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PRATARMĖ
Vakarų Europos istoriografijoje, apmąstančioje aštuonioliktojo šimtmečio žmogų,
dominuoja šviesa nutvieksto žmogaus paveikslas. Žmogaus – nugalėtojo, vienoje
rankoje laikančio Laisvės, kitoje – Lygybės simbolius. Būtent taip vaizduojamas,
matomas ir suvokiamas Apšvietos epochos žmogus, paskutiniaisiais XVII a.
dešimtmečiais įveikęs europietiškosios sąmonės krizę ir, perfrazuojant Michelį
Vovelle’į, aštuonioliktajame šimtmetyje tapęs pasaulio matymo ir paties savęs
reflektavimo centru. Gausiuose XVIII a. tyrinėtojų darbuose ne tik visapusiškai
analizuojamas Denis Diderot ir Jeano-Baptiste’o le Rond d’Alemberto Enciklopedijoje (Encyclopédie) aprašyto žmogaus kaip racionalios, motyvuotos, individualaus
intereso vedamos asmenybės portretas, bet ir aiškinamasi, kiek šis, idealusis modelis
atitiko tikrovę skirtingose Europos šalyse ir regionuose. Siekiama pažinti, kaip
pasaulį matė ir suvokė skirtingo socialinio statuso žmonės, kaip buvo priimamos
Apšvietos filosofų idėjos, kaip keičiantis ugdymo sistemai kito „paprasto žmogaus“
pasaulio suvokimas, o augant moterų raštingumui plėtėsi kultūrinė dailiosios
lyties atstovių raiška, kokią vietą visuomeninių gėrybių kūrimo procese užėmė
„politinis žmogus“, kaip jis suvokė vykstančius procesus, kaip reflektavo savo vietą
vykstant šiems pokyčiams.
Šeštojo XVIII amžiaus studijų tomo autorių dėmesio centre – šio šimtmečio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žmogus su savo mikropasauliu, savęs ir
supančio pasaulio suvokimu, įvykių ir reiškinių interpretacijomis, kuriamomis
ateities vizijomis ir refleksijomis. Knygos autoriai, pasitelkę plačią politinės raštijos,
moralinės ir proginės literatūros, publicistikos, korespondencijos, memuarų ir
kitų šaltinių bazę, siekia pristatyti iki šiol mažai tirtų ir šiuolaikiniam skaitytojui
veik nežinomų XVIII a. asmenybių portretus, šių asmenybių jausmus ir emocijas,
kartu atskleisdami svarbiausių įvykių, reiškinių ir procesų vertinimus bei refleksijas
XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenėje. Naujais potėpiais
paryškinami ir jau gerai žinomų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Apšvietos
epochos veikėjų – Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus, Pranciškaus Ksavero Mykolo
Bohušo, Juozapo Kazimiero Kosakovskio – portretai.
Knygos pirmąją dalį, įvardytą „Personalijos“, atveria Jolitos Sarcevičienės
tyrimas, atskleidžiantis Merkinės seniūno Antano Kazimiero Sapiegos laiškuose
šios valdos administratoriui Vaitiekui Kuževskiui (Wojciech Kurzewski) užfiksuotą
to meto dvarų administratoriaus veiklos kasdienybę, o kartu leidžiantis pažinti
XVIII a. pirmosios pusės didiko-dvarininko ūkines aspiracijas, pavaldiniams keltus
reikalavimus ir jų veiklos vertinimą.
Vidinius didikės išgyvenimus ir sudėtingą XVIII a. moters emocijų pasaulį
atskleidžia Bernadettos Manyś straipsnis, skirtas Onos Mycielskytės-Radvilienės
(Anna z Mycielskich Radziwiłłowa) korespondencijos analizei. Autorė ieško atsa-
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kymo į klausimus, ar meilės jausmas, puoselėtas sutuoktiniui Mykolui Kazimierui
Radvilai Žuvelei, buvo abipusis, ar savo išgyvenimuose O. Radvilienė liko vieniša
ir kokiomis priemonėmis ji, kaip žmona ir motina, siekė įtvirtinti savo padėtį
šeimoje?
Įvairialypį XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politikos pasaulio
žmogaus portretą padeda kurti knygoje skelbiami Lietuvos stovyklininko Ignoto
Oginskio (Ignacy Ogiński) diplomatinės veiklos tyrimai (Tomaszas Ciesielskis),
Oršos pavieto bajoro Leono Kazimiero Šemetos (Leon Kazimierz Szemet) visuomeninės ir politinės karjeros analizė (Andrejus Macukas) ir paskutiniojo Minsko
vaivados Adomo Chmaros (Adam Chmara) išgyventos vidinės kovos tarp jo
deklaruotų Apšvietos idealų ir politinio pragmatizmo atskleidimas (Dariuszas
Rolnikas). Sudėtingi XVIII a. dvasininko karjeros vingiai pristatomi Aldonos
Prašmantaitės straipsnyje, kvestionuojančiame istoriografinį teiginį Pranciškų
Ksaverą Mykolą Bohušą buvus Vilniaus vyskupijos katedros kapitulos prelatu.
Antrojoje leidinio dalyje „Idėjos. Simboliai. Praktika“ publikuojami straipsniai, skirtingais aspektais paliečiantys idėjų refleksijos, tradicinės simbolikos kaitos
ir deklaruojamų idėjų atitikties realybei problemas. Politinės minties tyrinėtojo
Viliaus Mačkinio straipsnyje analizuojama prigimtinės tvarkos idėja Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus pamoksluose. Prieinama prie išvados, kad politinis pamokslų
turinys diegia iš prigimtinės tvarkos sampratos kylančias visuomeninės būsenos,
laisvės ir pilietiškumo sampratas, pagrįstas racionaliojo proto ir tikėjimo sąveika.
M. P. Karpavičius, akcentuodamas iš prigimtinės tvarkos kylančius politinius
įsipareigojimus, pabrėžė pilietiškumo ugdymą kaip gerai sutvarkytos valstybės
pagrindą. Šioje prigimtinės tvarkos koncepcijoje autorius įžvelgia modernaus
mąstymo bruožus, liudijančius, kad apšviestasis protas iš prigimties pajėgus per
visuomenės gerovės siekius suvokti naudą sau.
Literatūrologė Magdalena Górska, remdamasi plačia meninių projektų ir
dekoracijų aprašymų analize, apibrėžia Stanislovo Augusto valdymo laikotarpio
emblematikos raiškos ribas ir funkcijas, jas susiedama su XVIII a. idėjinėmis permainomis, inspiruojančiomis vizualinės, taip pat ir simbolinės, kultūros pokyčius.
Autorės atlikta paminklų ir šaltinių analizė leido konstatuoti, kad Apšvietos epochos emblematika dėl klasicizmo įtakos ir susidomėjimo Antika išsaugojo svarbą
dvaro ir akademinėje aplinkoje. Senojoje kultūroje įsitvirtinusių panegirikos ir
heraldikos pagrindų atsisakymas paskatino universalios moralinės, profesinės,
valstybinės valdžios simbolikos plitimą, pranašaudamas modernią simbolio ir
metaforos formulę ir šiuolaikinę „emblemos“, kaip sąvokos arba idėjos ženklo,
sampratą.
Takoskyra tarp XVIII a. antrojoje pusėje sparčiai besikeičiančių normų ir
vertybių sistemos bei feodalinės sistemos gniaužtuose išliekančių Abiejų Tautų
Respublikos parapijų dvasininkijos kasdieninio gyvenimo sąlygų atskleidžiama
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Bažnyčios istorijos tyrinėtojo Stanisławo Witeckio straipsnyje. Išanalizavęs Livonijos vyskupo Juozapo Kazimiero Kosakovskio kūryboje deklaruojamas idėjas,
autorius parodo, kaip toli reali Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvasininkų
situacija buvo nuo aukštų Apšvietos idealų.
Visiškai kitokį Apšvietos idėjų santykį su realybe pateikia teisės istoriko
Adamo Stankevičiaus tyrimas. Autorius siekia išsiaiškinti, kiek Apšvietos epochos
idėjos teisės srityje (baudžiamosios teisės humanizavimas, besikeičiantis požiūris į
bausmių funkcijas, jų žiaurumo kritika, nusikaltėlio pasitaisymo galimybės iškėlimas ir kt.) turėjo įtakos skiriant viešąsias bausmes Kauno pilies teisme ir kaip šios
bausmės buvo vykdomos. Prieinama prie išvados, kad dėl Apšvietos epochos idėjų
įtakos bylose dėl vagysčių, plėšimo ir nužudymo vietoj tokiais atvejais Lietuvos
Statute numatytos mirties bausmės Kauno pilies teismas jau nuo 1782 m. pradėjo
skirti kalėjimo (terminuoto arba neterminuoto) bausmes.
Trečioji knygos dalis, pavadinta „Refleksijos“, skirta įvairiuose šaltiniuose
užfiksuotiems individualiems ar kolektyviniams gyvenamojo laiko įvykių bei
reiškinių vertinimams aptarti. Aleksandros Skrzypietz straipsnyje parodoma, kaip
XVIII a. pradžioje pasikeitus politinėms aplinkybėms Sapiegų grupuotė siekė susigrąžinti Abiejų Tautų Respublikos valdovo malonę, parengdama dokumentą, iš
savo giminės pozicijų nušviečiantį įvykius Lietuvoje, ir taip mėgindama pateisinti
savo nelojalų elgesį valdovo atžvilgiu bei ryšius su Švedijos karaliumi Karoliu XII.
Dariaus Barono straipsnyje nagrinėjamas Vilniaus pranciškonų memorialas
(mirusiųjų knyga) siekiant išsiaiškinti, kokie didžiosios politikos įvykiai atsispindėjo šiame kūrinyje ir kurie jų paliko giliausią pėdsaką Lietuvos pranciškonų
konventualų bendruomenės savimonėje, kultūrinėje ir komunikacinėje atmintyje.
Apibendrinant XVIII a. antrosios pusės ir XIX a. pirmosios pusės įvykių refleksijas prieinama prie išvados, kad Lietuvos pranciškonams didžiausią įspūdį paliko
Pirmasis Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimas 1772 m., trečiasis ir paskutinis
Abiejų Tautų Respublikos padalijimas 1795 m., 1812 m. Napoleono invazija ir
1832 m. įvykdytos Rusijos carinės valdžios represijos jų vienuolijos atžvilgiu.
Škotų kilmės Kauno pavieto bajoro, pakilusio iki Abiejų Tautų Respublikos pasiuntinybės Hagoje rezidento rango, Augustino Midletono (Augustyn
Middleton, Midelton) politinės ir geopolitinės refleksijos pristatomos Ramunės
Šmigelskytės-Stukienės straipsnyje.
Lina Balaišytė, išanalizavusi gausų kūrybinį Trakų pavieto rotmistro Vincento Ignaco Marevičiaus (Wincenty Ignacy Marewicz) palikimą, paneigia istoriografijoje sukurtą šio asmens kaip „praėjusios epochos keistuolio ir nevykėlio“ mitą.
V. I. Marevičiaus kūrinius autorė perskaito kaip svarbiausių XVIII a. pabaigos
Abiejų Tautų Respublikos įvykių komentarą, kaip nuomonių ir nuotaikų, vyravusių to meto visuomenėje, raišką. Straipsnyje atskleidžiama, kad V. I. Marevičių
domino žmogus, jo prigimtis, užimama visuomenėje padėtis ir iš jos kylančios
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pareigos ir teisės. V. I. Marevičiaus gyvenimą L. Balaišytė pateikia kaip mažojo
žmogaus virtimo dideliu istoriją: dramatiškomis valstybei aplinkybėmis nuolat
paramos ir atramos ieškojęs žmogus tampa herojumi, Tėvynei paaukojusiu viską,
ką turėjo.
Dailėtyrininkė Rūta Janonienė į mokslo apyvartą įveda iki šiol nežinotą
1791 m. Vilniaus miesto vaizdą – privačioje kolekcijoje esantį lenkų bajoro,
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės artilerijos oberbombardyro Vaitiekaus Ivaškevičiaus (Wojciech Iwaszkiewicz) piešinį. Straipsnyje pateikiama išsami piešinyje
užfiksuotų objektų analizė, leidžianti suvokti, kokį Vilnių ir jo gyventojus matė
XVIII a. paskutiniajame dešimtmetyje į Lietuvos sostinę užsukęs žmogus ir kokias
legendas apie miestą ir šalį jis galėjo išgirsti.
Trečiąją knygos dalį užbaigia privačioje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojų korespondencijoje užfiksuotų refleksijų apie politines permainas
1794 m. pabaigoje – 1795 m. pradžioje aptarimas. Straipsnio autorius Domininkas Burba prieina prie išvados, kad lojalumo naujajai valdžiai tema to meto
korespondencijoje aptinkama gana retai, visų pirma tik tuomet, kai kalbama apie
bendravimą su naujai kuriama administracija ar svetimos kariuomenės pareigūnais.
Atiduodami šeštąjį XVIII amžiaus studijų tomą į Maloniojo skaitytojo
rankas, tikimės, kad jame publikuojami straipsniai ne tik leis pažinti šios epochos
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės narių mentalitetą, skirtingų jos
luomų atstovų vertybines orientacijas, moralines nuostatas ar politines aspiracijas, bet ir padės pagrindus apibendrintam aštuonioliktojo šimtmečio Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės žmogaus – politiko, diplomato, dvasininko, kario ar
menininko – portretui sukurti.
					Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
					Vilnius, 2019 m. gruodis
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