
I.  LDK ÞLUGIMAS

Archeologijos, taip pat ir kitø tautø ra-
ðytiniai ðaltiniai liudija, kad lietuviø pro-

tëviai – baltai nuo neatmenamø laikø gyveno nuo Baltijos iki Vyslos, iki
Volgos–Okos ir Maskvos upiø, iki Pripetës ir anapus jos. Ir gyveno ne ur-
vuose, ne vien ðluotas mokëjo riðti, bet net su Romos imperijos kraðtais
prekiavo ir savo ginkluote, árankiais bei gyvenimo lygmeniu nenusileido
kaimyninëms tautoms ir valstybëms.

Nuo penktojo amþiaus po Kr. á lietuviø genèiø – baltø þemes ëmë verþ-
tis slavai, kuriø ypaè daug ásikûrë þemëse tarp Kijevo, Pskovo, Naugardu-
ko. Èia ið baltø ir ateiviø slavø susiformavo krivièiø, dregovièiø ir kitos
gentys, X a. ásikûrusios Èernigovo, Polocko, Pskovo, Naugarduko ir kitose
kunigaikðtystëse. Tø kunigaikðtysèiø plëtimuisi á Vakarus prieðinosi lietu-
viø gentys, ypaè ásitvirtinusios apie Gardinà, Ðèiusinà, Lydà, Krëvà, Bres-
laujà ir kitur.1

Su pietvakariø slavais – lenkø protëviais pirmiausia susidûrë lietuviø
gentis – jotvingiai (sûduviai) daugiausia Krokuvos (vëliau vadintos Maþà-
ja Lenkija) ir Gniezno (Didþiosios Lenkijos) kraðtuose. Germanø gentims
ypaè atkakliai pradëjus verþtis á lenkø genèiø þemes, daugelá jø nuo X a.
ëmësi jungti Gniezno Piastø giminës kunigaikðèiai. Vienas pirmøjø ið jø
minimas kunigaikðtis L. Mieðka (963–992 m.). Jo valstybë buvo tarp Ode-
rio ir Vyslos upiø. Vëliau prie jos dar buvo prijungta Maþoji Lenkija (Kro-
kuvos kraðtas), iki tol valdyta Èekijos kunigaikðèiø. 966 m. kunigaikðtis
L. Mieðka, vesdamas Èekijos kunigaikðtytæ Dobrovà, sutiko visà kraðtà ap-
krikðtyti, ir pirmuoju vyskupu buvo paskirtas Dobrovos kapelionas – èekø
vienuolis Jordanas. Vyskupijos centru jis pasirinko Poznanæ. Beveik tuo
paèiu laiku krikðèionybæ priëmë ir didelë dalis rytø slavø – Kijevo ir greti-
mø kunigaikðtysèiø. Gerokai anksèiau, nuo VII a., krikðtijosi slavai Balka-
nuose, bulgarai. Nuo XI a. vidurio Kijevo kunigaikðtystë ëmë silpnëti dël
vidiniø nesutarimø ir prasidëjusiø mongolø–totoriø antplûdþiø.

Pirmoji paþintis su lenku

1 Zinkevièius Z. Pietryèiø Lietuva nuo seniausiø laikø iki ðiø dienø // Lietuvos Rytai. V.,
1993.
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Lenkø kunigaikðèiai vieni pirmøjø Rytø Europoje ëmësi pajungti krikð-
èionybæ savo interesams. Tam tikslui jie pasistengë atskirti Lenkijos baþ-
nyèià nuo Magdeburgo (kryþiuoèiø) ir ákûrë Gniezno arkivyskupijà, kurios
arkivyskupas 1025 m. be Popieþiaus ir imperatoriaus Henriko II pritarimo
vainikavo kunigaikðtá Boleslovà pirmuoju Lenkijos karaliumi. Tuo Lenki-
ja pasiekë savo politinæ ir baþnytinæ nepriklausomybæ nuo Vokietijos im-
perijos. Lenkija ëmë silpti po to, kai karalius Boleslovas III 1138 m. padalijo
ðalá savo sûnums ir testamentu nustatë sosto paveldëjimo tvarkà. Tuo te-
stamentu jis sukûrë ir atskiras Silezijos, Mazovijos, Vakarinës Didþiosios
Lenkijos ir Rytinës Maþosios Lenkijos (su Sandomeþu) paveldimas kuni-
gaikðtystes, valdomas jo sûnø ir bûsimø jø ápëdiniø, o Centrinæ Lenkijà
(nuo Krokuvos iki Pamario) paskyrë valdyti vyriausiajam amþiumi Piastø
ðeimos nariui, kuris turëjo bûti laikomas ir vyriausiuoju visos Lenkijos ku-
nigaikðèiu (dux totius Poloniae). Taèiau po ðalies padalijimo prasidëjo ne-
santaika tarp valdovø, dël to ji toliau skaldësi á vis smulkesnes
kunigaikðtystes. Po keleto deðimtmeèiø nuo Lenkijos atskilo Pamario (su

Baltø gentys XIII a. pradþioje.

I. LDK ÞLUGIMAS
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sostine Ðèecinu), Silezijos kunigaikðtystës, kurios pateko vokieèiø átakon
ir buvo germanizuotos. O Mozûrø kunigaikðtis Konradas (1191–1247 m.),
svajodamas apie savo ásigalëjimà lietuviø genèiø – prûsø ir jotvingiø þemë-
se, bet dangstydamasis pagoniø apkrikðtijimo ir krikðèionybës platinimo
skraiste, pasikvietë á Pavyslá Kryþiuoèiø ordinà (tuo metu po pralaimëtø
karø Palestinoje ásikûrusá Vengrijos Transilvanijoje, Srebenbûrge) ir pa-
siûlë jiems ásikurti prûsø–lietuviø pasienyje, atiduodamas jø þinion visà
Kulmo sritá ir jø nukariautas prûsø þemes, kaip jo, Mozûrø kunigaikðèio,
lenà. Ta iðdavikiðka lenkø valdovo Konrado sutartis su grobiðkuoju Vokie-
èiø ordino magistru Hermanu fon Zalca (Hermann von Salza) buvo suda-
ryta 1226 m. Taèiau Ordinas apgavo ir lenkus: sutartyje nebuvo uþsiminta
apie Mozûrø kunigaikðèio suverenitetà ir pavaldumà jam. Tuo pasinaudo-
damas Ordino magistras tais paèiais metais pasiraðë sutartá su Vokietijos
imperatoriumi Frydrichu II. Ta sutartimi pripaþino jo valdþià ir gavo privi-
legijà valdyti visas nukariautas prûsø, tarp jø ir lenkø kunigaikðèio Konra-
do þemes, Kulmà. Kitaip sakant, pagal tà sutartá prûsø ir mozûrø þemës

Lietuviø genèiø–prûsø sukilimas 1260–1274 m. (Gustaitis A. Kunigaikðèio Radvilos
þemëlapis. 1990. P. 89).

ALGIMANTAS LIEKIS
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turëjusios priklausyti Vokietijos imperijai (Ðventosios Romos imperijai).
Maþa to, privilegijà Ordinui valdyti nukariautas pagoniø prûsø þemes su-
teikë ir Popieþius. Kitaip tariant, lenkø iniciatyva ir buvo sukurta kryþiuo-
èiø vokieèiø valstybë, jø verþimosi á rytus, á lietuviø ir slavø þemes atramos
bazë.

1230 m. kunigaikðtis Konradas, vil-
damasis didesnës Ordino paramos,

pats patvirtino Kulmo ir jo þemiø perdavimà jam. Vokieèiai siekë naujose
gautose ir nukariautose prûsø þemëse ásitvirtinti statydami naujas pilis, ið
kuriø, dangstydamiesi apkrikðtijimu, nuo 1230 m. ëmë verþtis toliau á prû-
sø, jotvingiø þemes. Vokieèiø kryþiuoèiø ordino riteriams, puolantiems Prû-
sijà, Lietuvà, talkino Mozûrø kunigaikðtis Konradas, lenkø Pamario
kunigaikðtis Sventopolkas. Bet po keleto metø, kai Ordino riteriai ëmë
pulti ir lenkø vyskupo Kristijono valdas, þudyti ar iðvaryti nelaisvën ir apsi-
krikðtijusius prûsus, lenkus, kai Ordinas uþgrobë lenkø Pamará su Vyslos
þiotimis ir tuo atkirto Lenkijà nuo Baltijos jûros, lenkø kunigaikðèiai su-
prato, kad kryþiuoèiø ásileidimas buvo klaida. Bet buvo vëlu. 1247 m. mi-

Kryþiuoèiø keliai á Þemaièius XIV a.

Lenkø suokalbis su kryþiuoèiais
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rus Konradui, jo valdytas þemes pasidalijo sûnûs, dël to kraðtas dar men-
kiau bepajëgë prieðintis vokieèiams. Padëtá dar labiau sunkino stiprëjan-
èiø lietuviø kunigaikðèiø puldinëjimai, o XIII a. viduryje kraðtà labai
nusiaubë ásiverþusios mongolø–totoriø ordos (buvo sudeginti Sandome-
þo, Krokuvos ir kiti miestai). XIV a. pabaigoje Èekijos karalius Vaclovas II
uþëmë dar laisvà Lenkijos dalá ir 1300 m. vainikavosi jos karaliumi, prisi-
jungdamas Lenkijà kaip Èekijos provincijà. Taèiau neilgam. 1305 m. mi-
rus Èekijos ir Lenkijos karaliui Vaclovui II, o po metø ir sosto paveldëtojui
jo sûnui Vaclovui III, lenkø Kujavijos kunigaikðtis Vladislovas Lokietka
(Wùadysùaw Ùokietek) uþëmë Maþàjà Lenkijà, Silezijà ir pasiskelbë didþiuo-
ju kunigaikðèiu. 1314 m. jo valdþion pateko ir Didþioji Lenkija. 1320 m. jis
vainikavosi Lenkijos karaliumi. Lenkija vël tapo nepriklausoma valstybë.

Lietuviø ir kryþiuoèiø kovø laukas XIII–XIV a.
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Norëdamas sustiprinti savo ir Lenkijos padëtá, karalius Vladislovas Lo-
kietka 1320 m. savo dukrà Elzbietà iðleido uþ Vengrijos karaliaus Karolio
Roberto Anþu (d’Anjou), o 1325 m. sudarë sàjungà ir su Lietuvos Didþiuoju
kunigaikðèiu Gediminu.

Gediminas, savo dukrà Aldonà iðleis-
damas uþ lenkø karaliaus Vladislovo Lo-

kietkos sûnaus Kazimiero, Lenkijos sosto ápëdinio, pagal kai kuriuos
ðaltinius, tø vedybø proga paleido ir keletà tûkstanèiø lenkø belaisviø, pa-
imtø ávairiø mûðiø metais.1

Tai bene pirma þinutë istorijoje apie lenkus Lietuvoje (tik neaiðku, kiek
tø lenkø belaisviø buvo ir liko). Beje, lietuviø susidûrimas su lenkais prasi-
dëjo tik kryþiuoèiams pavergus prûsus, o ypaè po 1283 m., kai kryþiuoèiai
ir lenkai galutinai áveikë jotvingius (sûduvius) ir jø kraðtà pavertë dykra –
prûsai ir sûduviai iki tol lietuviams buvæ tarsi skydas nuo lenkø ir germanø.

Apie lietuviø protëvius sûduvius (jotvingius) Kryþiuoèiø ordino kroni-
ninkas Petras Dusburgietis „Prûsø þemës kronikoje“ („Chronicon terrae
Prussiae“) raðo, kad sûduviai buvæ ypaè taurûs ir garsëjæ ne tik savo kil-

Naugarduko pilies griuvësiai.

Lenkø belaisviai Lietuvoje

1 Liekis A. Lietuviø karyba ir ginkluotë (iki 1940 m.). V., 2002. P. 31.

I. LDK ÞLUGIMAS
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niais paproèiais, bet ir turtais, savo galybe. Jie greitai galëjæ sukviesti net
6000 gerai ginkluotø raiteliø.1

Jø gyventa teritorija – dabartinë Uþnemunë (Sûduva), taip pat dalis
Baltarusijos, Ukrainos ir Lenkijos. Stambiausia jø buveinë – Naugarduko
pilis.

Lietuvius nuo savo gentainiø – prûsø,
jotvingiø (sûduviø) likimo iðgelbëjo tai,

kad jie gebëjo sudaryti centralizuotà savo valstybæ, kurios valdovas Min-
daugas 1253 m. buvo karûnuotas karaliumi. Taèiau ta valstybë dar  nepajë-
gë iðgelbëti nuo vokieèiø, lenkø savo giminaièiø – prûsø ir sûduviø
(jotvingiø).

Taèiau Lietuva, norëdama atsispirti dviejø vokieèiø ordinø – Kryþiuo-
èiø (ið prûsø ir lenkø þemiø) ir Kalavijuoèiø (ið giminaièiø latviø þemiø)
pastangoms, prisidengus krikðèionybës platinimu, pavergti jà, buvo pri-
versta ieðkoti paramos savo protëviø – baltø þemëse, pleèiant valstybës
ribas á jau apkrikðtytus rytø slavø kraðtus, kuriems Lietuva buvo iðsigelbë-
jimas nuo totoriø–mongolø ordø. Tad karaliai Mindaugas ir Gediminas
taip lengvai iðplëtë Lietuvos valstybës ribas á gudø, ukrainieèiø ir kitø rytø
slavø þemes.

Ið rytø ir ðiaurës Lenkijà juosianti vis
stiprëjanti pagoniðkoji Lietuvos valstybë

gàsdino ir kartu ramino Lenkijà. Gàsdino, kad gali patekti jos valdþion,
ramino, kad saugo nuo totoriø ir mongolø ordø, kad dràsiai gindamasi
nuo vokieèiø ordinø laikë sukausèiusi jø jëgas ir tuo saugojo Lenkijà. Ta-
èiau paèioje Lenkijoje padëtis buvo nerami, ypaè po to, kai 1370 m. mirus
karaliui Kazimierui III Didþiajam, naujuoju iðrinkus Vengrijos karaliø Liud-
vikà I Anþu, Lenkija sudarë personalinæ unijà su Vengrija. Bet naujasis
karalius beveik nesidomëjo Lenkija, palikdamas jos valdymà savo motinai
Elzbietai ir jos lenkø ponams bei bajorams. Ðie tuo pasinaudojo ir ëmë
stiprinti savo galià valstybëje. Tuos jø siekius áteisino savo privilegijomis ir
karalius vengras, bijodamas, kad nebûtø jo atsisakyta. 1382 m. mirus kara-
liui Liudvikui I Anþu, po ilgø ginèø Lenkijos sosto ápëdine buvo pasirinkta
mirusio karaliaus jauniausia dukra dvylikametë Jadvyga (g. apie 1371 m.).

1 Tautavièius A. Jotvingiai, dainaviai, sûduviai, poleksënai // Lietuvos sienø raida. Sud.
A. Liekis. V., 1997. T. 2, p. 143.

Karalius Mindaugas

Pirmosios lenkø unijos

ALGIMANTAS LIEKIS
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Pirmasis Lietuvos karalius Mindaugas.
Gimë apie 1200 m., mirë 1263 09. Lietuvà valdë 1251–1263 m.

Jo vaikai: Vaiðelga, Daumantas, Ruklys, Rupeikis. Dail. A. Ðakalys.

Medaliai karaliui Mindaugui atminti.

LIETUVOS VALDOVAI
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Pirmasis Lietuvos karalius Mindaugas (sena graviûra).

LIETUVOS VALDOVAI
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1384 m. ið Vengrijos ji atvyko á Krokuvà ir èia buvo karûnuota Lenkijos
karaliene. Valdþia ir toliau liko lenkø ponø rankose. Taèiau jaunajai kara-
lienei reikëjo „karaliaus“. Dar vaikystëje Jadvyga buvo suþieduota su Habs-
burgo sosto paveldëtoju Vilhelmu (tiems laikams tai buvo bûdingos
simbolinës suþieduotuvës) tëvams siekiant savø interesø. Suþieduotuviø
puota trukusi 14 dienø. Po suþieduotuviø Jadvyga buvo iðsiusta auklëti á
Vienos dvarà.

Lenkø ponai ieðkojo sau ir Lenkijai naudingesniø vedybø. Ir èia dau-
geliui atrodë naudinga iðtekinti savo karalienæ uþ galingiausio Lietuvos
Didþiojo kunigaikðèio Algirdo sûnaus Jogailos (g. apie 1351 m., mirë
1434 m.). Metraðèiai byloja, kad Algirdas ir Kæstutis buvæ susitaræ, jog po
juodviejø mirties jø sûnûs Jogaila ir Vytautas irgi broliðkai valdys Lietuvà,
kaip ir jiedu. Taèiau tas, kuris valdys sostinæ Vilniø, bus ir Lietuvos Didysis
kunigaikðtis. O kadangi Jogaila gyveno Vilniuje, tai jis tuo metu, kai lenkai
dairësi savo karalienei vyro, ir buvo ávardijamas Didþiuoju Lietuvos kuni-
gaikðèiu. Þinia apie lenkø ponø sumanymà iðtekinti uþ jo Jadvygà buvo
maloni Jogailai. Bet tuo paèiu metu atvyko ir pirðliai ið Maskvos su siûly-
mu vesti caro Dmitrijaus Donieèio dukrà Sofijà. Ði þinia Jogailai irgi buvo
maloni. Juk ir jo tëvas pagonis Algirdas net du kartus taip pat buvo vedæs
rusaites.1

Lietuvos valstybës kelias bûtø buvæs ki-
toks, jeigu Jogaila bûtø susigiminiavæs su

Maskvos caru. Taèiau nerasta daugiau duomenø dël tø pirðlybø. Be abejo-
nës, ta þinia privertë lenkø ponus greièiau apsispræsti dël vyro Jadvygai
parinkimo. Tartis dël vedybø su lenkais á Krokuvà 1385 m. sausio pradþio-
je nuvyko Jogailos brolio Skirgailos (Jogaila turëjo 6 brolius – Skirgailà,
Kaributà, Lengvená, Karigailà, Vygantà, Ðvitrigailà ir 3 seseris – Joanà,
Aleksandrà, Teodorà) vadovaujama delegacija, kurioje buvo ir ið Ordino
neseniai sugráþæs pusbrolis kunigaikðtis Vytautas. Lenkø ponai, pamatæ
labai garbingus pasiuntinius, ið Jadvygos apartamentø slapta iðkraustë jos
vaikystës suþadëtiná Austrijos princà Vilhelmà Habsburgà ir, pritariant Jad-
vygos motinai Elzbietai, susitarë dël dukros Jadvygos iðtekinimo uþ Jogai-
los ir unijos tarp LDK ir Lenkijos sudarymo. Tik Jadvyga, anot kai kuriø

1 Lietuviø enciklopedija. Èikaga, 1956. T. 9, p. 4421; Ivinskis Z. Lietuvos istorija iki
Vytauto Didþiojo mirties / Amerikos lietuviø katalikø mokslo akademija (toliau –
ALKMA). Roma, 1938. P. 230.

Jaunamartë Jadvyga
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ðaltiniø, ilgai spyrusis, kad jà atskyrë nuo jos mylimojo Vilhelmo ir verèia
iðtekëti uþ gerokai senesnio „pagonio“ ið Lietuvos. Naktá esà norëjusi net
pabëgti ið pilies. Tik sargyba vargðelæ sugavusi. Taèiau kai po kurio laiko su
gausia palyda pilyje pasirodë Jogaila, Jadvyga nustebusi – koks aukðtas, dai-
lus ir be „kanopø“ vyriðkis. Tiesa, jau kiek þilstelëjæs, bet ðiaip ðaunus vyras.

Jogailai patiko Jadvyga, bet labiausiai jos karûna, kuria jis labai norëjo
pasipuikuoti prieð savo brolius ir Maskvà. Lenkija Jogailos, kaip ir dauge-
lio jo patarëjø, nebaugino: ji ir gerokai maþesnë negu Lietuva, apimta ne-
tvarkos. Ir atrodë, nebus jokio pavojaus Lietuvai, jeigu jà apkrikðtys Lenkija.
Tai juk ne vokieèiø ordinai, kurie krikðèionybæ siejo su apkrikðtyto kraðto
prisijungimu.

Lenkø ponø reikalavimas uþ Jadvygà pasiraðyti unijà nebaugino. Ne-
patiks – nutrauks. Juk ir Lenkija jau daug kartø tokià unijà buvo nutrau-
kusi su Èekija, Vengrija.

Lenkø ponus iðleisti Jadvygà uþ Jogailos skatino viltis, kad Lietuva pri-
siimsianti pagrindinæ karo su kryþiuoèius, mongolais–totoriais naðtà, kad
turës neaprëpiamas erdves naujiems savo dvarams kurti, kad pagaliau ir
pasauliui, ir Popieþiui galës girtis, jog apkrikðtijo galingiausià Rytø Euro-
pos valstybæ – Lietuvà, kurios jau daugiau kaip ðimtmetis negali áveikti
Kalavijuoèiø ir Kryþiuoèiø ordinai. Galiausiai lietuviai – ne vokieèiai, èe-
kai, kurie stengdavosi jiems atitekusius lenkus nutautinti, – lietuviai dar ir
savo raðto, savo kunigø bei vienuoliø neturi.

Jogaila dþiaugësi galimybe uþsidëti Lenkijos karûnà ir priedo prie jos
turëti jaunà þmonà Jadvygà.

Ji tarp Lenkijos ponø ir Jogailos buvo
pasiraðyta 1385 m. rugpjûèio 14 d. Aktà dar

pasiraðë jo broliai Skirgaila, Kaributas, Lengvenis ir pusbrolis kunigaikðtis
Vytautas. Sutartyje buvo nurodyta, kad Jogaila su visais kunigaikðèiais, ba-
jorais ir visa tauta apsikrikðtys lotyniðkomis apeigomis (toká paþadà jis 1382 m.
buvo davæs Dubysos sutartyje ir kryþiuoèiams). Lietuva turëjo gràþinti á Len-
kijà visus jos belaisvius, sumokëti Jadvygos suþadëtiniui Vilhelmui 200 000
florinø dël netesybø, o Lenkijai sugràþinti jos prarastas þemes ir pan. 1

1386 m. sausio 12 d. Liubline Jogaila buvo iðrinktas Lenkijos karaliumi
ir Lietuvos Didþiuoju kunigaikðèiu. Prieð tai dar buvo Gniezno arkivysku-
po pakrikðtytas Vladislovo vardu. Kartu tada buvo pakrikðtyti jo palydovai

Krëvos sutartis

1 Lietuviø enciklopedija. Èikaga, 1938. T. 8, p. 93.

I. LDK ÞLUGIMAS
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Kryþiuoèiai – krikðèionybës „skelbëjai“ Lietuvoje. Dail. J. Kosakas.

Skirgaila, Lengvenis ir kiti, antrà kartà apsikrikðtijo ir Vytautas (prieð me-
tus jis buvo krikðtytas kryþiuoèiø).

1386 m. vasario 18 d. Krokuvos pilies katedroje ávyko Jogailos ir Jad-
vygos vestuvës, o kovo 4 d. jis karûnuotas Lenkijos karaliumi.

Lenkai visur ëmë skelbti, kad jie padarë tai, ko nepajëgë kalavijuoèiai
ir kryþiuoèiai – apkrikðtijo Lietuvà. O kadangi jie apkrikðtijo, tai turëjo
bûti iðaukðtinta ir tø krikðtytojø svarba. Ir lenkas Popieþius Jonas Paulius II

ALGIMANTAS LIEKIS
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tokiu Lietuvos apkrikðtijimo apaðtalu nurodë Jogailos paèià Jadvygà, pa-
skelbdamas jà ðventàja. Ji taip pat paskelbta ir sujungtos Europos globëja.
2010 m. pabaigoje ið Lenkijos, ið Vavelio, kur palaidota Jadvyga kartu su
savo kûdikëliu po nesëkmingo gimdymo ir laikyta variniame karste, atveþ-
tas jos kaulo gabalëlis á Vilniø ir padëtas saugoti Pranciðkonø baþnyèioje.
Be abejo, istorikai iðtirs, kada ir kur ðventoji Jogailos þmona apaðtalavo
tarp pagoniø lietuviø.

Krëvos sutartimi pirmà kartà Lietuvos valstybë apribojo savo nepri-
klausomumà, atvërë duris paversti bejëge valstybës ákûrëjà lietuviø tautà.
Nors, beje, Krëvos sutartyje tie apribojimai buvo iðreikðti tik paþadu, kad
LDK, t. y. Lietuvos ir Rusijos þemës, amþiams „prisiðlies“ prie Lenkijos
karalystës. Tas teiginys ir skyrë Krëvos aktà nuo ankstesniø Lenkijos unijø
aktø su Vengrija, Èekija: juose tebuvo dviejø partneriø susitarimas kovoti
bendromis jëgomis. Todël ir po daugelio metø lenkø teisininkai buvo linkæ
Krëvos unijà aiðkinti kaip savarankiðkà Lietuvos prisijungimà prie Lenki-
jos, kaip LDK ásijungimà á Lenkijos karalystæ, nes Vakarø Europoje kuni-
gaikðtystë, kad ir „didþioji“, laikyta þemesne negu valdoma „karûnos“.
Taèiau ir po Jogailos vedybø Lietuva dar keletà deðimtmeèiø buvo vardija-
ma kaip savarankiðka valstybë ir viena kariavo su kryþiuoèiais, su totoriais,
mongolais, pasiraðydavo su kitomis valstybëmis sutartis. Ir kryþiuoèiai te-
beskelbë, kad jie ne su Lenkija, o su Lietuva kovoja. Krëvos unijos aktas
nebeminëtas nei Lietuvos, nei Lenkijos valdovø. Valdant Vytautui Didþia-
jam Lietuva drauge su Lenkija kaip sàjungininkës Þalgirio laukuose ne tik
sumuðë kryþiuoèius, bet jà imta ávardyti kaip vienà galingiausiø Rytø Eu-
ropos valstybiø.

Tø metø Lietuvos ir jos valdovo Vytau-
to Didþiojo galybæ ir garsà patvirtina

1626 m. Samuelio Daugirdo eilës ið jo „Genealogijos, arba trumpo didþiø-
jø Lietuvos kunigaikðèiø ir jø didþiø bei narsiø karo þygiø apraðymo“:

„Narsi tauta lietuviø, ðlove iðdabinta,
Lyg auksu lietos sienos kedro medþio spindi,
Ið kunigaikðèiø kraujo veda savo kilmæ,
Taurià, prakilnià […].

Gentis viena – lietuviø, jotvingiø ir prûsø […],
Ir lenkas, ir mozûras traukësi á ðalá, baiminos galios.

Eilës Vytauto garbei
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Kalba viena ir ribos bendros ðitai rodë,
Ir bûdas, paproèiai, ir apdaras vienodas,
Tik kunigaikðèiai þemæ taip pasidalino –
Viena tëvynë. […]

O Lietuva ðlovinga taip iðsiplëtojo,
Kad sienos driekës ten, net kur Ugra plaèioji.
Nuo Kijevo Putivilis – myliø ðeðiasdeðimt,
Nuo Polocko, Moþaisko – net aðtuoniasdeðimt […].
Á Lietuvà vaþiavo Perekopo skitai
Ir nuolankiausiai praðë jiems valdovà skirti […].
Su Lenkija narsioji Lietuva kovojo
Ilgai, kol ðtai brolystæ jai padovanojo […]“1

Beje, S. Daugirdas tas eiles XVII a. pradþioje raðë apimtas nevilties,
matydamas taip sumenkusià ir svetimøjø, ir savøjø sulenkëjusiø bajorø
engiamà lietuviø tautà, jos sukurtos valstybës virtimà Lenkijos provincija:
1629 m. Lenkijos karalius Zigmantas Vaza net buvo uþdraudæs platinti tuo
metu iðspausdintà Krokuvos universiteto profesoriaus Jono Inocento Pet-
ricijaus paraðytà ikikrikðèioniðkosios Lietuvos istorijà kaip áþeidþianèià „len-
kø ðirdis“, griaunanèià abiejø valstybiø bajorø vienybæ.2 Dël lietuviø
valdanèiøjø pasidavimo lenkø kalbai ir kultûrai minëtasis S. Daugirdas taip
kreipësi á savo amþininkà:

„O nûn, garbingas aini, aini vertas ðito,
Iðgirdæs, kokie didûs protëviø tie þygiai,
Kaip jø narsa, verþlumas niekad nesiliovë,
Atneðæ jiems ir garbæ, ir didingà ðlovæ,
Tu niekad nepraraski, savyje neðioki
Tà deimantà skaièiausià, turtà brangø toká,
Kurá krauju savuoju protëviai ágijo
Ir saugot tau paliko tëvai mieli já,
Paliko tau ir laisvæ, dorà taip ðlovingà,
Kad tik vieni pasauly buvo taip laimingi,

1 Daugirdas S. Genealogija, arba trumpas didþiøjø Lietuvos kunigaikðèiø ir jø didþiø
bei narsiø karo þygiø apraðymas. V., 2001. P. 129.

2 Ten pat. P. 8.
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LDK Vytauto Didþiojo laikais.

I. LDK ÞLUGIMAS
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Ir dþiaugës jie, fortûnos sûnûs numylëti, –
Ji mûðyje neleido niekad pralaimëti.
Dabar, deja, jai prieðø didelë galybë,
Kiek ant galvos plaukø tau, tiek visur jø slypi,
Iðplëðti ið tavæs jie nori laisvæ brangià,
Tironiðkà vergijà tau uþdëti rengiasi […].
Ir dargi negarbingai, vogèiomis jis kenkia,
Vis stengiasi paþemint, ðlovæ tavo menkint,
Kodël tu vis dar lauki, sësk ant þirgo, vykis,
Þaibu priðok prie jo taip, kaip tavasis Vytis.
Tu pamatysi: veikiai pakratys jis kaulus

Lietuvos karalius Vytautas Didysis
Gimë 1350 m., mirë 1430 10 27.

Tëvas – Kæstutis, motina – Birutë. Þmona – Ona Vytautienë, Julijona Alðëniðkë.
Vaikai: dukra Sofija. Valdë 1401–1430 m. Dail. A. Ðakalys.

ALGIMANTAS LIEKIS
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Ir galas bus jam regzti pinklëms ir apgaulei.
Tu á ðalis plaèiàsias në nesidairyki,
Þiûrëk tik á savàsias vëliavas meilingas […].
Tikiu: suteiks tau Vytis dvigubo narsumo,
Daugiau nei leidþia jëgos prigimtinës kûno […]“1

Taèiau daugelis savarankiðkos Lie-
tuvos patriotø jaudinosi dël 1569 m.

Liubline tarp Lietuvos ir Lenkijos pasiraðytos unijos, pagal kurià Lietuva
nebeturëjo teisës net rinkti savo valdovo. Po jos pasaulyje Lietuva imta
minëti jau tik kaip viena ið Lenkijos provincijø. Naujoji unija lenkams su-
darë sàlygas kurtis lietuviø þemëse (iki tol lenkai dvarininkai Lietuvoje
galëjo dirbti tik valstybës ástaigose), pirmiausia sostinëje Vilniuje.

Áteisinti Krëvos unijos idëjà – sudaryti bendrà Lietuvos ir Lenkijos vals-
tybæ lenkø ponai, jø valdoma Katalikø baþnyèia siekë nuo Jogailos karû-
navimo dienos. Taèiau daug lietuviø didikø, bijodami prarasti
savarankiðkumà, didesnio valstybiø suartëjimo vengë ir dar mëgindavo áro-
dyti, kad Lietuva ir Lenkija – tik bendraþygës prieð bendrus prieðus. Tai
ypaè mëginta pagrásti dar Vytauto Didþiojo po Þalgirio pergalës 1413 m.
Horodlëje bendrai su Jogaila pasiraðytu aktu, kad Lietuva yra savarankið-
ka valstybë, kad karalius ir didysis kunigaikðtis gali bûti renkamas tik abie-
jø valstybiø bajorø sutarimu, kad abiejø valstybiø bajorai turi tokias paèias
teises ir pan. Taèiau lenkø ponai visaip neigë tà „lygybæ“, didino savo átakà
Lietuvai ir, kai Vytautas Didysis prieð mirtá nutarë uþsidëti karaliaus karû-
nà (o tai bûtø reiðkæ Lietuvos savarankiðkumà), pagal kai kuriuos ðaltinius
lenkai pagrobë jà, o Vytautas Didysis netrukus mirë nesulaukæs naujos
karûnos atgabenimo.

Po Vytauto Didþiojo mirties (1430 10 27)
iðsivaduoti ið lenkø átakos ir atsikratyti nuo

visø su jais sudarytø sutarèiø mëgino Jogailos brolis Ðvitrigaila, pasiskel-
bæs Didþiuoju Lietuvos kunigaikðèiu. Jis, susitaræs su Vokieèiø ordinu
(1431 m.) ir remiamas pirmiausia rusiðkøjø þemiø kunigaikðèiø ir didikø,
ëmë siekti Lietuvos karaliaus karûnos ir atgauti lenkø pagrobtus Podolës,
Volynës kraðtus. Tai Lenkijos ponams ir Katalikø baþnyèios hierarchams

1 Daugirdas S. Genealogija, arba trumpas didþiøjø Lietuvos kunigaikðèiø ir jø didþiø
bei narsiø karo þygiø apraðymas. V., 2001. P. 130.

Ant lenko eðafoto su savo virve

Ðvitrigailos þygis
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sukëlë didelá nerimà: laimëjus Ðvitrigailai, Lietuva gali ne tik atsiskirti nuo
Lenkijos, bet ir priimti staèiatikybæ. Tad jie visur ëmë raginti Lietuvos Di-
dþiuoju kunigaikðèiu rinkti Vytauto Didþiojo brolá septyniasdeðimtmetá Þy-
gimantà. Ðis, ákalbëtas lenkø ponø, remiamas jø kariuomenës ir dalies
Lietuvos didikø, pradëjo karà prieð Ðvitrigailà. 1435 m. lemiamame mûðy-
je prie Ukmergës Ðvitrigailos kariuomenë pralaimëjo ir jis buvo priverstas
pasitraukti á savo valdomas slaviðkàsias þemes (Kijevo, Polocko, Vitebsko,
Smolensko, Lucko ir kitas). Þygimantas, bijodamas staèiatikiø nepasiten-
kinimo, paskelbë, kad teisës bûsianèios sulygintos su katalikø, kad Lietu-
vos Didþiuoju kunigaikðèiu bus renkamas tas, kurá pasiûlys Lenkijos karalius
ir kt.

Iðvarius Ðvitrigailà valdyti slaviðkø-
jø Lietuvos þemiø, lenkams pagaliau

pavyko suskaldyti Lietuvos valstybæ á dvi dalis, kad lengviau galëtø jà val-
dyti, paversti savo provincija. Vëliau karalius Þygimantas, supratæs lenkø
ponø ir Katalikø baþnyèios hierarchø klastà, ëmë tartis su Ðvitrigaila, su
Livonijos valdovais dël paramos, kad galëtø atkurti Lietuvos savarankið-
kumà ir vientisumà, bet lenkø ðnipai, tai suodæ, aðtuoniasdeðimtmetá Len-
kijos karaliø ir Lietuvos Didájá kunigaikðtá Þygimantà 1440 m. kovo 20 d.
nuþudë Trakuose, besimeldþiantá koplyèioje. Þygimantas su didelëmis ið-
kilmëmis buvo palaidotas Vilniaus katedroje ðalia Lietuvos Didþiojo kuni-
gaikðèio Vytauto.

Savarankiðkos Lietuvos ðalinin-
kai, neatsiklausdami Lenkijos kara-

liaus Vladislovo, nauju Didþiuoju kunigaikðèiu 1440 m. iðrinko jaunesnájá
karaliaus Jogailos (jis buvo miræs 1434 m.) sûnø Kazimierà. Jis Lietuvos
didikø, ypaè Goðtautø, reikalavimu valdë Lietuvà nepriklausomai nuo
Lenkijos, bet, þuvus karaliui Vladislovui (1444 m.), lenkai, bijodami pra-
rasti átakà Lietuvai, karaliaus karûnà pasiûlë vieninteliam likusiam Jo-
gailos sûnui Lietuvos Didþiajam kunigaikðèiui Kazimierui. Ðis 1447 m.
buvo karûnuotas Krokuvoje, bet lenkams nedavë jokiø paþadø dël Lietu-
vos valdymo ar jos priklausomybës nuo Lenkijos. Kazimieras buvo prisie-
kæs Lietuvos didikams saugoti ir ginti Lietuvà Vytauto Didþiojo Lietuvos
teritorijos ribose. Vietininku Lietuvai jis paskyrë savo sûnø Aleksandrà,
kurá, 1492 m. mirus karaliui, Lietuvos didikai, neatsiklausdami lenkø, iðsi-
rinko Didþiuoju Lietuvos kunigaikðèiu, pasiûlæ Lenkijos ponams iðsirinkti

Karaliaus Þygimanto þûtis

Bëgimas nuo lenkø „brolybës“
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savo karaliumi vyresnájá Aleksandro brolá Jonà Albertà. Jiems já iðsirin-
kus, juridiniu poþiûriu Lietuva atsiskyrë nuo Lenkijos ir tapo savarankiðka
valstybe. Lietuvos ponai privertë Aleksandrà pasiraðyti privilegijà: pasiþa-
dëti saugoti Lietuvos savarankiðkumà ir visus sprendimus priimti tik pasi-
taræs su Ponø taryba ir kt. Taèiau Aleksandras, iðauklëtas lenkiðkoje
aplinkoje, buvo unijos su Lenkija ðalininkas. Amþiaus pabaigoje pradëjus
á Lietuvos þemes verþtis labiau agresyvëjanèiai, iðsivadavusiai ið mongolø–
totoriø jungo Maskvos kunigaikðtystei, vykstant karams su totoriais, Lie-
tuva kreipësi á lenkus karinës paramos, bet ðie pareiðkë, kad sutiksià paremti
Lietuvà, jeigu ji atnaujins unijà su Lenkija. 1501 m. mirus Lenkijos kara-
liui Jonui Albertui, Lietuvos Didysis kunigaikðtis sutiko su lenkø pasiû-
lymu uþimti karaliaus sostà, kiek vëliau, 1503 m. spalio 23 d., Melnike
pasiraðë su lenkais ir sutartá, pagal kurià Lietuva ir Lenkija vël turinèios
susijungti á vienà nedalomà valstybæ, kurià valdys vienas valdovas – kara-
lius, renkamas abiejø valstybiø atstovø, turës bûti sudarytas ir bendras
abiem valstybëms seimas. Buvo numatyta, kad viena valstybë rems kità
kariuomene ir kitokiais bûdais. Taèiau Lietuva, kovodama su Maskva,
jokios paramos ið lenkø ir po tos þeminanèios sutarties pasiraðymo taip
ir nesulaukë. Lietuva tik gavo ið lenkø ponø pasiûlymà susitaikyti su Mask-
va. Be to, lenkai siûlësi atsiøsti savo atstovus á tas derybas su maskvie-
èiais. Dar kartà nusivylæ lenkais, Lietuvos ponai tà sutartá su lenkais buvo
paskelbæ negaliojanèia.

Aleksandras mirë 1506 m. Kartu su juo Vilniaus katedroje buvo palai-
dota ir viltis bûti Lietuvai savarankiðka valstybe. Vis labiau spaudþiama
stiprëjanèios Maskvos, Lietuva vël buvo priversta ieðkoti paramos pas len-
kus, kurie, lyg neblogi biznieriai, paþadëdavo padëti kovojanèiai Lietuvai
tik siekdami egoistiniø sumetimø – prisijungti Lietuvà, paversti jà savo
provincija. Dalis Lietuvos valdanèiøjø toms lenkø uþmaèioms dar ilgai prie-
ðinosi.

Po Aleksandro mirties Lietuvos didikai, patyræ lenkø dviveidiðkumà ir
savanaudiðkumà, vël jø neatsiklausæ, Didþiuoju Lietuvos kunigaikðèiu ið-
sirinko jo brolá Þygimantà II (Senàjá). Lenkai, baimindamiesi Lietuvos
savarankiðkumo, já irgi iðsirinko savo karaliumi. Lietuviai su tuo sutiko,
gavæ ið jo paþadà, kad jis karaliaudamas saugos ir gins Lietuvos savaran-
kiðkumà. Taèiau nesiliaujantys karai su Maskva ir totoriais dël rytiniø Lie-
tuvos þemiø sekino Lietuvà, kuriai teko pagrindinë tø karø naðta.

Nusenus karaliui Þygimantui II, nors dar tebesant jam gyvam, Lietu-
vos Didþiuoju kunigaikðèiu 1544 m. buvo iðrinktas jo sûnus Augustas, o po

I. LDK ÞLUGIMAS
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Lietuvos Didysis kunigaikðtis Treniota, g. 1210 m., mirë 1264 m., valdë 1263–1264 m.
(sena graviûra).

LIETUVOS VALDOVAI
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Pastaba. Nerasta toliau valdþiusio (1267–1268 m.) LDK Ðvarno paveikslo.

Lietuvos Didysis kunigaikðtis Vaiðelga, g. 1223 m., mirë 1267 m., valdë 1264–1267 m.

LIETUVOS VALDOVAI
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Lietuvos Didysis kunigaikðtis Traidenis, mirë 1282 m.,
valdë nuo 1268 ar 1269 iki 1283(?) m.

Pastaba. Nerasta toliau valdþiusio kunigaikðèio Daumanto (1283–1285 m.) , Butigeidþio
(1285–1291 m.) ir Butvydo (1291–1295 m.) paveikslø.

LIETUVOS VALDOVAI
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 Lietuvos Didysis kunigaikðtis Vytenis, g. 1260 m., valdë 1295–1315 m.

LIETUVOS VALDOVAI



33JUODIEJI LIETUVOS ISTORIJOS PUSLAPIAI

Lietuvos Didysis kunigaikðtis Gediminas g. 1275 m., mirë 1341 m.
Þmona Olga Smolenskaitë. Vaikai: Algirdas, Kæstutis, Liubartas, Jaunutis, Montvydas,

Narimantas, Karijotas, Elþbieta, Marija, Eufenija, Aldona.
Valdë 1316–1341 m. Pirmtakas Vytenis. Dail. A. Ðakalys.

Pastaba. Lietuvos Didþiojo kunigaikðèio Jaunuèio (g. 1300 m., valdþiusio 1341–
1345 m.) paveikslo nerasta.

Medalis ir paðto þenklelis Gediminui atminti.

LIETUVOS VALDOVAI
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Lietuvos Didysis kunigaikðtis Algirdas, g. 1296 02 11, mirë 1377 05 24.
Tëvas – Gediminas. Þmonos – Marija ir Julijona.

Vaikai: su Marija: Andrius, Dmitrijus, Konstantinas, Vladimiras, Fiodoras, Fedora,
Agrepina; su Julijona: Elena, Aleksandra, Jadvyga, Jogaila, Kena, Kaributas, Karigaila,

Lengvenis, Marija, Skirgaila, Ðvitrigaila, Vytautas, Vilgaidë.
Valdë 1345–1377 m. Dail. A. Ðakalys.

LIETUVOS VALDOVAI
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Lietuvos Didysis kunigaikðtis Jogaila g. apie 1351 m., mirë 1434 06 01.
Tëvas Algirdas, motina Julijona. Þmonos Jadvyga Anþujietë, Ona, Elþbieta Granovska,

Sofija Alðëniðkë. Vaikai: Vladislovas Varnietis, Kazimieras Jogailaitis.
Lietuvos Didysis kunigaikðtis 1377–1392 m., Lenkijos karalius 1386–1434 m.

LIETUVOS VALDOVAI
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Lietuvos Didysis kunigaikðtis Jogaila.
Biustas jo marmurinës statulos antkapyje Krokuvos katedroje.

Jogailos antspaudas.

LIETUVOS VALDOVAI
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ketveriø metø jis iðrinktas ir Lenkijos karaliumi. Tai buvo paskutinis ið
Gedimino palikuoniø Lietuvos ir Lenkijos valdovas. Jo motina karalienë
Bona buvo labai valdinga moteris, grieþtai auginusi ir bûsimà karaliø, ku-
riuo jis ir tapæs vengdavo reikðti savo nuomonæ, nors ðiaip buvæs iðsilavi-
næs, mokëjæs lenkø, lotynø, italø, vokieèiø kalbas, bet ne lietuviø. Lietuvos
didikai, Þygimantà Augustà rinkdami Didþiuoju kunigaikðèiu, vylësi, kad
Þygimantas Senasis gràþins lenkø pagrobtà Vytauto Didþiojo karaliaus ka-
rûnà, kad ja galëtø karûnuoti jo sûnø Augustà. Taèiau Þygimantas Sena-
sis, lenkø ponai su tuo nesutiko, bijodami Lietuvos atsiskyrimo nuo
Lenkijos. Tuo metu Lietuva ir toliau kovojo su Maskvos kunigaikðtyste,
taèiau, nors Augustas buvo iðrinktas ir Lenkijos karaliumi, þenklesnës pa-
ramos lietuviai ið lenkø beveik nesulaukë.

Pamilæs lietuvaitæ, bet ne Lietuvà. Karalius Þygimantas Augustas istori-
jos mylëtojø daþniausiai prisimenamas kaip Trakø vaivados St. Goðtauto nað-
lës Barboros Radvilaitës vyras, kurià paimdamas á savo þmonas bene tà
vienintelá kartà ir pasirodë esàs karalius, turintis savo nuomonæ, o ne vien
tik savo motinos karalienës Bonos ir lenkø ponø imperialistø valios vykdy-
tojas. Jis menamas ir kaip paskutinis Lietuvos Didysis kunigaikðtis dar dël
to, kad, naudodamasis ypaè sunkia Lietuvos padëtimi, privertë Lietuvos di-
dikus sutikti su 1569 m. Liubline su lenkø padiktuotu Lietuvos prijungimo
prie Lenkijos aktu. Lietuvai tuomet pasirinkimo nebuvo: puolama Maskvos
ir Krymo totoriø, Lietuvos valstybë buvo atsidûrusi prie praþûties ribos, o
didelë dalis karø nualintø lietuviø bajorø patikëjo lenkø ðnipais, kad

Vilniaus Þemutinës pilies rûmai XVIII a. pabaigoje.

ALGIMANTAS LIEKIS
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vienintelis iðsigelbëjimas – tai susi-
jungti su Lenkija á bendrà valstybæ,
vieno lenkø karaliaus valdomà: tuo-
met jau tikrai lietuviams nebereikë-
sià vieniems kariauti su Maskva. Jie
to susijungimo ëmë reikalauti ið Lie-
tuvos didikø, kariuomenës vadø. Pri-
jungti Lietuvà prie Lenkijos labai
stengësi pats karalius Þygimantas Au-
gustas, bijodamas, kad Lietuvos didi-
kai neiðsirinktø naujo savo Didþiojo
kunigaikðèio.

1569 m. pradþioje Liubline prasi-
dëjo minëtos unijos projektø svarsty-
mai. Bet lenkai lietuviø parengtà
unijos sutarties projektà atmetë ir dël
to lietuviø delegacija vasario mëne-
sio pabaigoje paliko Seimà ir gráþo
Lietuvon, Liubline likus tik pakanc-
leriui Eustachui Valavièiui. Lenkai,
norëdami priversti lietuviø delegaci-
jà sugráþti á Liublinà, 1569 m. kovo
24 d. uþgrobë Lietuvos valstybës dalá –
Volynës, Palenkës, Kijevo þemes ir
pareikalavo ið tenykðèiø dvarininkø ir
bajorø prisiekti iðtikimybæ Lenkijai,
pagrasinus, kad neprisiekusiøjø bus
konfiskuoti turtai. Ir daugelis prisie-
kë. Prisiekë ir net LDK pakancleris
E. Valavièius, turëjæs Palenkëje kele-
tà seniûnijø. Tik su pastaba, kad pri-
siekiàs vien kaip kraðto seniûnas, bet
ne kaip Lietuvos pakancleris.

Lenkø uþgrobimas dalies Lietuvos teritorijos sukëlë didelá pasipiktinimà.
Lietuvoje Ponø taryba paskelbë apie numatomà visuotiná bajorø ðaukimà

á karà prieð grobikus lenkus. Taèiau daug kur bajorai, besirûpindami tik savo
interesais, dþiaugësi, kad ir jie kaip Lenkijoje (pagal Liublino unijos projek-
tà), o ne tik didikai, galës valdyti valstybæ, turës tokius pat kaip ir Lenkijoje

Lietuvos Statutas 1588 m. ir atminimui
medalis.
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herbus. Raginimams kilti á karà prieð lenkus jie liko abejingi. Ypaè prieð karà
su lenkais stojo jau sulenkëjusi Katalikø baþnyèia. Jos hierarchai buvo ne tik
bendros su lenkais baþnyèios, bet ir valstybës ðalininkai, kaip Lenkijos hierar-
chai. Krokuvos vyskupas F. Podnevskis (Podniewski), vos prasidëjus deryboms
dël unijos, pareiðkë, kad Lietuvà Lenkijai padovanojæs dar Jogaila ir kad Lie-
tuva buvusi atskirai valdoma tik ið lenkø karaliø malonës.1

Lietuvai teko susitaikyti su tuo, kad Lenkija uþgrobë dalá jos teritorijos,
nes grësë naujas karas su Maskva. Be to, karalius Þygimantas Augustas pa-
skelbë atðaukiàs Lietuvoje bajorø mobilizacijà á karà prieð Lenkijà. Lietuvos
didikai pakluso, nes nesiryþo kariauti dviem frontais: prieð Maskvà ir Lenkijà.
Be to, ið lenkø Seimo ir karaliaus atëjo þiniø, kad Seimas pasirengæs atsiþvelgti
á lietuviø reikalavimus. LDK delegacija, vadovaujama Þemaièiø seniûno Jo-
no Jeronimo Chodkevièiaus, 1569 m. birþelio pradþioje vël nuvyko á Liublinà.
Bet ið pradþiø lietuviai nëjo á bendrus posëdþius su lenkais, o tik karalius daly-
vaudavo èia vienø, èia kitø posëdþiuose. Lietuviai reikalavo, kad lenkai ið jø
uþgrobtø Lietuvos þemiø skubiai iðvestø savo karinius dalinius ir ten paskirtus
savo vietininkus. Taèiau lenkø ponai ir karalius árodinëjo, kad Seimas yra susi-
rinkæs spræsti unijos, o ne seniûnijø ar dvarø klausimø. Lietuvos delegacijà
karalius ramino, sakydamas, kad jam vienodai rûpi tiek lenkø, tiek lietuviø
klausimai. Taèiau atëjus þinioms, kad Maskvos kariuomenë vël verþiasi á Rytø
Lietuvos þemes, lietuviø delegacija birþelio pabaigoje pasidavë karaliaus bei
lenkø ponø spaudimui ir sutiko pritarti lenkø pateiktam unijos aktui. Birþelio
27 d. Seimo posëdyje J. Chodkevièius pasakë graudþià kalbà, maldaudamas
karaliø Þygimantà Augustà neskriausti savo tëvø kraðto, to paties maldavo
ant keliø suklupusi ir visa Lietuvos delegacija. Tai buvo bene pirmas ir toks
gëdingas Lietuvos istorijoje tarptautinës sutarties pasiraðymas. Net mongolø–
totoriø ordø vadams taip nesiþemindavo jø nukariautø tautø vadai. Tad esant
tokiai komiðkai graudþiai scenai, kai tokios galingos valstybës atstovai lyg ko-
kie elgetos, o ne kaip lygûs partneriai, maldauja malonës, pasimetë ir karalius
ir jis ëmë raminti lietuvius, kad, girdi, visa tai daroma tik Lietuvos labui, rûpi-
nantis jos gerove ir galybe. Liepos 1 d. bendrame Lietuvos ir Lenkijos Seimo
posëdyje patvirtintas unijos aktas. Jame raðyta: „[…] 3§. Nuo ðiandien Lenki-
jos Karalija ir Lietuvos Didþioji Kunigaikðtija yra vienas nedalomas vienalytis
kûnas, o taip pat vienalytë, viena ir bendra Respublika, kuri ið dviejø valstybiø
ir dviejø tautø susidëjo ir susijungë á vienà tautà ir vienà valstybæ […]. 4§. Skel-
biama, kad sujungtosios valstybës turës visada vienà bendrà valdovà, abiejø

1 Lietuvos istorija. Red. A. Ðapoka. K., 1936. P. 224.
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tautø kartu renkamà Lenkijoje ir karûnuojamà Krokuvoje. Jei kuri pusë á
elekcijà neatvyktø, tai iðsirinkimo negali sutrukdyti. Per karûnacijà Krokuvoje
naujasis valdovas turi bûti paskelbtas ir Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didþiuoju
kunigaikðèiu […] 5§. […] negali bûti jokios elekcijos, jokiø didþiuoju kuni-
gaikðèiu pakëlimo iðkilmiø Lietuvoje. 6§. […] Jei Þygimantas Augustas turëtø
kokias paveldëjimo teises á LDK, tai jos negali trukdyti elekcijos, nes tas teises
jis perleido Lenkijos karûnai […]. 7§. […] naujai iðrinktas valdovas abiejø kraðtø
teises ir privilegijas turi tvirtinti vienu bendru aktu. 8§. […] Seimas ir senatas
turi bûti bendras, koks dabar yra Lenkijoje. 9§. […] Abiejø valstybiø luomai
pasiþada vieni kitus remti, kad valdovas nesumaþintø abiejø valstybiø privile-
gijø, dignitorijø, teismø ir pan. 10§. […] Visø dabartiniø Lietuvos urëdø bei
dignitoriø priesaikos galioja, o ateityje jos turi bûti duodamos karaliams ir
Lenkijos karûnai […]. 14§. […] Bet kokius Lenkijoje ir Lietuvoje ant keliø
imtus muitus Jo Karaliðkoji Didenybë panaikina. 15§. […] Bet kokie Lietuvo-
je veikæ nuostatai, kurie draudë lenkams ásigyti ten dvarus, panaikinami kaip
prieðingi teisei, teisingumui, broliðkai meilei bei unijai, kad toliau tiek lenkui
Lietuvoje, tiek lietuviui Lenkijoje bûtø galima dvarø laisvai ásigyti bei valdyti
pagal atitinkamo kraðto teises […]. 17§. […] Ateity karalius neðauks atskirø
Lenkijos ir Lietuvos seimø, bet tik bendrus Lenkijoje, tokioje vietoje, kurià
karalius ir abiejø valstybiø senatoriai ras tinkamiausia. 18§. Visi urëdai ir dig-
nitorijos ateity bus dalijamos Lietuvoje tik tiems, kurie prisieks karaliams ir
nedalomam kûnui – Lenkijos karûnai […]“ Ir t. t.1

Liublino unijos aktas – tai galutinis Lietuvos inkorporavimas Lenkijos
sudëtin, pavertimas jos provincija. Tai pabrëþiama ir teiginiais apie „vienà
valstybæ“, „vienà jos kûnà“, kurio ðirdis – tik Lenkija, nes tik jos sostinëje ar
teritorijoje turëjo bûti sprendþiami ir visi Lietuvai svarbûs klausimai.

Aktas baigiamas teiginiu, kad nuo jo pasiraðymo Lenkijos karalystë ir
LDK yra tik viena valstybë ir kas kësintøsi tà sutartá lauþyti, bûtø abiejø jø
prieðas. Nutraukti, panaikinti tos sutarties negali vienaðaliðkai nei kara-
lius, nei joks luomas ir ji gali bûti panaikinta tik abiem pusëms susitarus.
Visà tà Lietuvos ájungimo á Lenkijà aktà savo paraðais patvirtino Lenkijos
ir Lietuvos atstovai, o jø paraðus patvirtino karalius.

Nuo Liublino akto pasiraðymo Lietuva kaip savarankiðka valstybë nu-
stojo egzistavusi. Ir net Europos, pasaulio þemëlapiuose beþymëta tik kaip
Lenkijos dalis, nes pagal Liublino aktà ir visa valstybë su Lietuva turëjo
bûti vadinama tik Lenkijos karalyste.

1 Lietuviø enciklopedija. Èikaga, 1958. T. 16, p. 335, 336.

I. LDK ÞLUGIMAS
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Unijos akto nuostatos dar negreit
buvo ágyvendintos. Ir Lietuva tebesi-
vadino Lietuvos Didþioji kunigaikðtys-

të, turëjo savo kariuomenæ, daugeliu atveju savo nuoþiûra skelbë karus ir
taikà karuose su rusais, ðvedais, toliau savarankiðkai tvarkë savo vidaus eko-
nomikà ir kt. Tad ir po Liublino akto pasiraðymo nebuvo dar vienos valsty-
bës. Seimuose ir senatuose Lietuvos ir Lenkijos atstovai daþniausiai gindavo
tik savo ðaliø interesus. Lietuvoje ir toliau tebegaliojo Lietuvos Statutas.
Statutas – tai ne tik aukðtos teisinës kultûros, bet ir visos visuomenës kultû-
ros, ûkio veiklos rezultatas. Jis padëjo apsaugoti Lietuvà nuo masinio lenkø
këlimosi á Lietuvà, nuo lenkø átakos ûkiniam ir politiniam gyvenimui.

Statuto pirmoji laida pasirodë 1529 m. Jame bene pirmà kartà Rytø
Europoje ávairios valdþios privilegijos, nutarimai buvo suvesti á vienà gerai
apgalvotà sistemà. Visas Statutas turëjo 13 skyriø, o ðie – 282 straipsnius.
Kiekvienam skyriui atskiras dalykas: vienas – valdovas ir nusikaltimai jam,
kitas – valstybës gynimas, treèias – bajorø þemës teisës, ketvirtas – pavel-
dëjimo teisës, penktas – ávairiausi kriminaliniai nusikaltimai ir t. t.

Lietuvos Statuto parengimui vadovavo kancleris Albertas Goðtautas.
Statutas nuolat buvo papildomas naujais teisës aktais. Atsiþvelgus á juos,
1566 m. parengtas ir iðleistas antrasis jo variantas. Taèiau po Liublino uni-
jos (1569 m.), pasikeitus bajorijos teisëms ir sumaþëjus valstybës savaran-
kiðkumui, 1588 m. iðëjo treèioji, paskutinë jo laida. Visos trys Statuto laidos
paraðytos senàja gudø kalba, tik vëliau iðverstos á lotynø ir lenkø kalbas.
Statutas veikë ir þlugus Lenkijai ir Lietuvai patekus á Rusijos imperijos
sudëtá.

Ir po Liublino unijos Lietuvoje to-
liau posëdþiaudavo bajorø seimeliai,

kad parengtø siûlymus Seimui Varðuvoje. Jie priimdavo daug nutarimø,
kurie labai nepatikdavo lenkø ponams ir karaliui. Pavyzdþiui, 1593 m. lie-
tuviø bajorø atstovø suvaþiavimas Vilniuje nutarë: ið kiekvienos vaivadijos
paskirti ginkluotus bûrius Lietuvos sienoms saugoti; neleisti karaliui pa-
skirti Vilniaus vyskupu lenko. Jei toks ir bûtø paskirtas, tai neleisti jam
atlikti pareigø.1

1638 m. tokiame suvaþiavime Vilniuje buvo priimtas nutarimas uþdraus-
ti Lenkijos kariuomenei perþengti Lietuvos sienas, o 1655 m. nutarime

Supanèiota, bet nenugalëta
Lietuva

Þaidimas bajorø demokratija

1 Vansevièius S. Feodalinës Lietuvos valstybingumas po Liublino unijos. V., 1986. P. 67.
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nurodoma elgtis su lenkø daliniais Lietuvoje kaip su plëðikais ir juos nai-
kinti, jeigu tie neárodys, kad eina padëti Lietuvai.1

Tokiais lietuviø bajorø seimeliø nutarimais, kaip minëta, buvo nepa-
tenkinti nei karaliai, nei Seimas Varðuvoje. Ir jie pasiekë, kad XVII a. ant-
rojoje pusëje Lietuvos bajorø nutarimai neturëtø jokios teisinës galios.

Ir po Liublino unijos lenkø ponai daþnai nesuteikdavo þadëtos para-
mos karuose su Maskva, þinoma, neretai taip pasielgdavo ir Lietuvos po-
nai, kerðydami lenkams uþ pagrobtàsias LDK þemes Volynëje, Podolëje.

Ðv. Onos ir Bernardinø baþnyèios Vilniuje (XVI a.).

1 Ten pat.
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Karalius ir lenkø ponai budriai se-
kë Lietuvos didikø elgesá, negailëda-
vo pastangø juos supjudyti ypaè su

bajorija. Juk nesant sutarimo lengviau valdyti. Antai karalius Jonas Kazi-
mieras, paskyræs Jonuðà Radvilà etmonu, lauko etmonu paskyrë sau pa-
klusnø lenkà V. Gasevská (W. Gasiewski), kuriam suteikë teisæ samdyti
kariuomenæ ir jam perdavë pinigus, skirtus tam reikalui.

Lenkø pastangas silpninti Lietuvos galià ir átakà jautë daugelis kitø
Lietuvos kariuomenës vadø. Tad prasidëjus Lenkijos karui su Ðvedija,
1655 m. rugpjûèio 17 d. Jonuðo Radvilos kariuomenës stovykloje prie Kë-
dainiø Lietuvos senatoriai pasisiûlë pasiduoti Ðvedijos valdþion, sudaryti
su ja sàjungà. Ir 1655 m. spalio 20 d. Këdainiuose buvo pasiraðytas Lietu-
vos sàjungos su Ðvedija aktas, kuriuo buvo nutraukiama unija su Lenkija.
Lietuvos Didþiuoju kunigaikðèiu pripaþintas Ðvedijos karalius. Aktà pasi-
raðë Vilniaus vaivada ir didysis etmonas J. Radvila, Þemaièiø vyskupas
P. Parèevskis, Vilniaus vyskupo ágaliotinis J. Bialozoras ir apie 1000 suva-
þiavimo dalyviø. Pagal aktà Lietuvoje turëjo bûti palikta esama santvarka,
luominës ir religinës bajorø laisvës.1

Lietuvos savarankiðkumo nuo XVIII a. pradþios siekë ir Lietuvoje ási-
galëjusi didikø Sapiegø giminë. Kazimieras Sapiega buvo gavæs etmono
postà, brolis Benediktas – paiþdininkio, Aleksandras – marðalkos. Jie ta-
rësi ir su kitø valstybiø valdovais dël Lietuvos atsiskyrimo nuo Lenkijos,
apdëjo mokesèiais katalikø vyskupus kaip lenkus vietininkus, grasino jiems
Vyriausiuoju tribunolu dël neteisëto turtø ásigijimo. Tai sukëlë nerimà Len-
kijos baþnyèios hierarchams. Tad vyskupai Senato posëdyje Varðuvoje ap-
kaltino Sapiegas separatizmu ir unijos iðdavyste. Kunigai ir vyskupai lenkai
prieð Sapiegas kovoti sukurstë nemaþai Lietuvos bajorø. 1700 m. lapkrièio
17 d. per mûðá su bajorais, vadovaujamais Radvilø, Sapiegos pralaimëjo.
Laimëjæ bajorai priëmë nutarimà atkurti LDK ir paskirti Didþiuoju kuni-
gaikðèiø tuometiná Lenkijos karaliø Augustà II. Ðá nutarimà pasiraðë didi-
kai Radvilos, Pacai, Vyðniaveckiai. Bet karalius, bijodamas lenkø ponø ir
netekti karûnos, patariamas Rusijos caro Petro I, Vilniaus bajorø nutari-
mà panaikino.2

Apskritai kovotojø dël Lietuvos savarankiðkumo, dël praþûtingosios
Liublino unijos akto panaikinimo buvo daugybë. Ir ávairiø mëginimø bûta

1 Dundulis B. Ðvedø feodalø ásiverþimas á Lietuvà XVII–XVIII a. V., 1977. P. 45–54.
2 Ten pat. P. 77.

Nauji mëginimai iðsivaduoti
nuo savo grandiniø
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daug. Bet, nepaisant visø pastangø, lenkø Lietuvoje, ypaè Vilniuje ir apie
já, ásikurdavo vis daugiau, vis labiau ëmë ásigalëti ir lenkø kalba, ypaè tarp
bajorijos, taip pat valstybinëse ástaigose, teismuose, kariuomenëje, Vilniaus
akademijoje, jau nekalbant apie katalikø baþnyèias ir jø mokyklas.

Bendri abiem valstybëms valdymo
organai pradëti steigti nuo XVIII a.

antrosios pusës, ypaè po pirmojo Lenkijos padalijimo 1772 m. Tada ir bu-
vo sudaryta bendra Edukacinë komisija, po to, 1775 m., Nuolatinë valdy-
mo taryba, bendros kariuomenës ir uþsienio reikalø komisijos, taip pat
bendros policijos, iþdo, uþsienio reikalø ir kitos komisijos, buvo suvieno-
dinti ir mokesèiai. Taip Lietuva vis labiau virto Lenkijos provincija. Vis
labiau menkëjo ir lietuviø atstovø balsas Seime. XVIII a. viduryje ið 170 jo
nariø, tik 48 balsavo ið Lietuvos þemiø; Senate ið 140 – tik 27 nariai ið
Lietuvos (5 – ministrai, 2 – vyskupai, 12 – vaivadø ir 8 – kaðtelionai). Tiesa,
veikë „liberum veto“ teisë – kiekvienas Seimo narys, nepatenkintas vienu
ar kitu Seimo priimamu nutarimu, galëjo nutraukti posëdá. Pavyzdþiui, ið
1652–1763 m. vykusiø 77 seimø posëdþiø Varðuvoje 37 buvo nutraukti pa-
sinaudojus ta teise.1 Tai sudarë sàlygas á valstybës valdymà kiðtis ir uþsienio
valstybëms, papirkus Seimo narius, taip pat didikø ir net bajorø savivalei.

Lietuvos etmono Mykolo Radvilos (1625–1680) atvykimas á Romà
pas Popieþiø Inocentà XI.

„Vieningos“ Lenkijos kûrimas

1 Vansevièius S. Feodalinës Lietuvos valstybingumas po Liublino unijos. V., 1986. P. 43.
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Tuo tarpu kaimyninëse valstybëse –
Rusijoje, Austrijoje, Prûsijoje kaip ir
anksèiau tebevyravo vienvaldiðkumas.

Lenkijai (þinoma, kartu su Lietuva) buvo vis sunkiau pasiprieðinti agresy-
viems ir stipriems kaimynams, ginti savo þemes. 1772 m. susitaræ kaimynai –
Rusija, Prûsija, Austrija atsiriekë po nemaþà gabalà nuo bendrosios Res-
publikos. Carinë Rusija tuomet prisijungë rytinës Lietuvos slaviðkàsias þe-
mes iki Dauguvos ir Dniepro upiø; Austrija –dalá Maþosios Lenkijos,
Galicijos, o Rusija – Pavyslá ir Varmijos vyskupystæ. Prie Baltijos Lenkijai
buvo paliktas tik Dancigas (Gdanskas). Visoje ðalyje siautëjo Rusijos, Aust-
rijos ir Prûsijos kariuomenës. Ðaliai valdyti Rusijos nurodymu buvo suda-
ryta Nuolatinë taryba ið 18 senatoriø ir 18 atstovø (tarp jø – 2/3 Lenkijos ir
tik 1/3 – Lietuvos). Taryba vadovavo 5 departamentams (iþdo, karo, uþsie-
nio, policijos, arba administracijos, ir teisingumo). Karaliui buvo palikta
tik teisë patvirtinti Tarybos balsø dauguma priimtus nutarimus. Bet ka-
dangi Tarybos daugumà sudarë lenkai, tai Lietuvos atstovai ið tikro nieko
nesprendë savo valstybës naudai. Tas pat pasakytina ir apie 1772 m. ákurtà
Edukacinæ komisijà, kurioje 70 proc. nariø irgi turëjo bûti ið Lenkijos. Tad,
nepaisant kai kuriø gerø darbø pertvarkant valstybës ðvietimo, mokslo sis-
temas, apskritai Komisija tik sustiprino lenkinimà, paversdama lenkinimo
þidiniu ir Vilniaus universitetà.

Dël to, kad karaliaus, Seimo ir Nuo-
latinës komisijos veiklà kontroliavo ir á
visø klausimø sprendimà kiðosi Rusija,

ið tikrøjø viskas priklausë nuo carienës Jekaterinos II malonës. Tai këlë ir
lenkø, ir lietuviø nepasitenkinimà. 1787 m. Rusijai pradëjus karà su Turkija,
o po to su Ðvedija, atsirado galimybiø vël paimti valdþià á savo rankas, sustip-
rinti centrinæ Respublikos valdþià. Jekaterina II, vykdama á jos kariuome-
nës uþimtà Krymà, pakeliui susitiko su jai labai patikusiu meiluþiu karaliumi
Stanislovu Augustu Poniatovskiu (1732–1798) ir pritarë jo praðymui leisti
sustiprinti Lenkijoje centrinæ valdþià, pirmiausia padidinti jo, kaip karaliaus,
vienvaldiðkumà. Tam pritardama carienë vylësi, kad Lenkija, valdoma „jos“
karaliaus, taps visiðkai pavaldi jai ir ásijungs á karà su Turkija. Tad po susitiki-
mo su savo meiluþe karalius leido Seimui Varðuvoje pradëti svarstyti valsty-
bës valdymo sistemos pertvarkymo klausimus. Seimo dauguma atmetë
Jekaterinos II siûlymà sudaryti su Rusija karinæ sàjungà. Svarstyta daugybë
su valstybës valdymo pertvarkymu susijusiø klausimø, kuriø sprendimai po

Pirmasis valstybës
padalijimas

Bajorø demokratijos
pasmerkimas

ALGIMANTAS LIEKIS
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Lietuvos valstybës padalijimai.

ketveriø svarstymø metø buvo suraðyti ir 1791 m. geguþës 3 d. Seimo patvir-
tintoje Lenkijos konstitucijoje. Ta konstitucija siekta Lenkijà paversti stip-
ria, vieno monarcho valdoma lenkø valstybe, dël to ir nebeminëta Lietuva, o
Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë turëjo tapti tik viena ið Karûnos provinci-
jø, greta Didþiosios ir Maþosios Lenkijos provincijø. Tad ir konstitucijoje
tekalbama tik apie vienà lenkø tautà – feodalø luomà.
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Ta konstitucija valstybæ vël buvo
mëginta sugràþinti á ankstyvuosius vi-
duramþius: deklaruojamas valdovo

sosto paveldëjimas (iki tol monarchas buvo renkamas paprastai Lietuvoje –
Didþiuoju kunigaikðèiu, Lenkijoje – karaliumi). Dël to konstitucija buvo
ir vienas netolerantiðkiausiø valstybiniø dokumentø kitø religijø ir pa-
þiûrø atþvilgiu. Ðtai pirmame jos straipsnyje „Vieðpataujanti religija“ skai-
tome: „Tautos vieðpataujanti religija yra ir bus Romos katalikø ðventas
tikëjimas su visomis jo teisëmis. Perëjimas ið vieðpataujanèio tikëjimo
(suprantama, katalikø – A. L.) á kurá nors kità yra draudþiamas ir bau-
dþiamas kaip apostazë [...]“ Kitame straipsnyje „Bajorai ir þemvaldþiai“
paraðyta: „[...] bajorø luomui iðkilmingiausiai uþtikriname visas teises,
laisves, prerogatyvas bei pirmenybes privaèiame ir vieðajame gyvenime,
o ypaè patvirtiname, uþtikriname ir nelieèiamais pripaþástame ástatymus,
statutus ir privilegijas.“

Tik bajorø luomui buvo garantuojamos visos laisvës ir teisës. Skyriuje
„Valstieèiai ir valsèionys“ nurodyta, kad jei dvarininkas sudarë kokias su-
tartis „su savo þemiø valsèionimis“, jau niekas negalës tø sutarèiø pakeisti.
Ir toliau: „Tokiu bûdu dvarininkams garantavæ visokeriopà naudà, kurià
jiems teikia valsèionys, ir norëdami veiksmingiau paskatinti kraðto þmo-
niø skaièiaus gausëjimà, skelbiame visiðkà laisvæ visiems þmonëms, tiek
naujai atvykstantiems, tiek tiems, kurie [...], vos áþengæ á lenkø þemæ, turi
visiðkà laisvæ uþsiimti savo amatu.“ Kitaip sakant, tik atvykëliams amati-
ninkams buvo þadama „laisvë uþsiimti savo amatu“.

Kaip sakyta, praëjusiais laikais dvelkë ir straipsnis apie karaliø: „[...]
Lenkijos sostà norime turëti ir nusprendþiame bûsiant renkamà ið kilmin-
gos giminës visiems laikams [...]. Bûsimøjø Lenkijos karaliø dinastija pra-
sidës Frydricho Augusto, dabartinio Saksonijos elektoriaus, asmeniu, kurio
vyriðkos lyties ápëdiniams de lumbis (gimusiems) skiriame Lenkijos sostà.
Po tëvo sostan turi áþengti vyriausiasis vieðpataujanèio karaliaus sûnus. O
jeigu dabartinis Saksonijos elektorius neturëtø vyriðkos lyties palikuoniø,
tada vyriðkos lyties ápëdinystës linijà Lenkijos soste turi pradëti vyras, kurá
elektorius, seimui sutikus, parinks savo dukrai [...]. Karaliaus asmuo yra
ðventas ir nuo visko apsaugotas. Pats savaime nieko nedarydamas, prieð
tautà uþ niekà negali bûti atsakingas. Jis privalo bûti ne pavaldþiu, bet
tautos tëvu ir galva, ir tokiu já ástatymas bei ði Konstitucija pripaþásta ir
skelbia [...]. Visi vieðieji aktai, tribunolai, teismai, magistrantûros, mone-
tos, antspaudai privalo eiti karaliaus vardu.“ Ir t. t.

Geguþës 3-iosios konstitucija –
Lietuvai praþûtis
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Kæstutis
Gimë 1297 m., mirë 1382 08 15.

Tëvas – Gediminas, þmona – Birutë. Vaikai: Patrikiejus, Butautas, Vytautas, Tautvilas,
Vaidotas, Vaiðvilas, Þygimantas, Marija, Ona, Elþbieta. Valdë 1381–1382 m.

Dail. A. Ðakalys.

LIETUVOS VALDOVAI
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KæstutisBirutë

Kæstuèio antspaudas

LIETUVOS VALDOVAI
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Vytautas Didysis

LIETUVOS VALDOVAI

Vytauto Didþiojo antspaudas.

Didþiojo magistro antspaudas.
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Vytautas Didysis Þalgirio mûðyje (dail. J. Mateikos (Matejko) pav.).

LIETUVOS VALDOVAI
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Ðvitrigaila
Gimë 1370 m., mirë 1452 m.

Tëvas – Algirdas, motina – Julijona.
Valdë 1430–1432 m., Kijevo kunigaikðtis 1435–1440 m.

LIETUVOS VALDOVAI
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Þygimantas Kæstutaitis
Gimë 1350 m., mirë 1440 m.

Tëvas – Kæstutis, motina – Birutë. Vaikai: Mykolas Þygimantaitis.
Valdë 1432–1440 m.

Þygimanto Kæstutaièio antspaudas.

LIETUVOS VALDOVAI
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Tuose aktuose tebuvo Lietuvos
valstybës inkorporavimo á Lenkijà
áþvalga. Geguþës 3-iosios konstitucijo-
je tai jau pabrëþiama kaip ávykæs fak-

tas ir jau bekalbama tik apie „Lenkijos karalystæ“ir „lenkø tautà“. Tai
patvirtinama 2001 m. Vilniuje iðleistos „1791 m. geguþës 3 d. konstituci-
jos“ paaiðkinime „Geguþës 3-iosios epocha“, kuriame skaitome: „Daþnai
teigiama, jog Geguþës 3 d. Konstitucija panaikino Lietuvos valstybiná at-
skirumà, Lenkijos ir Lietuvos unijà ir átraukë Lietuvà á Karûnos sudëtá.
Iðties në vienas Valdymo ástatymo straipsnis nemini Lietuvos, taèiau taip

Vytauto laikø valstybës gyventojai: 1 – lietuviai, 2 – miðriai lietuviai ir nelietuviai,
3 – rytiniai slavai, 4 – daugiausia klajokliai totoriai.

Konstitucija Lietuvai buvo
savotiðka Liublino unijos

aktø ágyvendinimo rezoliucija

I. LDK ÞLUGIMAS
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pat në vienas straipsnis nekalba apie Lietuvos panaikinimà. Tekste daþnai
minima „Lenkija“, taèiau taip pat kalbama ir apie „Respublikos valsty-
bes“, „bendrà Tëvynæ“ ir „kraðto konstitucijà“. Karalius turëjo bûti ben-
dras: bendri turëjo bûti seimas ir pagrindinës valdymo institucijos.
Stanislovas Augustas taip pat buvo vieningos valstybës ðalininkas.“

Lietuviai puola Narvà (1358 m.).

Lietuviai ðturmuoja Polockà (1563 m.).

ALGIMANTAS LIEKIS



56 LIETUVIØ TAUTA

Tiesa, vëliau lenkams ir sulenkëjusiems Lietuvos bajorams pamaèius,
kad ta konstitucija gali visiðkai supjudyti dar tautiniø jausmø nepraradu-
sius Lietuvos bajorus ir didikus su lenkais, pastumti á Rusijos glëbá, Len-
kijos seime 1791 m. spalio 20 d. buvo patvirtinti „Abiejø tautø
ásipareigojimai“, kuriuose paraðyta: „Mes, Stanislovas Augustas ið Dievo
malonës ir tautos valios Lenkijos karalius, Didysis Lietuvos, Rusijos, Ma-
zovijos, Þemaièiø, Kijevo [...] Kunigaikðtis, atsiþvelgdami á nuolatinæ mûsø
pareigà savo tëvynei, Lenkijos Respublikai, kuriai privalome garantuoti
visokeriopà orumà [...] nutariame: lygiai kaip turime vienà bendrà vie-
ningà „Valdymo ástatymà“ (konstitucijà – A. L.), tarnaujantá visø mûsø
valstybei – Lenkijos Karûnai ir Lietuvos Didþiajai Kunigaikðtijai, – taip
pat norime turëti ir valdomus vieningu valdymu mûsø bendrà kariuome-
næ bei iþdus, sujungus juos á vieningà nedalomà iþdà.“ Ir toliau buvo nu-
rodyta, kad to iþdo komisijà turi sudaryti „po lygiai asmenø – pusë ið
Karûnos, o kita pusë ið LDK“; taip pat buvo numatyta, kad ir kitose ben-
drose ástaigose turi bûti po lygiai skiriama darbuotojø ið LDK ir Karû-
nos. Taèiau pabaigoje ir „ásipareigojimuose“ pabrëþiama, kad bus daroma
tik tai, kas bus naudinga „bendrai ir nedalomai Respublikai“, kad unijos
aktai yra nelieèiami. O kas bus „naudinga“, teisæ spræsti lenkai pasiliko
sau.

Nepaisant, kad ta konstitucija bu-
vo pirmoji Europoje, kad ja siekta su-
stiprinti Lenkijoje valdymà, bet savo
esme ji buvo þingsnis atgal jau ir tuo-

metinës socialinës teisinës minties poþiûriu. Tai buvo savotiðkos pastangos
sustabdyti feodalizmo griuvimà, sustiprinti luominæ visuomenæ, bajorø val-
dymà tuo metu, kai visoje Europoje vis garsiau buvo deklaruojamos þmo-
gaus laisvës, tautø apsisprendimo teisës. 1789 m. Prancûzijoje buvo
paskelbta „Þmogaus ir pilieèiø teisiø deklaracija“, Anglijoje jau net prieð
ðimtmetá veikë parlamentinë valdymo sistema, o Geguþës 3-iosios konsti-
tucija norëta sugràþinti Lenkijà á paveldimos monarchijos laikus. Teisinës
minties poþiûriu Geguþës 3-iosios konstitucija buvo þingsnis atgal ir nuo
daugiau kaip prieð porà ðimtmeèiø paskelbto Lietuvos Statuto. Bet svar-
biausia Lietuvoje daugelis, ypaè tø, kurie dar nebuvo praradæ lietuviðkos
savimonës ir Lietuvos valstybës savarankiðkumo svarbos suvokimo, prieð-
taravo Geguþës 3-iosios konstitucijai.

Geguþës 3-iosios konstitucija –
mëginimas sustabdyti

istorijos ratà
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Kazimieras Jogailaitis
Gimë 1427 11 30 Krokuvoje, mirë 1492 06 07.

Tëvas – Jogaila, motina – Zofija Alðëniðkë. Vaikai: Aleksandras, ðv. Kazimieras,
 Jonas Albrechtas, Þygimantas Senasis, Vladislovas, Fridrikas, Jadvyga Bavarë,
 Zofija Brandenburgietë, Pamario kunigaikðtienë Ona, Barbora Saksë, Elþbieta.

LDK valdë 1440–1492 m., Lenkijos karalius 1447–1492 m.

Kazimiero Jogailaièio antspaudai.

LIETUVOS VALDOVAS IR LENKIJOS KARALIUS
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Aleksandras
Gimë 1460 10 5 Krokuvoje, mirë 1506 08 19.

Tëvas – Kazimieras, motina – Elþbieta Habsburgietë.
LDK valdë 1492–1506 m., Lenkijos karalius 1501–1506 m.

Aleksandro antspaudai.

LIETUVOS VALDOVAS IR LENKIJOS KARALIUS
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Þygimantas Senasis
Gimë 1467 01 01, mirë 1548 04 01.

Tëvas – Kazimieras Jogailaitis, motina – Elþbieta Habsburgietë.
Þmonos – Barbora, Bona Sforca. Vaikai: Ona, Jadvyga, Þygimantas Augustas, Izabelë

Jogailaitë, Ona Jogailaitë, Kotryna Jogailaitë.
LDK ir Lenkijos karalius 1506–1548 m. Karûnuotas 1507 m. sausio 24 d.

LIETUVOS VALDOVAS IR LENKIJOS KARALIUS
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Þygimantas Augustas
Gimë 1520 08 01, mirë 1572 07 07.

Tëvas – Þygimantas Senasis, motina – Bona Sforca, þmona – Barbora Radvilaitë,
 Barbora Giza. Vaikai: Barbora.

LDK ir Lenkijà valdë 1544–1572 m.

LIETUVOS VALDOVAS IR LENKIJOS KARALIUS
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Barbora Radvilaitë ir Þygimantas Augustas

Barbora Radvilaitë ir Þygimantas Augustas slapto pasimatymo metu (J. Mateikos pav.).

LIETUVOS VALDOVAS IR LENKIJOS KARALIUS
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Liublino unijos pasiraðymas 1569 m. (dail. J. Moteikos pav.).

Seimo rinkimai 1573 m. (dail. J. Moteikos pav.).

I. LDK ÞLUGIMAS
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Tuo metu Rusija, pabaigusi karà su
Turkija, vël ëmë regzti tinklus, kad á juos

tvirtai bûtø ápainiota atsigaunanti Lenkija. Tad ji ëmësi remti ir Geguþës
3-iosios konstitucijos prieðininkus, kurie, 1792 m. geguþës 19 d. susirinkæ á
Targovicø miestelá (Ukrainoje), paskelbë aktà, jog jie pakils á kovà, kad
susigràþintø Seimo pamintas laisves, ir jog jø sàjungininkai yra rusai, jog
tik Rusija turi bûti Respublikos globëja1. Tuo metu á Respublikos þemes
jau verþësi rusø kariuomenë, kuri greitai uþëmë Gardinà, Lydà, beveik
visà deðiniojo kranto Ukrainà. Birþelio mënesá buvo okupuotas Vilnius.
Faktiniu kraðto valdovu rusai paskyrë Livonijos vyskupà J. Kosakovská, o
etmonu – jo brolá S. Kosakovská. Jø pagalbininku tapo ir Vilniaus vysku-
pas I. J. Masalskis. Respublikos karalius Stanislovas Augustas Poniatov-
skis, rusams pareikalavus, pasmerkë Geguþës 3 d. konstitucijà ir sutiko
prisidëti prie konfederatø.

Konstitucijos ir Respublikos savarankiðkumo gynëjø neparëmë në vie-
na uþsienio valstybë. Atsisakë padëti ir Prûsija, su kuria vos prieð metus
buvo sudaryta taikos ir draugystës sutartis. Mat Prûsija tikëjosi, kad Rusija
jai leis uþimti Gdanskà ir Torunæ.

Rusai savo durtuvais iðkëlë valdþion konfederatus, kurie panaikino be-
veik visus Ketveriø metø seimo nutarimus.

Rusijos carienë Jekaterina II, skelbdamasi Respublikos laisviø gynëja,
1793 m. sausio 23 d. Petrapilyje pasiraðë sutartá su Prûsija ir Austrija dël
antrojo Respublikos padalijimo, sau pasiskirdama apie 250 tûkst. kv. km
Lietuvos þemiø, tarp jø Kijevo, Braclavo, Podolës, Bresto, Minsko vaiva-
dijas ir Vilniaus vaivadijos rytines þemes. Prûsijai atiteko maþiau – 58 tûkst.
kv. km vakariniø lenkø þemiø su Gdansko, Torunës, Poznanës rajonais,
Austrijai, kuri tada kariavo su revoliucine Prancûzija, buvo paþadëta atsi-
lyginti vëliau – prancûzø þemëmis. Kad pateisintø savo agresijà, Rusija,
kaip ir 1772 m., didelæ dalá Respublikos seimo nariø prievarta suveþusi á
Gardinà ir vos ne prie kiekvieno jø pastaèiusi po savo kareivá, pareikalavo
„vienbalsiai ratifikuoti naujà antràjá Respublikos padalijimà ir pareiðkë,
kad atkuriama ta valstybës santvarka, kuri buvo taip pat rusø nurodymu
Seimo patvirtinta po 1772 m. padalijimo. Be to, Respublikai buvo uþdrausta
priimti bet kokius nutarimus, kol jiems nepritars Rusija. Leista jai turëti
tik ne daugiau kaip 15 tûkst. kariø, Lietuvoje buvo galima laikyti – 5 tûkst.

Konfederatø paklydimas

1 Lietuvos istorija. Red. A. Ðapoka. K., 1936. P. 435; Lietuvos TSR istorija. Nuo se-
niausiø laikø iki 1917 metø. V., 1985. T. 1, p. 224.



65JUODIEJI LIETUVOS ISTORIJOS PUSLAPIAI

HenrikasValua, Lietuvos Didysis kunigaikðtis ir Lenkijos karalius
Gimë 1551 09 19 Prancûzijoje, mirë 1589 08 08.

Tëvas – Henrikas II, motina – Kotryna Medièi. Valdë 1574–1589 m.

LENKIJOS KARALIUS
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Steponas Batoras, Lenkijos karalius, Lietuvos Didysis kunigaikðtis
Gimë 1533 09 27, mirë 1586 12 12.

Þmona – Ona Jogailaitë. Valdë 1576–1586 m.

LENKIJOS KARALIUS
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Zigmantas Vaza, Lenkijos karalius, Lietuvos Didysis kunigaikðtis
Gimë 1566 06 20 Ðvedijoje, mirë 1632 04 30.

Tëvas – Jonas III, motina – Kotryna Jogailaitë, turëjo 2 vaikus.
Valdë 1587–1632 m.

LENKIJOS KARALIUS
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Vladislovas Vaza, Lenkijos karalius, Lietuvos Didysis kunigaikðtis
Gimë 1595 06 09 prie Krokuvos, mirë 1648 04 20.

Tëvas – Zigmantas Vaza, motina – Ona Habsburgaitë.
Valdë 1632–1648 m.

LENKIJOS KARALIUS
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Jonas Kazimieras Vaza, Lenkijos karalius, Lietuvos Didysis kunigaikðtis
Gimë 1609 03 22, mirë 1672 12 16.

Tëvas – Zigmantas Vaza.
Valdë 1648–1668 m.

LENKIJOS KARALIUS
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Mykolas Kaributas Viðnioveckis, Lenkijos karalius, Lietuvos Didysis kunigaikðtis
Gimë 1640 07 31 Ukrainoje, mirë 1673 11 10.

LENKIJOS KARALIUS
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Jonas Sobieskis, Lenkijos karalius, Lietuvos Didysis kunigaikðtis
Gimë 1629 08 17, mirë 1696 07 17.

Valdë 1674–1696 m.

LENKIJOS KARALIUS
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Augustas II Stiprusis, Lenkijos karalius, Lietuvos didysis kunigaikðtis
Gimë 1670 05 12, mirë 1733 01 31.

Valdë 1697–1733 m.

LENKIJOS KARALIUS
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Stanislovas Leðèinskis, Lenkijos karalius, Lietuvos Didysis kunigaikðtis
Gimë 1667 10 20, mirë 1765 02 23.
Valdë 1704–1709 ir 1733–1736 m.

LENKIJOS KARALIUS
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Augustas III Saksas, Lenkijos karalius, Lietuvos Didysis kunigaikðtis
Gimë 1696 10 17, mirë 1763 10 05.

Valdë 1733–1763 m.

LENKIJOS KARALIUS
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Stanislovas Augustas Poniatovskis, Lenkijos karalius, Lietuvos Didysis kunigaikðtis
Gimë 1732 01 17, mirë 1798 02 12.

Valdë 1763–1795 m.

LENKIJOS KARALIUS
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Vilniuje ir Varðuvoje buvo ákurdin-
tos rusø kariuomenës águlos „laisvëms
ginti“. Taèiau daug kas vylësi, kad

konfederatai padës atkurti Lietuvos valstybës savarankiðkumà, bet pamatæ
tikràjá okupantø veidà, atsitokëjo ir neskubëjo vykdyti jø ásakymø. Imta reng-
tis ginkluotam sukilimui, kad iðvijus ið kraðto „gelbëtojus“. Tarp tokiø buvo ir
minëtasis Vilniaus vyskupas Ignas Jokûbas Masalskis (g. 1729 07 22). Jo tëvas
kunigaikðtis Mykolas Juozapas Masalskis buvo vyriausiasis Lietuvos kariuo-
menës vadas (didysis etmonas), jis rëmë LDK savarankiðkumà nuo Lenkijos,
grieþtai kritikavo Liublino unijà kaip naudingà tik Lenkijai ir praþûtingà Lie-
tuvai. Tad neatsitiktinai Lietuvos savarankiðkumà visur rëmë ir sûnus Ignas
Jokûbas, kuris, vos tapæs vyskupu (1763 m.), ëmë árodinëti ne tik priklauso-
mumo nuo lenkø praþûtingumà Lietuvai, bet darë þygiø, kad ir Lietuvos Ka-
talikø baþnyèia bûtø atskirta nuo Lenkijos, ákurta atskira Lietuvos baþnytinë
provincija, kurios arkivyskupas turëtø Lietuvos primo titulà ir bûtø pavaldus
tik Popieþiui. Ne kartà jis savo projektus svarstyti buvo pateikæs Lenkijos–
Lietuvos Seimui, taèiau lenkai visokiais pretekstais jiems uþkirsdavo kelià.

Nuo pirmøjø vyskupavimo dienø I. J. Masalskis nurodë parapijø kuni-
gams steigti parapines mokyklas, kad jose galëtø mokytis visi, nepaisant
luomø (tam jis paskyrë savo 23 tûkst. auksinø), 1765 m. jis ásakë kad Vil-
niaus kunigø seminarijoje bûtø dëstoma Lietuvos istorija, o po deðimtme-
èio jo pastangomis Vilniuje ákurta mokytojø seminarija (jai iðlaikyti vyskupas
paskyrë 25 tûkst. auksinø); tais paèiais metais vyskupo iniciatyva ásteigta
lietuviðkiems vadovëliams rengti draugija, kuri iki 1790 m. parengë ir ið-
leido jø daugiau kaip 15 tûkstanèiø egzemplioriø.

Vyskupo pastangomis Vilniuje 1775 m. ásteigtos felèeriø ir akuðeriø
mokyklos Ðv. Roko ligoninëje (jai vyskupas buvo atidavæs savo rûmus Se-
reikiðkëse). Daug lëðø ir energijos paaukojo Vilniaus katedros perstaty-
mui, vyskupo rûmø N. Verkiuose projektavimui ir statybai, savo lëðomis
iðlaikë Lietuvos kariuomenës pulkà (apie 1200 kariø) ir t. t. Tai buvo vie-
nas ryðkiausiø tø metø savarankiðkos Lietuvos patriotø, tuo tikslu jis prisi-
dëjo ir prie konfederatø, prieðtaravusiø Geguþës 3-iosios konstitucijai, bet
patikëjo, kad Rusija, remdama juos, nori ne dar labiau susilpninti bendrà
su Lenkija valstybæ, o padëti Lietuvai atgauti savarankiðkumà. Tuo patikë-
jusiø, kaip minëta, buvo daug. Jø nuostatas ið dalies rodo ir stojanèiøjø á
konfederacijà priesaika: „Að [...] stodamas á konfederacijà [...], prisiekiu,
jog visomis jëgomis neleisiu lenkø karaliaus valdþios iðplëtimo, naikinsiu
tuos, kurie prieð ðlëktos laisves, uþ sosto paveldimumà [...]“

Vyskupo Igno Jokûbo
Masalskio klaida
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Prieð rusø águlas ir jø vietinius tal-
kininkus 1794 m. prasidëjo generolo
Tado Kosciuðkos vadovaujamas gin-

kluotas sukilimas. Jis gimë 1746 m. vasario 12 d. Lietuvoje, Slomino ap-
skrityje, Kosovskø parapijoje, Mereèiovèiznos dvarelyje, neturtingo lietuviø
bajoro ðeimoje. Mokësi ávairiose karinëse mokyklose, iðvykæs á JAV daly-
vavo Nepriklausomybës karuose, pelnë ten brigados generolo laipsná.
1784 m. sugráþo Lietuvon, apsigyveno tëvø dvarelyje, po to vadovavo Res-
publikos daliniams kovose su konfederatais ir juos remianèia rusø kariuo-
mene. Pralaimëjus kuriam laikui buvo pasitraukæs á Saksonijà, bet 1794 m.
pradþioje vël buvo pakviestas vadovauti ginkluotam sukilimui prieð rusø
águlas ir jos rëmëjus.1 Lietuvoje sukilimui vadovavo inþinierius pulkinin-
kas Jokûbas Jasinskis. Buvo sudaryta ir sukilëliø vadovybë – Tautinë aukð-
èiausioji taryba.

Prasidëjus sukilimui, Varðuvoje
buvo ir vyskupas I. J. Masalskis. Jis,
kaip ir daugybë kitø, nepritarusiø tai

konstitucijai, rëmusiø LDK savarankiðkumà, buvo suimti, daugelis jø be
teismo nuþudyti. Apie lietuviø vyskupo I. J. Masalskio nuþudymà 1794 m.
birþelio 28 d. (prieð tai, geguþës 9 d., Varðuvoje taip pat be jokio teismo
buvo pakartas Livonijos vyskupas Juozas Kazimieras Kasakauskas) Var-
ðuvos priemiestyje, vadinamojoje Krokuvoje, prieðais Bernardinø baþny-
èià, rusø istorikas N. Kostromarovas (Kostromarov) raðë: „[…] Ið laikinai
ásteigto kalëjimo Bruehlio namuose Varðuvoje Masalská iðvedë skerdþius,
girtuoklis Klinovskis. Jo vadovaujama ið pasitenkinimo klykianti lenkø mi-
nia virvëmis suraiðiotà vyskupà tempë kartuviø link, dauþydami já paga-
liais, kumðèiais, dël ko jis visas kruvinas apalpo dar iki kartuviø nepriëjæs.
Bet pakëlæ vël dauþë pagaliais, kumðèiais, spardë kojomis, kol uþkëlë po
kartuvëmis ant suolelio, uþnërë virvæ ant vyskupo kaklo. Tuomet mûrinin-
kas Dolgertas uþsliuogë ant kartuviø, pririðo virvæ ant jø skersinio, o sto-
vintieji apaèioje kojomis iðmuðë suolelá ið po vyskupo kojø ir jis pakibo...“

Susidorota su vyskupu kaip su tariamai valstybiniu ir baþnytiniu sepa-
ratistu buvo þinant paèiam sukilimo vadui T. Kosciuðkai, taip pat, kaip at-
rodo, lenkø Katalikø baþnyèios hierarchams pritariant (I. J. Masalskis, kaip

Didis lietuvis, pasiaukojæs
Lenkijai

1 Liekis A. Lietuviø tautos – lietuviø kalbos likimas. D. 3: Lietuvis Amerikoje. V., 2005.
P. 14–15.

Vyskupo I. J. Masalskio
egzekucija Varðuvoje

ALGIMANTAS LIEKIS



78 LIETUVIØ TAUTA

sakyta, norëjo atskirti Lietuvos Baþnyèià nuo lenkø). Taip buvo pasielgta
ir su kitais „separatistais“ (Lietuvos kariuomenës etmonu Simonu Kasa-
kausku, lenkø nuþudytu kiek anksèiau – balandþio 25 d. Vilniuje sukilëliø
vado Jokûbo Jasinskio ásakymu), rëmusiais Lietuvos savarankiðkumo at-
kûrimo idëjas. Beje, unijininkui T. Kosciuðkai ir jo vadovaujamiems dau-
giausia lenkø ðovinistams „prieðu“ greitai tapo ir jo paskirtas vadovauti
sukilëliams Lietuvoje pulkininkas Jokûbas Jasinskis, jo sudaryta Laikinoji
Lietuvos vyriausybë (Vyriausioji taryba, kurios vadovaujami lietuviai gana
sëkmingai buvo iðvadavæ Vilniø ið rusø kariuomenës). Beje, J. Jasinská ir
jo vadovaujamà Vyriausiàjà tarybà lenkai ið Varðuvos apkaltino irgi „sepa-
ratizmu“, siekimu savarankiðkumo Lietuvai, ir birþelio 1 d. T. Kosciuðkos
ásakymu J. Jasinskis buvo atleistas ið Lietuvos kariuomenës vado pareigø,
jo vieton paskirtas lenkas ðovinistas generolas Michalas Velhorskis (Mi-
chaù Wielhorski). Buvo iðvaikyta ir Vyriausioji taryba, paskelbus, kad bus
tik viena Vyriausioji taryba – Varðuvoje. Visa tai gerokai pakirto lietuviø
kovos dvasià ir pristabdë tautiðkumo raidà.

Sukilëliai Lietuvoje ir Lenkijoje pra-
laimëjo ir daugiau nei porà ðimtmeèiø gy-

vavusi Lenkijos–Lietuvos valstybë þlugo; Lietuva atiteko Rusijai. Sukilimo
metu daugelis gleþnø lietuvybës þelmenø buvo sunaikinti ne tik prieðo, bet
bene daugiausia „savøjø“, lenkø ðovinistø. Po sukilimo ir bet kokià lietuvið-
kumo iðraiðkà imta skelbti kaip talkinimà okupantams rusams. Tik visa,

Vytauto Didþiojo pastatyta Kamenece Podolske pilis
(Pietø Ukraina, prie Moldavijos sienos).

Respublikos þlugimas
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kas lenkiðka, skelbta patriotiðka. Bet ar Rusija bûtø pripaþinusi Lietuvos
valstybingumà, jeigu konfederatai bûtø laimëjæ? Ið þinomø archyvuose do-
kumentø nematyti, kad Rusija bûtø kà nors rimta þadëjusi Lietuvai. Rusi-
ja kurstë konfedaratus tik tam, kad dël vidiniø kovø valstybë dar labiau
nusilptø ir jà bûtø lengviau okupuoti. Kita vertus, nebuvo aiðkiai nusistatæ
dël Lietuvos ateities ir þymiausi to meto Lietuvos veikëjai: daugelis jø ir
prieðinosi Geguþës 3-iosios konstitucijai tik dël baimës, jog ji gali suvarþyti
jø laisves, sumenkinti turimà valdþià – daugelis tuometiniø valdanèiøjø ið
Lietuvos buvo praradæ ne tik lietuvio tautinæ savimonæ (arba ið viso jos netu-
rëjo), bet neturëjo ir Lietuvos, kaip savarankiðkos valstybës, áþvalgos.

Paminklas Ukmergës (Pabaisko) mûðiui atminti.
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Sukilimui pralaimëjus Respublikà
treèiàjá kartà pasidalijo Rusija, Prûsi-
ja ir Austrija. Beveik visa Lietuva ati-

teko Rusijai, iðskyrus tik Uþnemunæ kairiajame Nemuno krante, kuri
atiteko Prûsijai ir iðbuvo jos valdþioje iki Napoleono laikø. Karaliui Sta-
nislovui Augustui Poniatovskiui carienë Jekaterina II atidavë Gardinà, o
jai mirus (1796 m.) jis persikëlë á Petrapilá. Èia ir mirë 1798 m.

Daugelis buvusiø Lenkijos veikë-
jø, sukilimo organizatoriø, jei ne þuvo
ir nebuvo iðtremti, daþniausiai pasi-

traukë á Prancûzijà. Sukilimo vadas gen. Tadas Kosèiuðka ið pradþiø buvo
uþdarytas á Petrapilio Petrapavlovsko kalëjimà. Mirus Jekaterinai II ir ca-
ru tapus Povilui II, jis ið kalëjimo buvo paleistas. Naujasis caras T. Kos-
ciuðkai pasiûlë dvarà su 1500 valstieèiø, gràþino kardà, bet didysis karvedys
jam atsakë, kad nereikia jam dvaro, nes jis nebeturës tëvynës, ir pasipraðë,
kad leistø jam gráþti á JAV. Caras leido. 1796 m. pabaigoje T. Kosciuðka
iðplaukë ir 1797 m. pradþioje apsigyveno Filadelfijoje. Taèiau jis èia pasi-
juto svetimas neradæs senø kovos draugø, pamatæs, kad visur vietoje idea-
listø ásitaisæ sukèiai, kyðininkai – pradinis kapitalizmas. Nepakeldamas to
1798 m. geguþës pradþioje paliko JAV ir sugráþo á Europà, á Paryþiø, turë-
damas uþduotá atstovauti JAV Prancûzijoje.

Naujasis Prancûzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas kvietë
T. Kosciuðkà dirbti pas save, vadovauti jo kariniams daliniams. Bet T. Kos-
èiuðka atsisakë, nesutikdamas su imperatoriaus planais sukurti „vieningà
Europà“, þinoma, tik jo, Napoleono valdomà.

Napoleonui pralaimëjus karà su Rusija ir jos sàjungininkais, T. Kos-
ciuðka 1814 m. Paryþiuje susitiko su Rusijos caru Aleksandru I, átikinëjo já
gràþinti Lenkijai laisvæ. Po to su caru dar susitikæs Vienoje, gavo ið jo paþa-
dà, kad bûsianti ákurta Lenkijos karalystë. T. Kosciuðka vylësi, kad jis bûsiàs
paskirtas karalystës kariuomenës vadu, bet caras savo vietininku paskyrë
brolá Konstantinà. Ádomu, kad T. Kosciuðkos pokalbiuose su caru neran-
dame net uþuominø apie savo tëvynæ – Lietuvà. Matyt, ir didþiajam vadui
Lietuva jau buvo nebeatsiejama nuo Lenkijos, nors visur pokalbiuose pats
teigdavo esàs lietuvis, to neuþmirðo paþymëti ir jo biografai ið JAV, Angli-
jos. Ðtai 1883 m. JAV, Niujorke, leisto þurnalo „Extra“ 86 numeryje V. Evan-
sas (W. Evans), kurio tëvas Amerikos nepriklausomybës karo laikais
tarnavo T. Kosciuðkos dalinyje, raðo: „T. Kosciuðka gimë 1746 m. vasario

Lenkijos karalius –
rusø bernas

Caras T. Kosciuðkai
sugràþina kardà
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27 d. Lietuvoje, senoje ir garbingoje lietuviø bajorø ðeimoje […]“ Panaðiai
raðo ir „New International Encyclopedia“. 1920 m. Anglijoje iðleistoje Mo-
nikos Gardner knygoje apie T. Kosciuðkà skaitome: „[…] Jei T. Kosciuðka
yra kam skolingas uþ suteiktà jo tyram gyvenimui átakà laikytis pastovumo
ir pasiaukojimo, tai tik Lietuvos kaimo gyvenimui su jo laisvëmis ir papro-
èiais, kurie atsispindi ðiame þmoguje. Tautos vadovybë, karaliðki titulai bu-
vo T. Kosciuðkos rankose, bet jis visuomet likdavo paprastas Lietuvos
kareivis, dëvëjo kaimiðkus drabuþius ir draugiðkai sugyveno su kariais kai-
mieèiais, visur juos laikë sau lygiais broliais.“

Jo meilë tëvynei Lietuvai, lietuviams atsispindi ir jo laiðkuose. 1790 m.
vasario 7 d. raðytame laiðke generolui Mesiolovskiui (Miesiolowski) T. Kos-
ciuðka praðosi perkeliamas á Lietuvà: „[...] Að praðau jûsø nusiøsti mane
atgal á Lietuvà, jei nenorite visiðkai mane atmesti ar laikyti netinkamu tar-
nybai. Að esu tik lietuvis. […] Jei jûs nepareikalausite Seime, kad mane
gràþintø, Dievas þino, kà að galiu sau padaryti, nes mane ima pyktis, kai
pamanau, jog að, lietuvis, tarnauju Karalystei (Lenkijai – A. L.), kai ten,
Lietuvoje, Jûs turite tik tris generolus…“1

T. Kosciuðka mirë 1817 m. spalio 15 d. Ðveicarijoje nukritæs nuo þirgo
ir sunkiai susiþeidæs. Jo kûnas buvo palaidotas Krokuvos Vavelio katedro-
je greta Jono Sobiesko ir kitø garbingiausiø Lietuvos–Lenkijos valstybës
þmoniø.

Gen. T. Kosciuðkos pavyzdys, kaip „tik-
ras“ lietuvis, didvyris tapo Lenkijos patrio-

tui ir nebeatsiejo savæs nuo jos, ne nuo Lietuvos, ne nuo besirûpinanèiøjø
jos valstybingumo atkûrimu ir gynimu. Pirmiausia todël, kad prarado savo
lietuviðkàjà savimonæ, perëmë svetimøjø kalbà bei kultûrà ir jø valstybin-
gumo kûrimo idëjas. Ið dalies tai paaiðkina, kodël viena galingiausiø Rytø
Europoje valstybiø – Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë, sudariusi sàjunga
su kur kas maþesne ir silpnesne Lenkija, per keletà ðimtmeèiø ið partnerës
tapo paprasta Lenkijos provincija ir þlugo drauge su ja. Ir ne tik tai, bet ir
tà galingàjà LDK sukûrusi lietuviø tauta pamaþu liko áname savo valstybë-
je ir buvo net nustumta prie praþûties ribos. O juk atrodë, kad viskas turë-
jo bûti atvirkðèiai, nes nuo Jogailos laikø Lenkijos karaliais daugiausia buvo
renkami LDK didieji kunigaikðèiai. Tad, atrodo, ne Lietuva turëjo bûti

1 T. Kosciuðkos laiðkas. Kongreso biblioteka. Washington, Nr. DK-435-5 // Lietuva.
1941 m. sausis. Nr. 1, p. 9.
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sulenkinta, o Lenkija – sulietuvinta. Bet ne. Kunigaikðèiø ir unijinæ Lietu-
và Lenkija savo átakon pajungë, polonizavo ne ginklu ir prievarta, o gud-
rumu ir agresyviu savo tautiðkumu. Tai, kad lenkai buvo ne tik savo tautos,
bet ir valstybës patriotai, lëmë ir tokia aplinkybë, jog jø valstybë formavosi
tik paèiø lenkø giminiø þemëse, jog Katalikø baþnyèia buvo paversta vals-
tybine Lenkijos baþnyèia, lenkø valdovø ánagiu, net pati religija tapo tarsi
lenkiðka, jog lenkø valdantysis luomas feodalizmo laikais – bajorai, didikai
iðliko lenkiðkai kalbantys ir lenkø kultûros gynëjais, tad ir „lenkai“, „kata-
likai“, „Lenkija“ buvo tapæ sinonimais visø luomø þmonëms – valdantiems
ir valdomiems.

Lenkija, kaip ir Rusija, kaip ir kitos didelëmis tautomis ir valstybëmis
tapusios, vartojo tik vienà kalbà, vienà Dievà garbino ir vienam valdovui
tarnavo. Lietuvoje toleruotos visos kalbos ir religijos, ir tai vedë irgi praþû-
tin. Tad ir tas „tolerantiðkasis“ lietuvis, patekæs á lenkø terpæ, tapæs kad ir
karaliumi, ypaè ásigalint bajorø luomo demokratijai, bûdavo priverstas, kaip
sakoma, „giedoti jø giesmæ“, átikti lenkams. Ið dalies dël to daugelis ið lie-
tuviø kilusiø lenkø karaliø, karo vadø, mokslo vyrø labiau imdavo rûpintis
Lenkija negu savo gimdytoja Lietuva. Kita vertus, daugelis lietuviø val-
danèiøjø teturëjo menkà tautinës savimonës jausmà. Daugelis jø buvo drà-
sûs kariai, bet dël to menko tautinio jausmo lengvai pasiduodavo svetimøjø
átakai. Tam turëjo reikðmës, kad lietuviø tautos iðkilieji, valdydami kelis-
kart didesnes tautas, buvo priversti laviruoti, kalbëti vietiniø kalba ir net
perimti jø tikëjimà. Tad Lietuvos valdantieji, susijungæ su Lenkija, nematë
nieko pavojingo perimdami jiems jau gerai paþástamà lenkø kalbà, labai
jau panaðià á tø paèiø slavø – gudø, rusø, ukrainieèiø kalbà. Lietuvos val-
dantieji nesuvokë savo lietuviø kalbos reikðmës, atidavë svetimðaliams len-
kams ir baþnyèias, nesukûrë savos, lietuviðkos ðvietimo ir studijø sistemos.

Per keletà ðimtmeèiø Lietuvos valdantieji ápratæ, kad svarbiausia yra
valstybë, jos dydis, ið dalies ir á sàjungà su Lenkija þiûrëjo kaip savotiðkà
savo teritorijos padidinimà, siekë bet kokiomis sàlygomis gauti sostà, o
nepaisë, ar dël to sustiprës Lietuvos valstybë ir jos branduolys – lietuviø
tauta; „tautà“ ásivaizdavo tik kaip valdanèiøjø luomà – tai bajorai ir didi-
kai, o visi kiti – tik masë, baudþiauninkai, bebalsiai jø tarnai.

Valstybë, kuri nesirûpina savo sukûrëja ir iðlaikytoja – suverenu, neið-
vengiamai eina praþûties keliu. Ir LDK þlugo ne dël pralaimëjimø mûðiø
laukuose, o pirmiausia dël savo kûrëjos – lietuviø tautos, jos kalbos ir kul-
tûros nevertinimo, negynimo, dël abejingumo savoms vertybëms – lietuvy-
bei, nepriklausomybei, „masiø“ gerovei ir laisvei.


