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PRATARMĖ

Ankstyvųjų naujųjų laikų epochoje kuriantis centralizuotoms valstybėms ir Vakarų 
Europoje įsigalint absoliutizmui, individas tapo vis labiau pavaldus išorės kontrolei. 
Privatus šeimos, giminės, namų gyvenimas atsidūrė valstybinės ir bažnytinės val-
džios stebėjimo ir netgi reguliavimo lauke. Naujuosius laikus žymėjo mentaliteto 
pokyčiai, kuriems esminės įtakos turėjo Reformacija, visuomeninio gyvenimo 
centre pastačiusi santuokinę šeimą bei daugelyje Europos regionų panaikinusi 
celibatą ir vienuolynus. Protestantiškuose kraštuose santuoka tapo bene vienintele 
leistina moters egzistavimo forma. XVI–XVIII a. Europoje vykę procesai turėjo 
tiesioginės įtakos moterų padėčiai. Tyrinėtojai šiuos pokyčius vertina prieštarin-
gai, tačiau dominuoja tezė, kad Ankstyvaisiais naujaisiais laikais moterų teisinė 
ir visuomeninė padėtis pablogėjo: sustiprėjo skirstymas į moteriškąją ir vyriškąją 
aktyvumo sritis, ėjęs lygiagrečiai su moteriškosios sferos devalvacija. Esminių 
pokyčių lyčių santykių srityje įnešė Apšvietos epocha, paskatinusi permąstyti 
moters vietos visuomenėje klausimą ir mėgindama suderinti teiginius apie vyrų 
ir moterų padėties skirtumus su universalistine Apšvietos filosofija. XVII a. pa-
baigoje – XVIII a. iškeltos visuomeninės sutarties, moterų švietimo, partnerystės 
santuokoje idėjos atvėrė kelią moterų emancipacijai.

XVIII a. antrojoje pusėje Apšvietos epochos idėjos pasiekė atokiausius 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kampelius. Bene ryškiausiai diskusijos dėl 
vyrų ir moterų statuso ir jų vaidmens visuomenėje įsiplieskė XVIII a. 8-ajame 
dešimtmetyje, kada, reformuojant valstybės švietimo sistemą, Abiejų Tautų 
Respublikoje buvo atkreiptas ypatingas dėmesys į abiejų lyčių vaikų auklėjimą. 
1783 m. parengtuose Edukacinės komisijos nuostatuose buvo galutinai suformuluoti 
reikalavimai mergaičių švietimui. Švietimo tikslas turėjo būti išugdyti jas geromis 
žmonomis, motinomis, namų poniomis, kurios būtų atsidavusios Tėvynei.

Nepaisant gausios Abiejų Tautų Respublikos „moterų pasauliui“ skirtos 
istoriografijos, iki šiol stokojama visuminio žvilgsnio į lyčių santykius XVIII a. 
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Bandymui užpildyti šią spragą ir buvo skirta 
2020 m. gruodžio 3–4 d. Vilniuje Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmuose vykusi devynioliktoji XVIII amžiaus tyrinėtojų 
konferencija „Vyrai ir moterys XVIII amžiuje: statusas, santykiai, įvaizdžiai“. Joje 
gvildentos vyrų ir moterų teisinio, visuomeninio, ekonominio statuso problemos 
bei Apšvietos epochos visuomenėje dominavę idealių vyrų ir moterų įvaizdžiai. 
Konferencijoje skaityti pranešimai tapo pagrindu moksliniams straipsniams, 
sudarantiems aštuntojo XVIII amžiaus studijų tomo pagrindą.

Leidinį sudaro keturios teminės dalys ir tradicinė anotacijų-recenzijų skiltis. 
Pirmojoje dalyje „Tarp kasdienės rutinos ir didžiosios politikos: vyrai ir moterys vie-
šojoje erdvėje“ analizuojama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės senatorių žmonų 
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veikla ir jų indėlis į giminės prestižo kūrimą (Dariuszas Rolnikas), aptariama herbo, 
kaip kilmingos moters identiteto dalies, reikšmė (Gabrielė Jasiūnienė), per Radvilų 
giminės našlių, žmonų ir dukrų vaidmenis analizuojamas mecenatystės reiškinys 
(Aistė Paliušytė). Mokytojo darbo kasdienybę ir berniukų bei mergaičių ugdymui 
skirtus teorinius veikalus pristato Ewos Kulos ir Linos Balaišytės straipsniai.

Antrojoje XVIII amžiaus studijų dalyje „Privati erdvė: santykiai šeimoje“ atsklei-
džiama Vilniaus miestiečių moterų kasdienybė (Violeta Pansevič) bei dviejų Lietuvos 
kilmingųjų šeimų – Nagurskių ir Sapiegų – pavyzdžiu analizuojami sutuoktinių 
asmeniniai ryšiai. Rita Trimonienė aptaria Jokūbo Nagurskio ir Marijonos Puzinai-
tės-Nagurskienės santykius. Jolita Sarcevičienė analizuoja Antano Kazimiero Sapiegos 
ir Teresės Rachelės Sapiegienės tarpusavio ryšių atspindžius korespondencijoje. 

Trečioji leidinio dalis „Vaizdai ir įvaizdžiai“ atveria vyrų ir moterų vaizdavimą 
Lietuvos dailėje ir raštijoje. Lijana Birškytė-Klimienė atskleidžia šv. Onos kaip 
idealios žmonos, motinos ir senelės įvaizdį XVIII a. pabaigos – XIX a. pirmosios 
pusės Lietuvos katalikiškojoje dailėje. Rūta Janonienė, išanalizavusi valstiečių 
įvaizdžius Pranciškaus Smuglevičiaus paveiksle Krokuviečiai smuklėje, kūrinį pri-
stato kaip alegorinį liaudies paveikslą su užkoduotu patriotiniu turiniu. Išsamią 
proginio kūrinio, skirto Karolinos Kotrynos Radvilaitės ir Stanislovo Ževuskio 
(Stanisław Rzewuski) santuokai, analizę pateikia Regina Jakubėnas, parodydama 
kūrinyje užkoduotą Lietuvos ir Lenkijos unijos idėją.

Ketvirtojoje XVIII amžiaus studijų dalyje „Vyrai ir moterys religinėse 
bendruomenėse“ aptariama klauzūros ir neturto problema Kauno bernardinių 
vienuolyne (Vaida Kamuntavičienė), jėzuitų rūpinimasis našlėmis Abiejų Tautų 
Respublikoje (Andrea Mariani’is) bei pristatomas tyrimas apie Vilniaus ir Že-
maitijos katalikų konsistorijose spręstas bylas dėl impotencijos (Karolis Tumelis).

Kitaip nei ankstesniuose tomuose, šį leidinį atveria ne tik tradicinis sudary-
tojos žodis (Pratarmė), bet ir įžanginė profesorės Dalios Leinartės esė „Moterų 
istorija tarp (Europos) Rytų ir Vakarų, arba vėl kryžkelėje“. D. Leinartė apžvelgia 
moterų istorijos tyrimų kelią lietuvių istoriografijoje, atskleidžia takoskyrą tarp 
lyčių lygybės principų deklaravimo ir neopatriarchalinių vyrų ir moterų vaidmenų 
akcentavimo šiuolaikinėje visuomenėje, kartu skatindama pamąstyti, kodėl Lie-
tuvoje moterų istorija nebuvo formaliai integruota į istorijos tyrimus bei studijas 
ir kodėl ji netapo integralia istorijos mokslo dalimi – profesionalia ir lygiaverte 
valstybės biudžeto finansuojama disciplina.

Tikimės, kad į maloniojo skaitytojo rankas atiduodamas naujasis XVIII am-
žiaus studijų tomas ne tik suteiks naujų žinių apie vyrų ir moterų statusą, santykius 
ir įvaizdžius XVIII amžiuje, bet ir bus postūmis naujiems tyrimams.

     Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
     Vilnius, 2022 m. spalis



FOREWORD 

In the early modern period, with the emergence of centralised states and the rise 
of absolutism in Western Europe, the individual became increasingly subjected to 
external control. The private life of the family, the kin, and the home came under 
the scrutiny and even regulation by state and church authorities. The new era was 
marked by a change in mentality, which was influenced by the Reformation that 
placed the marital family at the centre of public life and abolished celibacy and 
monasteries in many regions of Europe. In Protestant countries, marriage seemed 
to have become the only acceptable form of woman’s existence. The processes un-
folding in Europe in the sixteenth-eighteenth centuries had a direct impact on the 
situation of women. Scholars have conflicting views with regard to these changes, 
but the prevailing proposition is that women’s legal and social position worsened 
in the early modern period: the distinction between female and male spheres of 
activity, which went hand in hand with the devaluation of the feminine sphere, 
intensified. The Enlightenment brought about a fundamental change in gender 
relations, stimulating, with the Universalist philosophy of the Enlightenment, 
a reconsideration of women’s place in society and an attempt to reconcile the 
claims about the differences between the status of men and women. The ideas of 
the social contract, women’s education, and partnership in marriage, which were 
raised in the late seventeenth-early eighteenth century, opened the path for the 
emancipation of women. 

In the second half of the eighteenth century, ideas of the Enlightenment 
reached the remotest corners of the Grand Duchy of Lithuania. The debate on 
the status of men and women and their roles in society appeared to have reached 
culmination in the 1780s, when, as part of the reform of the state education 
system in the Polish-Lithuanian Commonwealth, special attention was paid to 
the upbringing of children of both sexes. Drafted in 1783, the ‘Regulations of the 
Educational Commission’ finalised the requirements for girls’ education, which 
was to be aimed at bringing the girls up to be good wives, mothers, and ladies of 
the house devoted to their homeland. 

Despite the abundance of historiography on the ‘women’s world’ in the 
Polish-Lithuanian Commonwealth, there is still a lack of a holistic approach 
to gender relations in the Grand Duchy of Lithuania in the eighteenth century. 
The aim of the conference ‘Men and Women in the Eighteenth Century: The 
Status, Relations, and Images’, held at the National Museum – Palace of the Grand 
Dukes of Lithuania, Vilnius, on 3–4 December 2020, was an attempt to fill this 
gap. It focused on the issues of the legal, social, and economic status of men and 
women, as well as on the images of ideal men and women that dominated the 
society of the Enlightenment. The papers presented at the conference evolved 
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into scholarly articles that form the basis of the eighth volume of The Eighteenth 
Century Studies. 

The publication consists of four thematic parts and the traditional section of 
abstracts and reviews. The first part, ‘Between the Daily Routine and Big Politics: 
Men and Women in the Public Space’, analyses the activities of the wives of the 
senators of the Grand Duchy of Lithuania and their contribution to the creation 
of family prestige (Dariusz Rolnik). In this part of The Eighteenth Century Studies, 
Gabrielė Jasiūnienė discusses the significance of the coat of arms as part of the 
identity of a woman of noble birth. Aistė Paliušytė looks at the phenomenon of 
philanthropy through the roles of the widows, wives, and daughters of the Radvila 
(Radziwiłł) family. Ewa Kula and Lina Balaišytė present the daily life of a teacher 
and theoretical works on the education of boys and girls. 

The second part, ‘Private Space: Family Relations’, reveals the everyday life 
of the women of Vilnius (Violeta Pansevič) and analyses personal relationships 
between the spouses in two Lithuanian noble families, the Nagurskis (Nagurski, 
Nagórski) and the Sapiega (Sapieha). Rita Trimonienė discusses the relationship 
between Jokūbas Nagurskis (Jakub Nagurski) and Marijona Puzinaitė-Nagurskienė 
(Marianna z Puzinów Nagurska), while Jolita Sarcevičienė analyses the reflec-
tions of interpersonal relations between Antanas Kazimieras Sapiega (Antoni 
 Kazimierz Sapieha) and Terese Rachelė Sapiegienė (Teresa Rachela Sapieżyna) 
in their  correspondence. 

The third part of the publication, ‘Pictures and Images’, addresses the rep-
resentation of men and women in Lithuanian art and literature. Lijana Birškytė-
Klimienė reveals the image of St Anne as an ideal wife, mother, and grandmother 
in Lithuanian Catholic art of the late eighteenth and early nineteenth centuries. 
Having analysed the images of peasants in Pranciškus Smuglevičius’s (Franciszek 
Smuglewicz) painting Cracowians in a Tavern, Rūta Janonienė introduces this 
work as an allegorical painting of a people with an encoded patriotic content. 
Regina Jakubėnas offers a detailed analysis of the occasional work dedicated to the 
marriage of Karolina Kotryna Radvilaitė (Karolina Katarzyna Radziwiłłówna) 
and Stanislovas Ževuskis (Stanisław Rzewuski), disclosing the idea of a union 
between Lithuania and Poland that is encoded in this work. 

The fourth part of the publication, ‘Men and Women in Religious Com-
munities’, discusses the issue of enclosure and poverty in the Bernardine convent 
in Kaunas (Vaida Kamuntavičienė), the Jesuits’ care of widows in the Polish-
Lithuanian Commonwealth (Andrea Mariani), and introduces a study on how 
cases of impotence were approached by the Catholic consistories of Vilnius and 
Samogitia (Karolis Tumelis). 

Unlike the previous volumes, this volume opens not only with the traditional 
foreword by the editor, but also with an introductory essay ‘The  History of Women 
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between (European) East and West, or at a Crossroads Again’ by Professor Dalia 
Leinartė. An introductory essay reviews the path of research in women’s history 
in Lithuanian historiography and points to the divide between the declaration 
of the principles of gender equality and the emphasis on the neo-patriarchal roles 
of men and women in contemporary society. At the same time, Dalia Leinartė 
encourages reflection on why women’s history has not been formally integrated 
into historical research and studies in Lithuania and why it has not become an 
integral part of historical scholarship – a professional and equal discipline funded 
by the state budget. 

We hope that this new volume of The Eighteenth Century Studies offered to 
the benevolent reader will not only provide new insights into the status, relations, 
and images of men and women in the eighteenth century, but will also serve as a 
stimulus for new research. 

     Ramunė Šmigelskytė-Stukienė 
     Vilnius, October 2022 


