant hipo-
tekos padarys daugiau Zalos nei naudos: per ta laika, kol bus atid6ti mok6jimai, pa-
daug6s paskolu sutar6iu. Sureguliuoti finansinius santykius, jo manymu, galejo pa-
d6ti nauji istatymai. Vienas ju turejo nustatyti kreditiniu atsiskaitymu terminus, ki-
tas -ivesti auk§tesni nei 18 metu amziaus cenza asmenims, savaranki§kai disponuo-
jantiems nekilnojamuoju turtu]5.

Dar platesniu Gadono komentaru sulauk6 kitas bajorijos ekonomin? ir sociali-
n? pozicija silpnin?s rei§kinys. Tai jos besaikis polinkis bylinetis del Zemes ir turto,
kuri kartu su teise ir teismu sistema paveldejo i5 buvusios Abieju Tautu Respubli-
kos. Ankstesnivy.u laiku visuomenes yda jis vertino teisiniu, praktiniu bei etiniu as-
pektais.

Zemes ribu teismo pareigtino patirtis leido jam kompetentingai paivelgti i vi-
suomenei daug Zalos daranti rei§kini. Vilniaus gubernijos bajoru vadovui Mykolui
Juozapui R6meriui 1818 in. pradzioje jis iteik6 keliu puslapiu ktirini, kuri pavadino

14 Ten pat, p. 508-509.

15 Ten pat, p. 511, 515-517.
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0 pieniactwie i sposobach zapobiezenia pieniactwu w Litwie"  (4p!.c ky/!.#djz.m¢sz. I.r
pridrmones uzkirsti keliq bylin6jimuisi Lietuvoje)16 . I a.me Ga.clones LEsdeste saNo povziferi
i Lietuvoje daznai praktikuojamus teismu procesus d61 Zem6s nuosavybes ir turto,
priezastis, kurios skatino Zemvaldzius griauti kaimyno materialin? gerov?, morali-
nes  bylin6jimosi  pasekmes  visuomenei,  galiausiai  sinle  btidus,  kaip  panaikinti  §i
reiikini.

Abieju  knriniu -  ,,0  exdywizyach"  ir  „0  pieniactwie"- jungtis, juos  siejantis
bendrumas buvo jau min6tas tradicijos racionalizavimo imperatyvas. Viename ir ki-
tame Gadonas nereikalavo, taip pat neprana§avo dideliu permainu teisetvarkoje ir
teismu procese poreikio.  Veikiau  atspind6jo  agrarines visuomen6s Zmogaus,  savi-
ninko, kartu aktyvaus mastymo pareigdno sieki racionalizuoti turtiniu santykiu re-
guliavimo mechanizma, panaikinti archai5ka, daug i51aidu ir laiko reikalavusia byli-
nejimosi tvarka.

Bajoru visuomenei aktualias turto apsaugos problemas jis iskel6 i jam gerai pa-
Zistama  teis6tvarkos  sriti,  savo  kerini  pradedamas  nenauja  mintimi,  kad  nesibai-
gian6iu teismu procesu d6l turto priezastis yra elementari netvarka. Ja sukele vien
tai, kad Lietuvoje buvo nesudymetos Zem6s valdu ribos. Jas tureje nustatyti apskri-
6iu Zemes ribu teismai ¢.ie pradejo veikti 1811 in.) neatliko savo paskirties, nes, Ga-
dono manymu, nebuvo imtasi visuotinio Zemiu atribojimo, nesutarta del jo pagrin-
diniu principu. Jis patarinejo atlikti svarbesnius Zem6tvarkos darbus:  planuose su-
dymeti priva6ias Zem6s valdas, ju ribas nustatyti remiantis susitarimu arba tarpinin-
kaujant teismui, panaikinti r6Ziu sistema, taip pat bendra naudojimasi mi§kais, eze-
rais ir pan.

Ra§inyje apie bylin6jimasi jis pakartojo konstruktyvu sitilyma sukurti hipotekos
institucija, kuri, be kitu, atliktu notaro funkcija.

Gadono isivaizduojamos racionalios ir i§mintingos  teisetvarkos paskirtis - ap-
saugoti civilizuotos visuomen6s narius nuo neapgalvotu veiksmu, sutramdyti aistras
ir saugoti nuo moralinio nuosmukio. Pateiktu pavyzdziu, kaip kaimynu bylin6jima-
sis del Liepojos turguje patik6to parduoti ir pakeliui pamesto ver§elio paleido ve-
jais prasikaltusi bajora, jis vaizdingai irodinejo, kad smulkiems, buitiniams gin6ams
nagrineti bntina taikos  teisejo  institucija.  „Tokie  tarpininkai,  kurie  tik uzgimstant
gin6ui  arba  kivir6ui  i5siai5kintu  smulkmenas,  prigesintu  liepsna  ir  apsaugotu  nuo
brangiai kainuojan6iu teismu procesu". Taikos teisejais, jo manymu, galejo bnti pa-
rapiju dvasininkai arba bajoru i§rinkti pareigdnai[7.

16  „0 pieniactwie  i sposobach  zapobiczenia pieniactwu w Litwie"  para§6  buves  Tel§iu  apskrities

bajoru vadovas Vladimiras Gadonas 1818 in. sausio 29 d., Bz.b/!.ofck¢ IVc[rodowcz w W¢rsz¢wi.c, 4rcfoj.wwm
Romcr6w,  Ivno668,I. 57ndl. Sp6jama, kad Sis ra§tas buvo adresuotas M. J. R6meriui, kurio asmeninia-
me archyve saugomas rankra§6io originalas.

]7 Ten pat,I. 57, 60.
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Archai§ku ir visuomenei Zalingu dalyku jis laike tai, kad teismai neatsizvelgia i
istatymu  numatyta  turtiniu  sutar6iu  de§imties  metu  senaties  termina  ir  nagrin6ja
ie§kinius, paremtus dvieju §imtu metu senumo uzstatais, pakvitavimais ir kitais do-
kumentais.  Todel  sinl6  ivesti  grieztus  turtiniu  susitarimu  atnaujinimo  terminus.
Toks pat archai§kas, juridin?  proceddra  apsunkinantis  dalykas buvo ztbz.gz„.#czn.L4m
/orztm praktika, arba skolu i§ie§kojimas vienu metu keliuose provincijos teismuose.
Anot Gadono, Sis paprotys ne tik ver6ia skolininka reaguoti i visus §aukimus ir pa-
dengti tu teismu i5laidas,  daznai moketi baudas uZ teismo  sprendimo  nevykdyma
Ouk ne visuomet gali atvykti i toli esanti teisma), bet ir sudar6 itin palankias salygas
klastai ir gob§umui teismuose klesteti]8.

Morales teis6tvarkoje tema sudare atskira Gadono svarstymu objekta. Pagrin-
dine ju i§vada galejo bnti ta, kad ten, kur n6ra racionaliai sutvarkytos, ai§kiai sufor-
muluotais istatymais grindziamos teisetvarkos sistemos, itin pazeidziamos tampa vi-
suomen6s etines vertyb6s.  Gadono pasipiktinima ir nuogastavima k616 aplink teis-
mus besiformuojan6ios Zmoniu grupes, kurios ivairiais bddais naudojosi teis6tvar-
kos klaidomis ir papras6iausiai parazitavo visuomenes saskaita. Jis atkreipe d6mesi
i kiekvienoje apskrityje esan6ius bylininkus profesionalus, kurie, klastingais patari-
mais pasttim6dami kaimynus i bylin6jimasi, uzsidirba pragyvenimui. Neretai jie vcr-
6iasi dokumentu klastot6mis  ir turi  tarn reikalingu priemoniu:  i§dtil6jusi popieriu,
kuriame sura§in6ja senus aktus, puikiai padirbtus sen".u kanceliariju antspaudus ir
pan. Taip pat regentai ir viceregentai, kuriems pavesta tvarkyti dabartiniu kancelia-
riju dokumentus,  neatsispiria pagundai  ir,  kai reikia,  aktu knygose pakei6ia lapus
arba  padaro  reikalingus  ira5us.  Dar  viena  visuomenei  Zalinga  teismu  pareigtinu
grupe -vazniai, kuriu apskrityse esama po §imta ir daugiau. Sic „be patirties, neis-
simokslin? driskiai daznai parsiduoda uZ piniga" ir padeda bylininkams pazeidineti
istatymus.

Itin dideli nerima Gadonui kel6 i§tobulinta ir d6l to teisingumui labai pavojinga
melagingu liudytoju,  „klastingu priesaikos laudytoju", panaudojimo sistema.  Jo Zi-
niomis, tokiu samdomu liudytoju kiekvienoje apskrityje gal6jo btiti po keliasde§imt
ir daugiau.  Paprastai juos rekrutuodavo i5 sesliutu, bet nusigyvenusiu bajoru arba
bezemiu bajoru, kurie k616 pasitik6jima  (wsz/czcfoco#c krcdyfcm z ztsfczw).  Gerai pa-
rengtais ir specialiai apmokytais liudytojais,  kuriu  daznas buvo  ra5tingas  ir galejo
savo ranka sura§yti atsakymus i tardytojo pateiktus klausimus, uZ sutarta uzmokesti
aprtipindavo  tuo  specialiai  besiver6ia  asmenys.  Nuo  pasamdyto  liudytojo  neretai
priklausydavo bylos eiga.  Ktirinio  autorius  su karteliu  reziumuoja:  „Ko  tik negali
padaryti gob§us bylininkas, pasitelkes tokius fechtuotojus, ypa6 tada, kai susiduria
su ramiu, doru ir pana5iu priemoniu nenaudojan6iu Zmogumi"19

18 Ten pat, I. 59.

]9 Ten pat,I. 58.
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Nemazai kriti§ku pastabu kliuvo nei§simokslinusiems teisejams, kurie netur6jo
patirties,  nei§man6  teises ir neretai tapdavo  i§kalbingu  advokatu  aukomis.  Nesai-
kingo bylin6jimosi Lietuvoje padariniu Gadonas laike, jo manymu, g6dinga reiskini -
bylinetoju i§ provincijos antplndi imperijos sostineje. Visas §iu „apdriskeliu" bdrys,
tvark?s reikalus Senate, kuris buvo apeliacin6 instancija, taip pat neveng6 klastos ir
apgaudinejimu, tick ver6iant teismu dokumentus i „sostines kalba", tick pasinaudo-
jant Lietuvos  Statuto  ir Rusijos  teis6s  prie§taravimais,  ir nedoru  savo  elgesiu  uZ-
trauk6 96da „tautos charakteriui"20.

Ra§ydamas  pastabas  apie  bylinejimosi  Zala  ir  netobula  teis6tvarka,  Gadonas
apskai6iavo ir materialinius nuostolius, kuriu paprastai patiria ne ie5kovas, bet at-
sakovas, apmok6damas teismu i§laidas net tais atvejais, kai pripazistamas nekaltu2].

15 pastabu apie bylin6jimasi visumos, susijusios su tokiomis institucinemis ver-

tybemis kaip Zem6s nuosavybes apsauga, teises funkcionavimas visuomen6je, profe-
sin6s kvalifikacijos, taip pat su moral6s normomis, i§siskiria socialinis motyvas. Ga-
donas atkreipe demesi i jo asmeni5kai nestebeta („A6id Dievui, gyvenu apskrityje,
kurioje valstie6iai seniai laisvi ir nepersekiojami"), bet gerai Zinoma btida realizuoti
teis? i pabegusi valstieti.  Giliai isi§aknijusi baudziavine  teise nepripazino  senaties
termino, kvestionavo ne tik pabegusio valstie6io, bet ir jo laisv6je gimusiu palikuo-
niu asmenine laisve. Daznas ju, i5simokslines, pritap?s prie tu sluoksniu, kuriuose
talentai ir nuopelnai vertinti auk§6iau uZ kilme, kaip nusikaltelis, surakintas grandi-
n6mis, btidavo ver6iamas stoti pries teisma, likdavo pazemintas, netek?s asmenin6s
laisves, atskirtas nuo §eimos ir artimviu22.

Suvokdamas, kad teises kodifikavimas yra ilgas ir daug pastangu reikalaujantis
procesas,  Gadonas sidle imtis laikinu priemoniu  teismu veiklai  sutvarkyti.  Btitent
pasirdpinti,  kad valdzia priimtu istatyma, kuriuo  ipareigotu vietin?  administracija
per keleta metu baigti dym6ti Zemes ribas, 1aikytis Zemes nuosavyb6s senaties  ter-
minu.  Iki to laiko, kol bus nutarta steigti hipoteka, kiekvienoje apskrityje sudaryti
bajoru  dvaru  skolu  sara§a.  Isteigti  taikos  teiseju  institucija.  Bylininkus  skundikus
grieztai bausti istatymo numatyta tvarka. Sudaryti ir vie§ai paskelbti melagingu liu-
dytoju  sara§us,  bet dar geriau btitu visai  atsisakyti liudytoju ir ivesti  akistata.  UZ-
kirsti kelia bet kokiam dokumentu padirbin6jimui, d6l to ivesti griezta teismu aktu
kontrol?. Sumazinti vazniu skai6iu, kitus rinkti i§ tu doru, teises dalykus i§manan6iu
Zemvaldziu. Teismu pareigtinais rinkti tik tuos, kurie ismano teises dalykus,  ir su-
trumpinti bylu apeliacijos laika.  Vienu metu keliuose  teismuose bylinejimuisi  tuo
pa6iu reikalu panaikinti turi btiti priimtas atskiras istatymas. Pana§iai nauju istaty-

20 Ten pat, I. 59.

21 Ten pat,I. 61.

22 Ten pat, I. 60.
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mu pra§yti  d6l pab6gusiu baudziauninku paie§kos,  del  bausmes  numatymo  tiems,
kurie i bylin6jimosi procedtlra itraukia nekaltus Zmones23.

Darytina prielaida,  kad  Gadono pastabos  del bylin6jimosi buvo  sura§ytos  sie-
kiant  paskatinti  bajorija  rimtai  svarstyti  teismu veiklos  problema  po  dveju  metu
prasid6sian6iuose  seimeliuose.  Ta6iau,  atrodo, jo  pastangos  nesulauk6  pritarimo.
Tai, jog 1820 in. Traku seimelis igaliojo deputatus Vilniuje rtipintis, kad tarp pagei-
davimu valdziai btitu irasyta tik viena pozicija del  spartesnio bajoru bylu sprendi-
mo, rodo gubernijos elito nepasirengima reikalauti teismu reformos24.

Pi]ietines visuomenes apmatai, arba kydu ir valstie6iu emancipacija

Naujas Gadono ktirybin6s biografijos etapas sietinas su emigracija. Joje jis pra-
bilo apie tuos dalykus, kuriuos reflektavo Tevyn6je,  ta6iau d61 politiniu priezas6iu
negalejo vie§ai svarstyti ir skelbti. Tai dydu ir valstie6iu emancipacija, rtip6jusi val-
dziai, bajorams ir apsi§vietusiems sluoksniams, ta6iau priklausanti tai problemu sri-
6iai, kurioje aktyvds veiksmai buvo nepageidaujami.

XVIII a. pab.-XIX a. pr. Europoje kilusi dydu emancipacijos mintis bdtina vi-
suomen6s pazangos salyga skelbe dydu bendruomen6s uzdarumo panaikinima, jos
politine,  ekonomin?,  teisine  ir kulttirin?  integracija i  dominuojan6ia krik56ioni§ka
aplinka. Zydu pilietiniu teisiu problema Rusijos prisijungtose Zemese pla6iai disku-
tavo  XIX a.  ketvirtojo  de§imtme6io  lenku  emigracijos  Paryziuje  spauda,  skelbusi
skirtinga pozitiri i dydu asimiliacijos nauda projektuojamoje valstybeje. Emigracijos
lyderiai Adomas Czartoryskis ir Joachimas Lelevelis pripazino visi§ka dydu lygyb?.
Nowa Polska"  (IV¢z4jojz. Lc#kzjcz) atspind6jo pazidras tu, kurie pasisake pries dydu

politines ir pilietines teises, izvelgdami gresm? tikinei ir kulttirinei lenku egzistenci-
jai. Laipsni§kos dydu asimiliacijos su salyga, kad jie savo noru atsisakys tautinio ir
religinio atskirumo ir tik tuomet taps pilnateisiais pilie6iais, §alininkas buvo Anta-
nas Ostrowskis25.

Gadono balsas §ioje diskusijoje nebuvo lemiamas ar konstruktyvus. Sitilydamas
spaudai veikala „Zbi6r ustaw i obrz?d6w wymagajacych najrychlejszej reformy Izra-
elit6w osiadlych w prowincjach do  Polski nalezacych"  (R!.#kz.ays z.sf¢tym#  I.r czpcl.gz¢,
rodan6ixp kuo skubiausios izraelitLt,  gyvenan6ivt Lenkijai priklausan6iose provincijose,
rc/ormos brif!.#ztm¢), jis ai5kiai suformulavo savo pasisakymo vieta tarp emigracijos

23 Ton pat,I. 60-61.

24 A. I a, n u 1 t\ .I t .i s, Lietuvos bajorai ir ju seimeliai XIX amz.  ( 1795-1863) , Kannas,1936, p. Z]8.

2;S   A.  E izc nb tich,  Emancypacja  Zyd6w  na  ziemiach  polskich.1785-1870, Wa;Isza;wa.,1988,

p. 337, 339, 342.
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ryztingu projektu ir ideju dydu klausimu.  Lai5ke leidejui, kuri pastarasis paskelb6
vietoj  pratarmes,  Gadonas prisipazino nuo seno domej?sis dydu reforma kra5te ir
keres ju egzistencijos pagerinimo planus. Stebedamas bendruomen6s pad6ti Rusi-
jos prisijungtose Zem6se, „iki §irdies gelmiu buvau sujaudintas rusu valdzios perse-
kiojamu dydu nelaimiu, kai draudimais smukdyta prekyba gausios prekiju ir pramo-
nininku tautos, kai vietos valdzia nesi6me jokiu priemoniu pagerinti tos pa6ios val-
dzios  savanaudi§kumo,  neteisingumo  ir  persekiojimu  nuskurdintu  dydu  padeti"26
Tod6l dar 1830 in., kai kra§tas gyveno neramius laikus, svarst6, koks gali btlti dydu
bendruomen6s  likimas,  slap6iomis,  nes  venge  policijos  kratos,  ra§6  pastabas  §iuo
klausimu.  Susipazines  su  emigracijos  spaudoje  skelbiamomis  dydu  emancipacijos
id6jomis, jas  papilde  ir  nutare  paskelbti.  Tiesa,  nuogastavo,  kad,  priklausydamas
XVIII a. pabaigos kartai, isisavines savo laiko vertybes, nesugebas prisitaikyti prie
moderniu nuostatu, ta6iau noris prisid6ti prie bendro reikalo ir „palengvinti Zmoni-
jos kan6ias"27.

Istoriografijoje mazai Zinomas Gadono veikalas apie dydu reforma Lenku kny-
gyno ir spaustuv6s pastangomis  1835 in. buvo i§leistas Paryziuje.  Veikalo idejineje
kompozicijoje i§skirtinos dvi savaranki5kos dalys, rodan6ios autoriaus pozidrio i re-
forma evoliucija. Jo atmintyje i§likusias bajorijos pastangas XIX a. pradzioje elimi-
nuoti dydus i§ Lietuvos guberniju tlkinio gyvenimo tuomet Tevyneje ir dabar emig-
racijoje  Gadonas vertino gana  skepti5kai.  Ta6iau  XIX a.  pradzioje  tick jam,  tick
tiems, kurie vie§ai skelbe savo pozitiri i dydu problema, ji rdp6jo pirmiausia sociali-
niu  ekonominiu  aspektu28.  Skyr6si  tik  pasisakan6iu  asmenu  pozitiris  i  problemos
sprendimo  bddus.  Gadonas  nepritar6  sitilymams  eliminuoti  dydus  i§  ekonomines
veiklos  sferos  (pretrybos  ir  amatu)  ir panaudoti juos  agrarin6je  sferoje,  ,,padaryti
juos Zemdirbiais". Sio projekto nepagristuma jis motyvavo tuo, kad dkininkauti rei-
kia mok6ti,  o dydai to  dalyko  nei§mano.  Taip pat prie5taravo  sumanymams  i§kel-
dinti bendruomene i§ kra5to, „jos atsikratyti". Siuo atveju ra§6 apie didelius nuosto-
lius kra§tui: i§ jo i§vyktu pirkliai ir amatininkai, taigi ir kapitalas, dkininkai prarastu
Zem6s nkio produktu vartotojus. Sutiko, kad tik humani§kais tikslais valdzia turetu
i5keldinti i5 Lietuvos ne daugiau kaip de§imtala dali bendruomen6s, ta6iau tik var-
gingiausias §eimas, kurios yra na§ta kra§tui ir pragyvenimo §altiniu gali rasti Rusi-
jos fabrikuose bei manufaktdrose29.

2'6 Zbi6r ustaw i obrzed6w wymagajqcych najrychlejszej reform:y Izraelit6w osiadlych w prowinc.jach dt)

Polski nalezqcych, przez W . a ., Panyz,1835 , p. V , 9 .
27 Ten pat, P. V.

28  XIX  a.  pr.  bajorija sukilo pries dydu bendruomenes  ekonomini  ir socialini  uzdaruma, jos  pa-

stangas sutelkti savo rankose kra5to kapitala, dydt! arendatoriu k6sinimasi i propinacijos monopoli, ki-
taip tariant, pries dydu ekonomine konkurencija bajon! tikiui.  Zr.: A. J a n u I a i t i s, Zyc!¢!. L4.cfwvo/.c.
Bruozai i5 Lietuvos visuomen6s istorijos XIV-XIX amz., Kannas,19Z3, p. 98-102.

29 Zb!.6r wsf¢w < ... > , p. 4344.
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Emigracijoje  susipazin?s  su  pilietines  ir  politin6s  dydu  integracijos  idejomis,
Gadonas  i  lokalini  problemos  konteksta  ivede  politini  ir  sociokulttirini  aspektus.
Pirmuoju atveju uzima etnocentristu suformuota pozicija, pareik5damas, kad „tau-
ta, kuri rbpinasi savo gerove, negali besalygi5kai suteikti dydams politiniu teisiu, jei-
gu jie, kaip dabar yra Lenkijoje, sudarys tauta tautoje, 1uoma luome, kol elgsis kaip
sve6iai, o ne tikrieji gyventojai".  Kaip didumai emigrantu, kdrusiu valstybes atgi-
mimo  planus,  Gadonui  kitatau6iu  lygybes joje  klausimas  nei5sprendziamas  tol,
kol jie susitapatins su politine tauta. Savo pozicija jis sustiprino citata i§ kazkurio
Nowa  Polska"  skelbto  straipsnio:  ,,Norite  bdti  lenkais,  siekiate  politines  val-

dzios, trok§tate visi§kos laisves? Manote, kad turite teise bdti jos [atkurtos valsty-
bes]  ideologais, istatymu leidejais ir vykdytojais, jos intelektinio gyvenimo vado-
vais ir dalyviais, jos atgimimo veikejais, jos ateities kdr6jais?  <...>  irodykite, kad
i§  tikruju  esate  lenkai,  atsisakykite  savo  dydi§kos  esyb6s,  liaukites  btiti  atskira
tauta, puoselejan6ia savo papro6ius  ir viltis,  laukian6ia i§sivadavimo  ir isivie§pa-
tavimo.15silaisvinkite patys! "30

Jis  nekvestionavo  dydu  bendruomenes,  kaip  pilietin6s  visuomen6s  subjekto,
reik§mes. RIausimas, ar jai suteiktinos lygios su privilegijuota dauguma teis6s, Ga-
dono manymu, apskritai nebuvo svarstytinas. „Jeigu kas suabejotu, kad atgimusioje
Lenkijoje  (Gadonas  emigracijoje neskyre Lietuvos  ir Lenkijos geopolitiniu poziti-
riu. -I. 8.) pavyktu rasti bddu suteikti pilietines teises ten nuo seno gyvenantiems
dydams, tegul prisimena joje apgyvendintus totorius, kurie turi Zemes nuosavyb? ir
visas kitas pilietines teises"31. Diskriminuojamai etnokonfesinei mazumai, kuri pri-
klause tai pa6iai Lietuvos visuomenei, bet buvo i§stumta i§ vie§osios veiklos sferos,
1ygioms teis6ms pasiekti Gadonas sidle ypatingas sociokulttirin6s  adaptacijos  saly-
gas. Racionaliausias bddas dydu atskirybei panaikinti jam buvo apgalvotas, savano-
ri§kas  ir  nuoseklus  atsisakymas  tu  papro6iu,  tradiciju  ir  prietaru,  kurie  „netinka
§iuolaikinei civilizacijai ir nedera prie papro6iu tu tautu (/I/d6w), tarp kuriu izraeli-
tai gyvena«32.

Modernizuoti bendruomen6s papro6iu  sistema,  Gadono  manymu,  derejo  tuo
rl

tikslu sukviestai Zydu didziajai religinei tarybai. Bendruomenes vyresnieji ir i§min-
6iai tur6tu diskutuoti ir perzidr6ti apeigu formas, elgsenos normas ir taisykles, atsi-
sakyti tu,  kurios kenkia dydu fizin6ms ir dvasinems  savybems,  uzkerta jiems kelia
suart6ti su skirtingu papro6iu krik§6ioni§ka bendruomene, galiausiai nera naudin-
gos racionaliu pozidriu33.

30 Ten pat, P VII.

31  Ten pat, p.11.

32 Ten pat, p.  12.

33 Ten pat, p.  13.

155



Taisytinus dalykus jis sura5e papunk6iui, tiesa, nesilaikydamas nuoseklumo, bet
veikiau ngintyse atkurdamas tai, ka apie dydu gyvensena jam pasakojes buves rabi-
nas neofitas, Tel§iu apskrities mokykloje dest?s hebraju kalba, ir tai, ka steb6jo as-
meni§kai34. Kritines pastabas jis pradejo nuo dydu skatinamos ankstyvosios santuo-
kos, kurios tikslas - daugiavaike §eima ir gausi bendruomene. Tokia matrimonin?
praktika Gadonas laike didelio vaiku mirtingumo,  dazniau nei kitose bendruome-
n6se pasitaikan6iu ligu priezastimi. Tad sidle Didziajai tarybai susirtipinti tautos fi-
zinc bdkle ir koreguoti santuokos paproti.

Kitas paprotys, kurio sidle atsisakyti, buvo maisto produktu ir buityje naudoja-
mu daiktu skirstymas i §varius ir ne§varius (,,ko§er" ir „treiff"). Jis vaizdingai apra-
5o tinkama btida skersti tinkamus gyvulius,  tarn veiksmui parengtus specialistus ir
pastebi, kad ,,ko§er" maistas, taip pat buities daiktai: indai, drabuziai, apatiniai rti-
bai ir patalyne yra per brangtis dydu varguomenei isigyti. Griezti papro6io reikalavi-
mai ja  demoralizuoja,  nes ver6ia suk6iauti,  kad prasimanytu tiems  daiktams  16Su,
arba apgaudin6ti bendruomene ir nesilaikyti §io papro6io. Svarumo arba i§skirtinu-
mo nuostata jie perkelia i jud6ju ir krik§6ioniu tarpusavio santykius. Tai teko patirti
pa6iam Gadonui, kai gretimo miestelio dydas, kuriam jis daznai buves geras patare-
jas,  skyr?s ji pagrindiniu  savo  testamento vykdytoju.  Kiti velionio  patik6tiniai pa-
rei§ke  protesta,  esa  dydams  draudziama  savo  reikalu  tvarkyma  patiketi  krik§6io-
niui35.

Rimta klidtimi dydams integruotis i krik§6ioni5ka visuomen? Gadonas laike re-
1igines iventes, kuriu iven6iama tick daug ir jos trunka taip ilgai, kad sutrikdo sezo-
ninius tikio darbus ir prekybos ritma, todel patiriama nemazai finansiniu nuostoliu.
Jis retori§kai klausia, kaip gales §abo ir kitu 5ven6iu besilaikantis dydas, gav?s lygias
teises,  dalyvauti  krasto  administravimo  instituciju  ir  teismu veikloje, jeigu  §venta
diena jam draudziama dirbti, ra§yti ir net mastyti36.  Dar didesn? problema sukelia
karo tarnyba:  „Buvau liudytojas to, kaip 5ventykloje susirinkusius dydus rabinai vi-
sam tarnybos laikui -25 metams -atleido nuo apeigu ir papro6iu laikymosi". I§va-
duotas kra§tas i5 ju taip pat pareikalaus atlikti karo tarnybos prievol?, tod61 Didzio-
ji taryba tur6tu svarstyti, kaip suderinti tikybos taisykles ir pareiga visuomenei37.

Savo veikale Gadonas apibrez6 judeju ir krik56ioniu etinio ir estetinio atsiribo-
Y

jimo sfera. Siuo ativilgiu gryna forma jis laike dydu kasdien6s maldos rituala ir atri-
butika, jiems prie§ais i§keldamas krik§6ioni§ko tikejimo etines normas. Mazai ipras-
mintu veiksmu ispddi jam dare pasirengimas maldai (vilktasi laidojimo mar§kinius,
ant kaktos ir ranku pasiri§ami ritiniai su de§im6ia Dievo isakymu, vadinami Moz6s

34 Ten pat, p.  19.

35 Ten Pat.

36 Ten pat, P. 20.

37 Ten pat, p. 27-28.
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ragais, naudojamasi maldaknyge ir kitais maldos atributais) ir ispddingas maldos ri-
tualas, susidedas is atitinkamu judesiu, giesmiu, vaitojimu ir raudu. lzvelgdamas jo-
je  daugiau  teatrali§kumo  nei nuo§irdumo,  Gadonas patare  susimastyti,  ar  Dievui
n6ra malonesnis  5irdies  nuolankumas,  gera valia,  teisingas  elgesys,  pareigos jaus-
mas ir gryna sazine -santykyje su Dievu krik§6ionio puoselejamos etines vertyb6s38.
Kritikavo nedailius ir nepatogius dydu drabuzius, galvos apdangala - jermulka (§like),
ju barzdas ir Zandenas, teigdamas, kad lenkai civilizacijos vardan sugebejo atsisakyti
puo§nios ir ju tradicijai artimos sarmatiskos mados, pakeisti ja europieti§ku kostiu-
mu, o dydai juo labiau turetu btiti suinteresuoti atsisakyti juos Zeminan6iu apdaru39.

rl

Zydu pasirengimas vie5ajam gyvenimui ir pilietiniu teisiu priemimui, Gadono
manymu, labai priklause nuo jaunimo  §vietimo.  Pradinis konfesinis §vietimas,  ku-
riam bendruomen6 teik6 ypatinga reik§me, nedar6 jokios itakos §iaip labai gabiu ir
i  moksla  linkusiu jaunuoliu  integravimuisi  i  krik§6ioni5ka  visuomen?.  Prie5ingai,
konfesin6se mokyklose ugdomos religines nuostatos stiprino bendruomenes uzda-
ruma. Ta6iau bendruomene visaip prie§inasi pasaulietiniam mokymui ir nerodo no-
ro keisti savo pad6ti visuomeneje4°.

UZuolankomis,  labai  atsargiai  Gadonas uzsimin6  apie galima  ir galbdt  pagei-
dautina dydu religin? asimiliacija. Jis pripazino svarstytina Antano Ostrowskio min-
ti para§yti dydams skirta katekizma, ta6iau pabreze, kad tokio darbo turetu imtis jie
patys,  sulauk?  Didziosios  tarybos  pritarimo4].  Galima  teigti,  kad  bendruomen6s
konversijos reikalas, patik6tas jos pa6ios autoritetams, Gadono akimis Zitirint, btitu
suvoktos bdtinybes i§eiti i§ etnokonfesin6s izoliacijos ir identifikuotis su vyraujan6ia
dauguma natdrali pasekme.

1§ aptartu Gadono veikalo apie dydu reforma teiginiu plaukia i§vada, kad dis-
kusijoje d6l §ios bendruomen6s emancipacijos jis pritare etnocentristinei lenku po-
zicijai, ta6iau problemos esme laike ne dydu pilietines aspiracijas, bet skirtingu kul-
thru ir vertybiu konflikta. Jis neabejojo, kad politiniu, socialiniu ir ekonominiu po-
ky6iu siekianti heterogenine visuomene privalo ie5koti jos nariu etnopolitines ir pi-rl

lietines integracijos galimybiu.  Zydu atzvilgiu tokia galimyb? jis mate ju samonin-
goje akulttiracijoje.  Gadono teiginiai nerodo ji buvus besalygi§kos dydu asimiliaci-
jos §alininku, nors, veikiamas emigracijoje plintan6iu dydu emancipacijos ideju, to-
kios alternatyvos akulttiracijai taip pat neatmete.

Nesunku  isivaizduoti,  kas  paskatino  Gadona  pasisakyti  emigracijos  sluoksniu
svarstytu valstie6iu emancipacijos klausimu.  Baudziavos panaikinima, kaip valstie-
6iu  uzangazavimo  i§sivadavimo  judejime  salyga,  deklaravo  Joachimas  Lelevelis.

38 Ten pat, p. 31.

39 Ten pat, p. 37.

40 Ten pat, p. 32-34.

41 Ten pat, p. 38.
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Neturime §altiniu, kurie rodytu Gadona priklausius konkre6iai emigrantu politinei
stovyklai, remus jos idejas ir veiksmus. Jam veikiau rtipejo kalbeti tais klausimais,
kuriais jautesi esas kompetentingas, ir taip prisideti prie T6vynes iivadavimo ir to-
lesn6s jos politin6s raidos reikalo.  1838 in.  Iiteratdriniame  ir istoriniame  leidinyje
„Mloda Polska" (Jczw#o/.i. Lc#kzj¢) jis paskelbe straipsni „0 usilowaniach i daznosci
szlachty polskiej do nadania swobody wloscianom" (4pJ.c /c#AH¢ b¢/.orzjos p¢sfczngczs !.r
sz.ckz.L!s I.#¢!.svz.#fz. v¢/sf!.CCVI.wf )42.  Jo  turinys  rodo,  kad  Gadonas baudziavos panaikini-
mo klausimu neketino Zengti toliau negu XIX a. antrajame de§imtmetyje, kai Lie-
tuvos visuomen6 gyveno valstie6iu i§laisvinimo idejomis, kuriu ikv6ptas „Tygodnik
Wilefiski" jis paskelb6 savo ktlrybos eil6ra§ti  ,,Kmiotek w poddafistwie zastarzafy,
czyhi dzia.dck przy irctebce wr"keL"  (Muzihas,  baudziavoje pasenes arba Senelis prie
antiko lopvsiof3 .

Emigracijoje  Ap§vietos  amziaus  dvasinemis  kategorijomis jis v6l  prabilo  apie
valstie6iu laisve ir Lenkijos bei Lietuvos bajoru prisiimta pareiga atstatyti socialini
teisinguma.  Pagrindin6  straipsnio  mintis - priminti  skaitytojui,  kad  nuo  XVIII  a.
antrosios  puses  „visu  klasiu  lygyb6s"  ideja  ir  valstie5iu  i§laisvinimas  virto  Abieju
Tautu Respublikos nuolatiniu rdpes6iu.  „Atejo laikas, kai religija,  civilizacija,  taip
pat visuomeniniai ir asmeniniai interesai prabilo i privilegijuotus istatymu leidejus
ir paskatino juos palengvinti savo artimuju, tokiu pat kaip ir jie Zmoniu, Dievo ap-
dovanotu lygiomis teisemis, dalia"44. Pazangos ir moral6s kriterijais jis matavo vals-
tybes  bandymus  suteikti  lygybes  id6jai  istatymo  forma,  taip  pat  diduomen6s  §ia
kryptimi atliktus praktinius veiksmus.  Valstyb6, jo manymu, pademonstravo pasi-
rengima suteikti valstie6iams laisve, kai 1776 in. seimas pavede komisijai, vadovau-
jamai  liberaliomis  pazidromis  gars6jusio  ekskanclerio  Andzejaus  Zamojskio,  pa-
rengti teis6s normu projekta, kuriame atsispindejo ir valstie6iu teises. Taip pat ta-
da,  kai  Ketveriu metu seimas  1791  in.  geguzes  3  d.  prieme konstitucija,  kuri  „vi-
soms klasems atw6re kelia i privilegiju §ventov?",  t. y.  sudar6 salygas kurtis pilieti-
nei visuomenei45.  Privilegijuoto  sluoksnio  suvokimas,  kad  laisvo valstie6io  darbas
yra tlkio, prekybos ir pramones pazangos laidas, pasirei§k6 priva6iu asmenu ryztin-
gais veiksmais:  XVIII  a.  pabaigoje  Povilas  Brzostowskis  sukuria  laisvu valstie6iu

42 Wlodzimicrz G a d o n, 0 usilowaniach i da2nosci szlachty polskiej do nadania swobody wloscianom

i do uposazenia tcj  klassy ludu wolnoscia osobista tudzicz wlasnoscia zicmskq, szczcgt']lnicj  w Wiclkim
Ksi?stwie Litcwskim i w Ksiestwic 2mudzkim, Mfoc/# Po/sk#,1838, Nr.  ]5, dnia 15 maja, p.  I 67-177.

43  Wlodzimicrz  G a d o n,  Kmiotek w poddafistwic  zastarzaly  czyli  dziadek przy  kolcbcc  wnuka,
rJ

rygocJ7t!.k  Wj./crf.7kj.,1818,  t.  VI,  Nr.124.  Si  Gadono  cilera§ti  literattiriniu  ir  ideologiniu  pozitiriu  nagri-
n6jo Viktoras Katilius, laikes autoriu. gimtojo kra.€to patriotu ir unijiniu. pazitiru lenkL! dvarininku, kuris

gail6josi  baudziauninku.  Zr.  V.  K a t i I i u s,  Apie  Vladimiro  Gadono  „Muzika...",  L!.fw"#!..?/I.c.#,  1993,
Nr. 2(14), p. 77-83.

44 W|odzimicrz G a d o n, 0 usilowaniach ..., p.167.

45 Ten pat, p.170.
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„Pavlovo respublika" ir suteikia jiems teise disponuoti Zeme, iveda lengvatiniu mo-
kes6iu sistema, savivalda, rtipinasi ju §vietimu. Tarn tikru Zemes nuosavyb6s  teisiu
valstie6iams suteikia Ignas Karpis, Kajetonas Nagurskis ir kiti Zemai6iu bajorai46.

Nepaprastai svarbu jam atrod6 priminti, kaip pasielge Lietuvos bajorai, kai at-
sirado  galimyb6  pasinaudoti  imperatoriaus  Aleksandro  I  laikinomis  liberaliomis
nuotaikomis ir svarstyti baudziavos panaikinima Lietuvos guberniju mastu. Garsvii
1817 in. Vilniaus gubernijos seimeli, kuriame d6l pozitirio i valstie6iu reforma susi-
kirto  konservatyviai  ir  radikaliai  nusiteikusiu  grupiu  interesai,  Gadonas  vertino
kaip radikaliu nuostatu pergal?. Nors bajorai patyre itakingu didiku spaudima (Ga-
donas mini Vaitieky Puslovski, Platona Zubova ir Ksavera Liubecki bei ju statytini -
A§menos apskrities  delegata Mykola Pa§kovski),  o Aleksandras  I v61iau  apskritai
atsisake kalb6ti apie valstie6iu reforma, jo manymu, bajorai savo pasisakymais sei-
melyje  ir para§ais  patvirtintu  sutikimu  i§laisvinti valstie6ius  pademonstravo  esant
gyva geguzes 3  d. konstitucijos dvasia.  „...Kaip nesig6reti Lietuvos pilie6iais,  kurie
tokiomis  nepalankiomis  salygomis,  esant  despoti§kai  valdziai,  sugeb6jo  i§siugdyti
tikrai geras savybes"47.

Vietineje diskusijoje  apie valstie6iu emancipacija 5ios Gadono  reminiscencijos
nuskamb6jo lyg m6ginimas priminti demokratiniu ideju uzvaldytai emigrantu ben-
druomenei, kad luominiu santykiu sutvarkymas nera vien „nauju jegu" mintis ir rei-
kalas.  Pagrindinis §iu santykiu subjektas bajorai,  inicijav? valstie6iu i5laisvinima  ir
sick?  jo  iteisinimo,  tebelieka  potencialus  visuomenes  sluoksnis,  pajegus  spr?sti
reik§minga socialin? problema.

Nostalgija, arba Zemai6iu kunigaik§tyst6s apratymas

Meginant apibtidinti  Gadono  kdryba §iu  dienu  terminais, ja galima  btitu  pri-
skirti aktualios publicistikos tipui. Vienokiu ar kitokiu aspektu jis prisfliete prie kardi-
naliu XIX a. I pus6s visuomen6s, siekusios politiniu, ekonominiu ir socialiniu permainu,

problemu.  Paskutinio  Gadono  plunksnai  priklausiusio  veikalo  „Statystyka  Xi?stwa
Zmudzkiego" (Zcm¢z.cYz.xp ha#z.grzz.dsYfyT£Gs sfadsft.ke) pobtidis leidzia teigti, kad prie jo rfury-
bos pamatu gltldejo bene svarbiausia jo apmastymu ir vil6iu tema - T6vyn648 .

46 Ton pat, p.  169,  171.

47 Ten pat, p.173-174.

48 Statystyka Xiestwa Zmudzkiego przez Wtodzimierza Gadona napisanoi, a na posiedzeniu Towarzyst-

wcz Ljtcrflc.k!.ego Po/`7kz.ego chi.cf 2 c.ze";cc! J839 Rokw oczcayfcz#¢. Drukiem Adolfa Bastiena [Paryz,  1839],
108 p.

P.  Galaun6  (min.  veik.)  ra56,  kad  csama  vienintelio  §io  vcikalo  egzemplioriaus,  kuris  saugttmas
Lcnku. bibliotckojc Paryziujc. Ta6iau jis klydo. Mes naudojames Tautines bibliotekos Var§uvojc saugomu
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Gadono  biogramu  autoriai  mini ji  buvus  Lenku  literatdros  draugijos  nariu49.
„Zemai6iu kunigaiREtystes statistika" jis parenge ir 1839 in. i§leido Paryziuje jos pra-
§ymu. Literatnros ir kulttiros istorikai d61 idejines koncepcijos ir minties konstrukcijos
§i  darba  galetu  priskirti  prie  romantizmo  epochai  bddingu  ktiriniu5t'.  I  jo  palyginti
griezta ir racionalia struktnra i§rai§kingai ipinamos Zemai6iu istorines praeities inter~
pretacijos, paremtos autoriui prieinama naujausia literattira. Romantiky istorines sa-
vimon6s atgarsiu esama Gadono kra§totyrininko surinktuose pasakojimuose, kuriuos,
atrodo, jam teko pateikti i§ atminties5]. Ta6iau ne praeitis buvo pagrindinis Gadono
darbo objektas. Lietuvos bajoru kulttiriniame palikime tai bntu bene pirmasis veika-
las, skirtas kra§to istoriniam, geografiniam ir statistiniam ekonominiam apratymui52.

Trijuose skyriuose  susistemintos Zinios  apie  XIX  amziaus  Zemaitija  atspindi,
kalbant Gadono vartotais terminais, jos fizin? ir politin? geografija bei topografija.
Pirmajame apra§o kra§to geografine padeti, gamta, gamtos isteklius bei naudinga-
sias i§kasenas, paivairindamas destyma samprotavimais apie turtingo ir „palaimin-
go krasto" nei5naudotas galimybes. Nera kuo nors ypatingas, bet Gadono stiliui bb-
dingas pasakojimas, kaip 1812 in., kai pristigo druskos, Mos6dzio valstie6iai, Zinoje,
kur esama jos i§tekliu, aprdpindav? ja visa apylinke. Ta6iau gavybos vieta laike pa-
slaptyje,  net kunigui nei§dav?.  Zmoniu baime,  kad valdzia, ju Zemeje  radusi nau-
dinguju i5kasenu, ta Zem? nusavins, - pagrindin6 priezastis, jog valdziai nepavyksta
i§tirti ir Panaudoti gamtos turtus53 .

V. Gadono knygos egzemplioriumi. Jamc autoriaus ranka ira§yta dedikacija „Na dow6d rzctelncgo sza-
cunku dla powietnika Szymona Borissewicza, kt6ry najpierwszc powstanie na Zmudzi w R.  1831  w Lu-
tym utworzyl, ofiarujc Autor. -Nancy w tulactwie R.  1841, dn. 2 marca"  (Su nuo§irdzia pagarba kras-
tie6iui Simanui Boruscvi6iui, kuris  1831  in. vasari pradejo Zemai6iu sukilima, dovanoja Autorius,  Nan-
cy,  klajon6se,  1841  in.  kovo 2 d.).  Simanas Borise+i6ius, tai, matyt, Salantu parapines mokyklos moky-
tojas,  vadovav?s  ginkluotiems  valstie6iu.  btiriams  Tel§iu  apskrityje  (Zr.  F.  S I i e s o r i a n a s,  /8jo-
1831  in. sukilimas Lietuvoje, V.lid.ras,1974, p. 69).

49 PSB, t. VII, p. 204.
50  Idomi yra  M.  Urb§icnes  pastaba:  ,,Tipingas  amziaus  vir§elis puo§ia  Vladimiro  Gadono  knyga

apie  Zcmai6iu  kunigaik§tija.  Petras  Simonas  Fournier Jaunasis  (1712-1768),  sukurdamas  knygai  pa-
puosimus i§ atskin! palaidL! ir tarpusavy atskirai kombinuojamu. daliu, nezinojo sukursias nauja mokyk-
la, kuria pasinaudojo ir daug velesni romantizmo laikai. Romantizmo amziaus vir§eliai ncdailtis. V. Ga-
dono knygos vir§elyje ivairtis i§ anksto i§ gelezies pagaminti Papuo5imai, tarn tikrai sugrupuoti, sudarii
gan margus remus dar margesnei antra5tei, kuriai pavartota raides i§ ivairiL! d6Zeliu, ivairiu stiliv ir rd-
§iu`` (M. U r b § i e n 6, min veik., p. 80).

5t Pvz., V. Gadonas naudojosi 5iais darbais: K.  8 o h u s z, a pocz¢k¢cA #¢rodw I. /.€ayk¢ /I.fcwL7k!.e-

go, Warszawa,  1808; J. L e I e w e 1, Dzj.c/.c L!tvy z. RL!s!.,  Lipsk,  1839;  S.  H.  P I a t e r, /cogrq¢-¢ wsc.feocz-
niej czesci Europy, Wrocta;w,1825., I . § w i e c k i, Opts starolytnej Polski, WaLlsza;waL,1828.

52  1846 in.  Vilniujc buvo i§leistas V.  Gadono brolvaikio, buunsio Tel§iu  apskrities bajoru vadovo

Mykolo  Gadono  vcikalas  ,,Opisanie  powiatu  Tclszewskicgvo"  (rc/b¥J.xp  apskrztj.cs #prflb¥ym¢,`').  §io  darbo
strukttira  ir konccpcija  turi  daug bcndra su V.  Gadono  ,,Zemai6iu  kunigaik§tyst6s  statistika".  Ta6iau
klausimas, ar M. Gadonas buvo `susipazin?s su pastaruoju darbu, licka atviras. Taip pat tyrin6tinos pa-
na§aus pobtidzio knriniu istorines ir kulttirin6s i§takos.

S3 Staty.styka Xiestwa Zmudzkiego, p. 31, 32.
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Tai,  ka  Gadonas vadino  politine  geografija,  buvo  kra§to  socialinis  (skirsnelis
apie gyventojus), kulttlrinis (apie religija ir kalba), politinis (apie teismus ir admi-
nistracine valdzia) bei ekonominis (apie Zemdirbyste, amatus, pramone, prekyba ir
mokes6ius) apibddinimas.

Kuriant Zemai6iu kunigaik§tystes,  sudarytos  i§  Raseiniu,  Siauliu  ir Tel§iu  ap-
skri6iu, vaizda, buvo pabreztas jos atskirumas lyginant su Lietuva, tarpusavio ben-
drumas, kai kalbama apie kunigaik§tyst6s gyventojus, ir prie§i§kumas tarn, kas buvo
primesta ar inspiruota Rusijos.

Santykiuose  tarp gyventoju,  kuriuos  sudare  dvi  klas6s - bajorai  ir valstie6iai,
prie§i§kumo nebuvo. Nors privilegijuotasis luomas isigalejo Zemaitijoje ne itin se-
niai, vietiniai gyventojai, kurie didziavosi savo asmenine laisve ir doru elgesiu, ,,ne-
daug pagarbos rode bajorui, jei Sis blogai elgesi ir buvo nepakankamai i§simoksli-
nes". Kai isitikino, kad Rusijos istatymai palankes tik bajorams, Zemai6iu valstietis 6me
rfupintis bajoryste.  „0  kadangi  Rusijoje  uZ pinigus viska galima  gauti  <...>,  daug
turtingu Valstie6iu mokejo bajorams, kad §ie itrauktu juos i savo genealogijas"54

Gyventojai skyresi tarpusavyje tikyba ir kalba.  Diduma ju - katalikai, kazkiek
esama evangeliku kalvinistu ir liuteronu ir visi5kai nedaug - unitu. Ta6iau beveik
tre6dali gyventoju sudaro  dydai,  kurie  del  savo  susitelkimo  ir skai6iaus  tapo  tikra
kra5to  nelaime.  Artima liaudziai yra kataliky  dvasininkija,  kilusi  i§ valstie6iu,  bet
neblogai  i5mokslinta Vilniaus vyriausiojoje  seminarijoje.  Vis  d6lto  i5simokslinimu
ir geromis manieromis ji nusileidzia protestantu  pastoriams.  Ta6iau  stipri  ir  savo

¥:ira:ug)95r.SiZemai6iudiecezija¢.OSistorijosfaktuGadonass6m6sii§J.Le|eve|io
|prastas ir nekeliantis prie§taravimu Gadonui buvo Zemaitijos hierarchinis bi-

lingvizmas.  Zemai6iu,  „provincijos", kalba bendraujama, ja mokoma pradzios mo-
kyklose, spausdinamos knygos ir Biblija. Neatmenas, ar Vilniaus universiteto, ar ki-
toje bibliotekoje mates XVIII a. pradzioje Londone Zemai6iu kalba i§leista Biblija,
o jos paskutinis vertimas buvo atliktas Zemai6iu vyskupo Juozapo Arnulpo Gied-
rai6io rdpes6iu bene  1810 in. Tautos, gero  tono,  seimu ir teismu kalba yra lenku.
Nors neretai pasitaiko Zemaiti§kai suratytu vedybu sutar6iu, testamentu ir kitu ak-
tu. Lenku kalbos Zemai6iai noriai mokosi. Tik dydai, kurie kalba hebraju-vokie6iu
kalba, jos beveik nemoka56.

Kunigaik§tystes administravimo ir teismu sistema komplikavo rusu valdzia, ku-
rios daug paskirta gubernijoje ir apskrityse.  Izdas jos darba blogai  apmoka,  tod6l
valdzia ir teisingumas lengvai paperkami,  del to  reikalai vilkinami ir sprendziami
neteisingai. Visi§kai nepaisoma buvusiu teisiniu santykiu57.

54 Ten pat, p. 55-56.

55 Ten pat, p. 49-51.

56 Ten pat, p. 53.

57 Ten pat, p. 63.
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Atskira vieta Gadono veikale uzeme kra5to ekonomika. Ja smulkiai apra5o, at-
kreipdamas demesi i Zmoniu darb§tuma ir i5mon?, pastangas ivesti tikio naujoviu,
nors pati dki laike gan silpnai i§vystytu. Zemaitija, jo manymu, turi puikias salygas
prekybai, ta6iau rusu istatymai ir prohibicijos sistema leme tai, kad §i sritis perejo i
dydu kontrabandininku rankas58.

Tre6iajame skyriuje Gadonas pateik6 trumpu Ziniu apie Zemaitijos miestelius
ir kaimus, suminedamas atskirai triju jos apskri6iu vietovardzius.

Zemai6iu kunigaik§tystes statistika" Gadono ktirybineje biografijoje turejo uZ-
imti ypatinga vieta, nors nesama Ziniu, kaip ja sutiko ir ivertino emigrantu bendruo-
mene,  ar ji susilauk6 atgarsio Lietuvoje. Visus priverstin6s emigracijos metus  Ga-
dono mintys ir darbai buvo atgrezti i Tevyn?. Aktyvia visuomenine laikysena, savi-
mone ir jausmais jis buvo ir liko Zemai6iu bajoras, savo kra§to pilietis.  1841 in. Iap-
kri6io  5  d. jis para§e  dvasini  testamenta,  kuris  i6jo  i  emigracijos  istorija  kaip jos
bendru jausmu ir vil6iu i§rai§ka59. Atsisveikindamas su Tevyne, kurios atgimimo ne-
besitikejo sulaukti, ir su Zmona (Tekl6 Siuk§taite), kuri liko Lietuvoje, jis dar karta
parei§ke, kad visas jo gyvenimas buvo skirtas kra§tui, kurio Zemes mai5eli jis i§sau-
gojo per visus klajoniu metus.

Vietoj i§vadu

Baigiant nagrin6ti  Gadono vie§ar.a veikla,  apie kuria Zinoma  nedaug,  bei  ran-
kra§6iuose i5likusius ir paskelbtus ktirinius, kyla klausimas, kuo reik5mingas jo pali-
kimas XIX a. bajori§kos ideologijos raidos kontekste. Jis akivaizdziai priklause tarn
Lietuvos bajorijos sluoksniui, kuris masts apie Lenkijos ir Lietuvos valstybes atktirima
ir bajorijos politini prioriteta ateities valstybeje.  Jo pastangos suvokti savo epochos
modern6jimo salygas taip pat nei§ejo i§ luomines ideologijos ribu. Ra§ant apie visuo-
mends sutvarkyma, politiniu, socialiniu, ekonominiu ir kulttiriniu pertwarkymu objektas
jam buvo siauras regionas - Lietuva, galbdt tik Zemaitija. Net emigracijos laikotarpiu,
kai turejo galimybiu susipazinti su valstybes atktlrimo ideologu pazidromis ir projektais,
suvokti Europos valstybiu ir visuomeniu raidos procesus ir lyginti juos su savo kra§to
problemomis, jis  ir  toliau  masts  regiono  kategorijomis.  I§pl6sdamas  pertvarkymu
subjektu samprata, i ju tarpa itraukdamas ne tik privilegijuota luoma, bet ir tas gyven-
toju grupes, kuriu integravimasis i visuomene buvo btitina pazangos salyga, jis liko ba-
joru luomo vidin6s  autonomijos  5alininkas,  pripazindamas jam  i§skirtine  privilegija
suteikti savo luomo teises ir laisves dydams ir valstie6iams.

58 Ten pat, p. 73.

59 Lubomir  G a d o n, min.veik., P.  13.
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Summary

TAMARA  a A I R A S A U S K A I T i

VIADIMIRAS GADONAS (A SOCIOCULTURAL PORTRAIT OF
SAMOGITIAN NOBLEMEN OF THE FIRST IIALF OF THE NINETEENTII CENTURY)

Vladimiras  Dionizas  Gadonas  (1775-1842)  belonged  to  that  generation  of Samogitian  nobility
which was active in solving the problems of reconstruction  of Lithuanian society.  Two stages may be
distinguished in his life and activity. The first stage -until the uprising of 1831, when he lived in Lithu-
ania and belonged to the social group of particular status. This group dominated in  the structures of
state government, economy and social system.  Gadonas was  a public figure  and  held various  elective
positions (an assessor of Vilnius Supreme Court,  leader of Tel§iai district nobility, judge of boundary
court, honorary supervisor of schools in the Tel5iai district, member of a Masonic lodge). The second
stage includes his life in emigration in France where he found refuge as one of the lcadcrs of the upri-
sing persecuted by the government.

The  present  article  analyses  Gadonas'  publicistic  works  which  survived  in  manuscripts  or  were
published in France. The analysis of these works revealed how the conservative traditional stratum  of
Lithuanian  nobility  of the  nineteenth  century perceived  the  modernization  of society.  Gadon's  main
works were devoted to the issues of protection of property, court practice, peasants' and Jews' integra-
tion into the Lithuanian society of citizens. The  article also contains  a discussion  about the  `Statistics
the Duchy of Samogitian' -a work which takes a particular place in V. Gadonas' creative activity.


