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XVII amžius Europos istorijoje yra sparčios 
kapitalizmo plėtros, europiečių įsiviešpatavi-
mo pasaulyje, absoliutinių monarchijų iškili-
mo laikai. Pasaulietišką renesansą keitė ka-
talikybės pergalių prieš reformaciją įkvėpta 
Baroko kultūros epocha. 1569-ieji, Liublino 
unijos metai, yra svarbus ne tik Lietuvos vals-
tybingumo raidos, bet ir kultūros laikotarpių 
riboženklis. Ši data žymi baroko pradžią, 
siejamą su pirmųjų jėzuitų atvykimu į LDK. 
Vilniaus universitetą įsteigę jėzuitai buvo 
itin reikšminga kontrreformacijos jėga, daug 
nusipelniusi Lietuvos kultūrai ir švietimui. 
Įmantriems baroko meno kūriniams būdin-
gi spalvų bei formų kontrastai. Jei reikėtų 
apibūdinti baroko dvasią Lietuvoje, tai būtų 
kažkas įmantru, prieštaringa, tarsi sulipdy-

ta iš sarmatų Horacijumi vadinto  
M. K. Sarbievijaus eilių ir tikslių  
Kazimiero Semenavičiaus artileri-
jos vadovėlio brėžinių. Didingi to meto 
LDK baroko architektūros perlai kilo lietu-
vių ir lenkų bajorams liejant kraują nesibai-
giančiuose Abiejų Tautų Respublikos karuose 
su kaimynėmis: protestantiška Švedija, sta-
čiatikiška Rusija ir musulmoniška Osmanų 
imperija. Nuolatinių pavojų supama valstybė 
buvo katalikybės tvirtovė (antemurale Chris-
tianitatis), o bajorai – riteriai, katalikiškos 
Europos civilizacijos gynėjai nuo „barbarų“. 
Lietuva drauge su Lenkija buvo laisvės, ba-
jorų demokratijos židinys Europoje ir suda-
rė tvirtą barjerą Rytų despotijų ekspansijai į 
Vakarus. 

IVbarokInė 
katalIkybės 
tvIrtovė

abiejų tautų respublika

1667 m. 
Andrusovo paliaubos 
su Rusija

1673 m. 
Chotyno mūšis.
LDK bajorai išsikovoja teisę kas 
trečią ATR Seimą šaukti Lietuvoje.

1683 m. 
Vienos mūšis. 
ATR valdovas J. Sobieskis 
sutriuškina Osmanų imperiją

1700  m. 
Valkininkų mūšis

1604 m. 
Kazimieras Jogailaitis 
skelbiamas šventuoju, 

Lietuvos globėju

1655 m. 
„Tvanas“ – ATR siaubia sukilę 
kazokai, Rusija ir Švedija. 
Kėdainių sutartis

1660 m. 
Olyvos taika 
su Švedija

1605 m. 
Salaspilio mūšis

1621 m. 
Chotyno mūšis

1669 m. 
A. Kojelavičiaus-Vijūko 
„Lietuvos istorija“

1625 m. 
išleidžiamas 
M. K. Sarbievijaus 
rinkinys „Trys 
lyrikos knygos“

1636 m. 
„Elenos pagrobimas“ – 
pirmoji opera Lietuvoje

1652 m. 
LDK atstovas 
V. Sicinskis pirmą kartą ATR 
Seime pasinaudoja liberum 
veto teise

1650 m. 
išleidžiamas 
K. Semenavičiaus 
„Didysis artilerijos 
menas“

1613 m. 
išleidžiamas 
M. K. Radvilos Našlaitėlio 
LDK žemėlapis

1610–1612 m. 
lietuvių ir lenkų 
karių įgula Maskvos 
Kremliuje

1632–1634 m. 
ATR karas su Rusija dėl 
Smolensko 

1600–1629 m. 
ATR karas su Švedija

1655–1660 m. 
ATR karas su Švedija

1654–1667 m. 
ATR karas su Rusija

1587–1668 m. 
Vazų dinastijos 
viešpatavimas

1604–1618 m. 
suirutė Rusijoje ir ATR 

karai su ja

    „Skargos pamokslas“ – 1864 m. J. Mateikos paveikslas vaizduoja įžymų LDK 
kontrreformacijos veikėją, pirmąjį Vilniaus universiteto rektorių jėzuitą P. Skargą, sakantį 
ugningą kalbą, kurioje kritikuoja ATR bajorų auksines laisves. Soste matyti ATR valdovas 
Zigmantas Vaza. Aukščiau sudėjusi rankas meldžiasi Ona Jogailaitė. Priešais numestą 
pirštinę – trys nesėkmingo ginkluoto maišto prieš karalių organizatoriai, tarp jų ir Vilniaus 
kaštelionas protestantas Jonušas Radvila.

    Abiejų Tautų Respublikos valdovas Zigmantas Vaza 
(1620 m. P. Soutmano portreto fragmentas) ir Lietuvos didžioji 
kunigaikštienė bei Lenkijos karalienė Ona Jogailaitė su valdžios 
insignijomis (1575 m. M. Koberio paveikslo fragmentas).

1697 m. 
LDK ir Lenkijos teisių 

sulyginimo aktas. 
Saksų dinastijos valdymo 

ATR pradžia
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II skyrIus 

 

Kazimiero Jogailaičio žmona, 
Lietuvos didžioji kunigaikštienė ir 

Lenkijos karalienė Elžbieta Habsbur-
gaitė pagimdė 6 sūnus ir 7 dukteris, iš 
jų 5 ištekėjo už įtakingų Europos val-
dovų bei kilmingųjų. Elžbieta vadina-
ma Karalių motina, nes keturi sūnūs 
tapo Lenkijos, Čekijos, Vengrijos kara-
liais ir Lietuvos didžiaisiais kunigaikš-
čiais, vienas – Katalikų bažnyčios kardi-
nolu, o dar vienas paskelbtas šventuoju. 
Gausūs palikuonys ir sėkmingos jų vedy-
bos iškėlė Jogailaičius į europinių valdo-
vų dinastijų gretas. XV a. pab. – XVI a.  
pr. Jogailaičiai vienu metu valdė beveik 
visą Rytų Europą, net keturias dideles 
valstybes: Lietuvą, Lenkiją, Vengriją ir 
Čekiją. Vasaline priklausomybe buvo su-
sieta Kryžiuočių valstybė Prūsijoje, vė-
liau Livonija. Pietuose į Jogailaičių įtaką 
pateko Valakija ir Moldavija. Jogailaičiai 
tapo viena galingiausių Europos dinastijų 
ir konkuravo su Habsburgais, su kuriais 
per vedybas artimai giminiavosi. Jei ne 
Vengrijos, Kroatijos ir Čekijos karaliaus 
Liudviko II Jogailaičio žūtis Mohačo 
kautynėse su turkais osmanais, dinasti-
jai būtų atsivėrusios durys ir į Šv. Romos 
imperatorių sostus. Skirtingas valstybes 
valdantys Jogailaičiai kiekvienas paisė  

Prašmatniausia vėlyvųjų viduramžių puota

1475 m. lapkritį į aštuoniolikmetės Jadvygos Jogailaitės 
ir dvidešimtmečio Jurgio Turtingojo vestuves susirin-
ko dešimtys tūkstančių svečių. Po dinastijų atstovų dery-
bų Krokuvoje paskelbtos vedybos buvo svarbios politiš-
kai, leido sudaryti sąjungą prieš Osmanų imperiją „taikos ir 
krikščioniško pasaulio naudai“. Sutuoktiniui atiteko įspū-
dingas Kazimiero Jogailaičio dukters kraitis – 32 tūkst. 
guldenų (prilygsta apie 6,5 mln. eurų). Vedybų ceremoni-
ja ir šventė po jos su eisenomis, karnavalais, puotomis, rite-
rių turnyrais, vaidinimais, žaidimais vyko Landshuto mies-

te Bavarijoje, Vokietijoje. Pasak liudininkų, 
per kelias dienas besilinksminantieji suval-
gė tiek nemokamai dalijamo maisto ir iš-
gėrė gėrimų, kiek visa Bavarija per metus. 

Sąskaitų knygose rašoma apie patiektus 300 jaučių, 
285 kiaules, 40 tūkst. vištų, 220 cnt lydytų taukų, 7 
cnt ryžių, 200 tūkst. kiaušinių. Beveik 60 tūkst. gulde-
nų kainuojančios linksmybės tapo prašmatniausia vė-
lyvųjų viduramžių puota. XIX a. pab. ji buvo pakar-
totinai suvaidinta ir virto tradicine Landshuto miesto 
švente, viena didžiausių Vokietijoje ir Europoje.

lietuviška 
europos dinastija

asmeninių interesų ir net nebuvo su-
sitikę. Jogailaičių valdomos Lenkija ir 
Lietuva tapo reikšminga politine jėga 
Vidurio bei Rytų Europoje. Jos galuti-
nai atrėmė Kryžiuočių ordino pavojų, 
sustabdė totorių ir turkų osmanų skver-
bimąsi, gynė valstybės rytines sienas nuo 
vis stiprėjančios Maskvos. Jogailaičiai rū-
pinosi savo valdžios ir dinastijos atrama 
LDK, skatino Vakarų Europos kultū-
ros, ūkio ir technikos naujovių sklaidą. 
Pasak LDK kanclerio Alberto Goštauto, 
„karaliaus vaikų bendra tėvynė“ Didžioji 
Kunigaikštystė buvo vienintelė šalis, ku-
rioje jiems garantuotas valdovų sostas. 
Čia daugiausia laiko praleido Kazimiero 
sūnus, lietuviškai jau nekalbantis, 
bet suprantantis didysis kunigaikštis 
Aleksandras. Istorikų nustatytas kelio-
nių maršrutas liudija, kad jis atsisakė 
pirmtakų tradicijos valdyti nuolat keliau-
damas po šalį ir didžiąją laiko dalį pralei-
do valstybės centre – Vilniuje. Čia įsikū-
rė jo dvaras, kurį sudarė 1000 žmonių: 
raštininkai, tarnai, gydytojai, dvasinin-
kai, įvairūs pareigūnai, sargybiniai, mu-
zikantai, juokdariai, virėjai. Aleksandras 
Jogailaitis vienintelis iš Lenkijos karalių 
palaidotas Vilniaus katedroje.

    Salado tipo Vengrijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio anūko Liudviko 
Jogailaičio šalmas. Pagamintas Augsburgo Vokietijoje meistrų. 
XVI a. pradžia.     Kazimiero Jogailaičio dukters Jadvygos Jogailaitės ir Vitelsbachų dinastijos Bavarijos kunigaikščio Jurgio 

Turtingojo vestuvės. 1475 m. XIX a. pab. vokiečių dailininkų paveikslas. 

    
Gediminaičių-Jogailaičių 
dinastijos genealoginis 
medis. Iš 1521 m. 
Krokuvoje išleisto Justo 
Liudviko Decijaus veikalo 
„Jagellonum familia liber II“.

   
Lenkijos ir Lietuvos valdovo Žygimanto Senojo kalavijas, 
naudotas pakėlimo į riterius ceremonijoje. XVI a. pradžia.

    Jogailaičių valdos ir dinastiniai ryšiai Europoje. 
XV a. pab. – XVI a. pr.

Valdant Jogailaičiams

LIETUVOS DIDŽIOJI
KUNIGAIKŠTYSTĖ

Moldavija

Lenkijos vasalaidinastinės santuokos

Švedija
Vazos

Maskva
RiurikaičiaiPrūsija

Hohencolernai

Milanas
Sforcos

Šv. Romos 
imperija

Habsburgai

Bavarija
Vitelsbachai

VENGRIJOS
KARALYSTĖ

ČEKIJOS
KARALYSTĖ

LENKIJOS
KARALYSTĖ
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III skyrIus 

 

Rom

VENECIJOS  RESP.

XIV a.

XV a.

svarbiausios 
žydų įsikūrimo 
vietos

žydų 
apsigyvenimo 
sritis nuo XIV a.

valstybių sienos 
XV a.

žydų migracija

Roma

Vilnius

Gardinas

Jeruzalė

Brasta

Naugardukas

Luckas

PO
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LI

JA

ARAGONAS 

GRANADA

KASTILIJA 

PRANCŪZIJA

ANGLIJA

V E N G R I J A

O S M A N Ų

I M P E R I J A

L E N
K

I JA

L D K

LIVONIJA

PRŪSIJA

Š V E N T O J I
R O M O S

I M P E R I J A
MOLDOVA

Konstantinopolis

Kijevas

Vinica

    Žydų vestuvės. 
V. Smakausko XIX a. vid. 
paveikslas. 

    Žydų atėjimas į Lietuvą. XIV–XV amžius.

    Vienas įžymiausių XX a. 
smuiko virtuozų iš Vilniaus kilęs 
J. Heifecas (1907-1987).

    Gydytojo C. Šabado ir 
mergaitės su kačiuku skulptūrinė 
kompozicija. Autorius R. Kvintas. 
2007 metai.

    Iš Druskininkų kilusio litvako 
pasaulinio garso skulptoriaus 
Ž. Lipšico ir jo žmonos Bertos 
portretas, 1926 m. nutapytas 
modernisto A. Modiljanio. 

    „Mėlynas namas“ – pasaulinio garso dailininko litvako M. Šagalo 
paveikslas su tipišku buv. LDK kraštovaizdžiu. 1917 metai.

„Mes,  Aleksandras, arba Vytautas, 
Dievo malone Lietuvos didy-

sis kunigaikštis ... visiems aukščiau iš-
vardintiems žydams, gyvenantiems šio-
je mūsų valstybėje, suteikėme toliau 
šiame mūsų rašte surašytas teises bei 
laisves“, – rašoma 1388 m. valdovo pri-
vilegijoje. Krikščioniškoje Europoje per-
sekiotai tautai Lietuvoje suteikta tikė-
jimo laisvė, garantuota gyvybės ir turto 
apsauga. Žydų bendruomenės turėjo sa-
vivaldą kahalus, rinko mokesčius, teisė, 
išlaikė mokyklas, maldos namus – sina-
gogas, steigė labdaros brolijas, rūpino-
si našlėmis ir našlaičiais. Prie aškenazių 
(Aškenazu viduramžiais hebrajų kalba 
vadinta Vokietija) priskiriami LDK žy-
dai vartojo dvi kalbas. Hebrajų kalba, dar 
vadinama šventąja, buvo rašomi religi-
niai tekstai, vyko pamaldos. Kasdieniam 
bendravimui vartota jidiš kalba, sukurta 
iš vokiečių tarmių su hebrajų, aramėjų, 
slavų ir romanų kalbų elementais. Žinių 
apie kitatikius stoka bei žydų prekybinės 
konkurencijos baimė retkarčiais kurs-
tė įtampą tarp žydų ir LDK krikščionių. 
Buitinio antisemitizmo pasitaikė, tačiau 
nei žudynių, nei organizuotų pogromų 
Lite jidiš kalba vadinamoje Lietuvoje ne-
vyko. Valdovų privilegijos draudė nepa-
grįstai kaltinti žydus. Liudytojai priva-
lėjo įrodyti kaltę, antraip kaltintojams 
grėsė mirtis. Žydai nuo XIV iki XVIII a. 

lite ir litvakai

paplito visoje LDK teritorijoje. Kai ku-
riuose miestuose ir miesteliuose jie suda-
rė daugiau nei pusę gyventojų. Litvakais 
vadinami žydai nesimaišė su kitų LDK 
tautų gyventojais ir gyveno uždarą gy-
venimą, pagal savo senuosius papročius. 
Daugumoje miestų ir miestelių žydai su-
darė daugiau nei pusę gyventojų. Jie ne-
simaišė su vietos gyventojais ir gyveno 
uždarą gyvenimą, pagal savo senuosius 
papročius. Žydams drausta verstis žem-
dirbyste, jie daugiausia užsiėmė prekyba, 
amatais, pinigų skolinimu, laikė smu-
kles. Šimtmečius žydų kultūra sudarė 
nemenką visuomenės ir svarią Lietuvos 
kultūros dalį, be kurios neįmanoma įsi-
vaizduoti šalies istorijos. Pasaulinę šlo-
vę pelnė litvakai: smuiko virtuozas Jaša 
Heifecas, filosofas Emanuelis Levinas, 
skulptorius Žakas Lipšicas, dailinin-
kai Markas Šagalas, Chaimas Sutinas. 
Nobelio premijos laureatais tapo moks-
lininkai Aaronas Klugas, Endriu Šelis. 
Gydytojo Cemacho Šabado veikla įkvėpė 
rusų rašytoją Kornejų Čiukovskį sukur-
ti pasaką apie gerąjį daktarą Aiskaudą. 
Holokausto tragediją išgyvenę litvakai 
prisidėjo prie Izraelio valstybės kūrimo, 
tapo svarbiais valstybės pareigūnais, po-
litikais, kultūros ir meno veikėjais. Po 
visą pasaulį šiandien išsibarstę litva-
kų palikuonys didžiuojasi savo protėvių 
Tėvyne. 

    
Žygimanto Senojo  
1507 m. privilegija  

(1388 m. Vytauto Didžiojo 
privilegijos Brastos 

žydų bendruomenei 
patvirtinimas) visiems 

LDK žydams.

iš l. jucevičiaus atsiminimų apie mugę Šiluvoje. 
XiX a. i pusė

Ten apie žydų parduotuves, apspitusios it musės, 
pilkos kaimo moterys drobiniais sijonais ir perka sau 
skareles. Pardavėjai rodo joms visa, ką tik turi, ir kits 
už kitą giria savo prekes.

– Oi, kaip gražu! Oi, kaip tau pritiks! Tu dabar 
visiškai į save nebepanaši, tu dabar atrodai kaip kokia 
panelė! Ne, še, imk tą skarelę, aš tokią pačią vakar 
pardaviau poniai maršalkienei.

– Tai aš nepirksiu, – sako sodietė, – aš su poniom 
lygintis nenoriu.

– Na! O kuo tu prastesnė už ponią 
maršalkienę? Tau ta skarelė daug geriau 

pritinka ne kaip jai, ji su šilkais, su perlais, 
su deimantais atrodo kaip kokia grafienė. Na, kam sau 
gailėti, jei ponas Dievas tave tokią gražią sukūrė. Tau 
tik rūmuose gyventi. Še, imk tą skarelę, nesigailėsi, –  
atmink mano žodį, kaip tave tokią išsipusčiusią 
pamatys koks ponaitis – tuoj patiks ir ves.

Mergina, nuo pagyrų apkvaitusi, perka su džiaugsmu.

L. A. Jucevičius. Raštai. Valstybinė grožinės literatūros leidykla,  
Vilnius, 1959, p. 377

Tolerancijos židinys Europoje



108  | |  109

„Čia 1533 m. palaidotas Kons-
tantinas Ivanovičius, Ostrogo 

kunigaikštis, Trakų vaivada, Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės etmonas, 
po daugybės pergalių mirties įveiktas, 
sulaukęs 70 metų... Jis pasiekė 63 kru-
vinas pergales prieš Maskvą ir toto-
rius, krauju aplaistytos Rosė, Dniepras 
ir Olšanka, atnaujino ir pastatė daug 
pilių, daug vienuolynų, daug šven-
tų cerkvių, kurias Ostrogiškių kuni-
gaikštystėje ir LDK sostinėje Vilniuje 
pastatė. ... Paliko paliegusiems prie-
glaudas, vaikams mokyklas, Marso 
akademijos riteriams ietis su kar-
dais“, – bylojo XVI a. epitafija praš-
matnaus renesansinio antkapio Kijevo 
Pečioros Laurų vienuolyno Ėmimo 
į dangų sobore. Pašlovinimas skirtas 
čia palaidotam vienam iš garsiausių 
Lietuvos istorijos karvedžių, Antruoju 
Hanibalu, Rusios Scipionu amžininkų 
vadinamam Konstantinui Ivanovičiui 
Ostrogiškiui. Stačiatikis rusėnų kilmės 
kunigaikštis grūdinosi nesėkminguo-
se LDK karuose su Maskva. Po pralai-
mėto Vedrošos mūšio patyrė maskvėnų 
nelaisvę. Etmono triumfo diena išaušo 
1514 m. Liepos pabaigoje po ilgos ap-
gulties ir išdavystės maskvėnai užėmė 
itin svarbų šalies gynybai Smolensko 
miestą-tvirtovę. Apie 80 tūkstančių ka-
rių priešo armijai atsivėrė kelias į LDK 
gilumą. Skubiai surinkta šauktinė bajo-
rų kariuomenė, sustiprinta lenkų sun-

K. Ostrogiškio antkapio Kijevo Pečioros Laurų 
vienuolyno Švč. M. Marijos ųmimo ų dangų Uspenjos 
sobore rekonstrukcija. Originalų 1941 m. rudenų 
susprogdino nuo vermachto bųgančios Raudonosios 
armijos diversantai.

XVi a. M. bielskio „lenkijos kronika“ apie Oršos mūšį   

Mūsiškiai, perėję upę, išsirikiavo, bet maskvėnai atvirų kautynių vengė ir iš tos 
vietos atsitraukė. Nenorėdami, kad maskvėnai pabėgtų, paskui juos su patrankomis 
nuskubėjo. Lietuviai laikė dešinį sparną, o lenkai – kairį, pėstininkai bei šauliai į 
savo vietas sustojo. Maskvėnai norėjo mūsiškius apsupti ir geriausius būrius pastatė 
priekyje. Patrankų neturėjo, o patys buvo labai apsikrovę. Po to pulkai kautis pradėjo: 
trenksmas, šauksmai, maldavimai, šūviai, ginklų žvangesys, būgnai, kovos trimitai, 
kurių vien tik maskvėnai turėjo penkis šimtus. Kai jau iš abiejų pusių visomis išgalėmis 
vyko kova dėl pergalės, lenkų karaliaus žmonės ir narsumu, ir vikrumu Maskvą daug 
pralenkė, be to, juos patrankininkai gerai parėmė ir nemažai žalos aniems padarė. Dėl to 
jų būriai bėgti pradėjo. Mūsiškiai bėgančius mušė, kapojo, badė.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kasdienis gyvenimas.
Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, p. 65.

oršos triumfas

IŠ ARČIAU:  
 

kiai šarvuota kavalerija ir samdytais pėsti-
ninkais, rugsėjo 8-osios rytą ties Orša (dab. 
Baltarusia) staigiai persikėlė per Dneprą 
ir užtvėrė kelią Maskvos kariuomenei. 
Pergalę prieš dvigubai didesnes maskvėnų 
pajėgas lėmė karių narsa ir K. Ostrogiškio 
karvedžio talentas. Lietuvių lengvoji kava-
lerija imitavo bėgimą, kuriuo priešai įvilio-
ti į muškietomis ginkluotų pėstininkų bei 
artilerijos pasalą. „Drebėjo dangus, žemė, 
kalvos, o Maskva krito, nes atsakyti tokia 
ugnimi negalėjo“ – pabūklų ugnis nušlavė 
puolančiuosius, o lietuvių ir lenkų raitijos 
ataka sutrikusius ir išblaškytus maskvė-
nus privertė bėgti „tarsi gyvulius per visus 
laukus su baisiomis žudynėmis“. Į nelaisvę 
pateko tūkstančiai, tarp jų ir vadas Ivanas 
Čeliadninas, kurį caras Vasilijus III, kaip 
ir kitus belaisvius, atsisakė išpirkti. Garsas 
apie šią lietuvių ginklo pergalę pasklido 
po visą Europą. Sudarius paliaubas, net 
40 metų Maskva nedrįso pulti Lietuvos, 
tai leido Lietuvai atsigauti ir sustiprė-
ti. Pažymint pergalę, Vilniuje surengtos  
triumfo eitynės, per kurias gyventojams 
demonstruoti belaisviai ir trofėjai, ginklai, 
auksas, o paimtos priešo vėliavos pakabin-
tos Vilniaus katedroje. Eitynių liudininkai 
garsieji sostinės Aušros (Medininkų) var-
tai iš pradžių vadinti „Ostrožskije varota“ 
(Ostrogiškio vartai). K. Ostrogiškio per-
galė tapo itin svarbia baltarusių bei ukrai-
niečių tautinės savimonės dalimi, pasi-
priešinimo Maskvos tironijai simboliu.

    
XVI a. pr. LDK 
didiko Jurgio 
Radvilos, vadinto 
Lietuvos Herakliu, 
šarvai. Mūšyje jis vadovavo 
lietuvių kavalerijai. 

    
LDK ir Lenkijos kariuomenės 
Oršos mūšyje triuškina 
maskvėnus. XVI a. Hanso Krelo 
paveikslo fragmentas.

    1514 m. rugsėjo 
8 d. Oršos mūšio 
schema.  

    Rekonstruotas K. Ostrogiškio 
antkapis Kijevo Pečioros Laurų 
vienuolyno Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų sobore. Originalą 
1941 m. rudenį susprogdino 
raudonarmiečiai. О
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„Tikroji tauta, aš turiu omenyje tuos 
milijonus darbinių gyvulių žmo-

gaus pavidalu, kuriems čia paprasčiau-
siai atimtos visos žmogaus teisės, nors 
sudaro jos didžiausią dalį, toji tauta da-
bar tikrai dėl seniai trunkančios vergo-
vės nusmukusi į tokią gyvuliškumo ir be-
jausmiškumo, neaprašomo tingumo ir 
kvailų kvailiausio nežinojimo pakopą, iš 
kokios ji gal ir per šimtą metų nepakil-
tų iki kitų Europos kraštų prastuomenės 
lygio.“ Taip LDK valstiečių padėtį api-
būdino užsienietis Vilniaus universite-
to profesorius Georgas Forsteris. Vilčių 
palengvinti baudžiauninkų naštą teikė 
plintančios luomų lygybę kėlusios ap-
švietos idėjos. Lyg laisvės sala baudžiavos 
vandenyne Abiejų Tautų Respublikoje 
išgarsėjo nykštukinės valstybės dy-
džio 3000 ha ploto LDK dvarininko 
Pauliaus Ksavero Bžostovskio įkurta ir 
jo vardu pavadinta Paulavos respubli-
ka. Merkinėje (dab. Šalčininkų r.) įsigy-
to dvaro valstiečiams jis suteikė asmeni-
nę laisvę, o žemę perdavė paveldimam 
naudojimui. Paulavą valdė prezidentas – 
pats dvaro savininkas – ir valstiečių sei-
mas. 800 piliečių turinti respublika nau-
dojo savo vėliavą, herbą, antspaudą, buvo 
netgi uniformuota bei ginkluota valstie-
čių milicija. „Tikslingomis reformomis, 

    
1795 m. Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslas „Laisvių suteikimas 
Paulavos valstiečiams 1769 m.“.

    Merkinės dvaras  
(Paulavos respublika). 1789 m.  
LDK žemėlapyje.

    P. K. Bžostovskis. XVIII a. pab. F. K. Fabrė 
paveikslas. Liūdintis savininkas ir nugriuvusi 
kolona simbolizuoja žlugusią ATR, tolumoje 
degantys dvaro pastatai – sunaikintą Paulavos 
respubliką.

    Paulavos valstiečiai Vilniaus vaivadijoje. 1795 m. Karlo Antoninio 
graviūra. Šalia laukuose dirbančių tėvų vaizduojami knygas skaitantys 
valstiečių vaikai, taip pat ginkluotųjų pajėgų – milicijos – muškietos.

    Paulavos dvaro rūmų liekanos ir rūmai XX a. pr. ir XXI a. pr. 
nuotraukose.

bajoras Mauricijus 
pranciškus karpis 
apie atr visuomenę

Dėkui dangui, 
manęs, laisvo nuo visų 
bajoriškajam luomui 
būdingų prietarų, 
nekamuoja kilmės 
chimera. Nematau 
tarp savęs ir savojo 
valstiečio kitokios 
skirtybės, o tik tokią, 
kurią lėmė aklas 
likimas, kurį gailiai 
baru ir priekaištauju 
dėl jo keistumo.

B. Genzelis. Socialinės ir 
politinės minties raida Lietuvoje. 

Vilnius, Vaga, 2005, p. 106.

laisvės sala
baudžiavos vandenyne

IŠ ARČIAU:  
 

protingu vadovavimu į švietimą, į tikrą 
laimę ir laisvę“ šūkiu besivadovaujantis  
P. K. Bžostovskis rūpinosi piliečių lavi-
nimu. Įsteigė pradinę mokyklą vaikams 
ir moterims. Sėkmingai ūkininkaujan-
tieji skatinami premijomis, kviečiami 
pietų su ponais, apdovanojami ypatin-
gais ženklais – specialiomis kepurėmis. 
Kadaise apleistas Merkinės dvaras tapo 
pavyzdinis. Atsisakius nenašaus bau-
džiavinio ūkininkavimo, pajamos padi-
dėjo kelis kartus. 80 % Paulavos gyven-
tojų mokėjo skaityti ir rašyti. Sužavėti 
eksperimento sėkmės čia lankėsi žmo-
nės iš visos Europos. Tuo metu saky-
ta, kad valstybėje yra trys respublikos: 
Lenkijos, Lietuvos ir Paulavos. Tai liudi-
jo ir oficialus respubliką bei jos konstitu-
ciją pripažinęs Ketverių metų seimo nu-
tarimas. Paulavai tapti Lietuvos Monaku 
sutrukdė Rusijos imperijos užmačios. 
Per T.  Kosciuškos sukilimą fortifikuo-
tus, pabūklų saugomus dvaro rūmus  
sėkmingai nuo Rusijos kariuomenės ap-
gynė valstiečių milicija. Deja, prieš gau-
sesnį priešą nepavyko atsilaikyti, tik 25 
metus gyvavusi Paulavos respublika su-
naikinta. Lietuvai patekus į despotiškos 
Rusijos imperijos rankas, valstiečių vil-
tys atgauti laisvę ilgam žlugo.  


