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GYVIEJI ARCHYVAI

Kaip sutarëme su lenkais

Kà norime atsiminti, minëdami 1791 m. priimtà konstitucijà?
Iðkalbingas ir Edukacinës
komisijos veiklos turinio nutylëjimas. Valdþios ástatymas nustatë 4 þemutinës vykdomosios valdþios komisijas: Edukacijos, Policijos, Kariuomenës ir Iþdo. Trijø paskutiniø
komisijø nariais „Abiejø Tautø tarpusavio ásipareigojimo“
ástatymas (1791 10 20) jau mini ir Lietuvos bajorus. Bet visiðkai jø nemini Edukacinëje
(Ðvietimo) komisijoje. Ir vël,
matyt, neatsitiktinai. O kà gi
skirtingo nuo lenkø bajorø jie
bûtø gynæ toje komisijoje?
Juk Lietuvos bajorai, sakëme,
neturi lietuviðkos etnolingvistinës sàmonës: kalba lenkiðkai, laiko save lenkais. negi jie
norës, kad jø vaikai bûtø mokomi Lietuvos mokyklose ne
bajorø (lenkø), o „chamø“
kalbos, ne bajoriðkø, o neva
„pagoniðkø“ katalikui netinkamø tradicijø. Be to, juk jie
nori sulenkinti ir savo valstieèius, juos atkalbëti, atpratinti nuo lietuviø kalbos, nuo lietuviðkø tradicijø kaip neva
„pagoniðkø“, t. y. nori net ir
prievarta atsitemti paskui save á lenkystæ ir pagrindinæ
tautos dalá - baudþiavinius
valstieèius - paskutinæ socialinæ lietuvybës atramà.
Todël vieningoje Lenkijos
Respublikoje, grindþiamoje
lenkiðko etnolingvistinio prado vyravimu, suprantama,
vieninga turëjo bûti ir ðvietimo sistema su vieninga valstybine lenkø kalba, su lenkø
istorijos ir kultûros mokymu,
su galimais jame intarpais ið
buvusios LDK istorijos. Net
ir neveikiant 1791 m. konstitucijai, XVIII a. pabaigos ir
XIX a. pradþios Lietuvos parapinëse mokyklose dël to paties Lietuvos bajorø tapatinimosi su lenkais mokymas
daþniausiai vyko lenkø kalba.
Net ir XIX a. sukilimai Lietuvoje tebevyko su lenkiðkumo þenklais ir lozungais. Ðitaip nuosekliai turëjo bûti likviduotas etnolingvistinis lietuviø tautos prioritetas, kurá
praradusi lietuviø tauta jau
nëra lietuviø.
Tai reiðkia, jog ðioje dalyje
1791 m. konstitucija nieko
naujo nepasakë, ji tik pagrindinio ástatymo lygmeniu átvirtino ðá perëjimà prie aukðtesnës LDK polonizavimo stadijos: átvirtino sulenkëjusiø Lietuvos bajorø tylø atsisakymà
nuo savo valstybës, nuo savo
protëviø kalbos, tradicijø ir
nuo etnolingvistinës lietuviø
tautos ateities. Todël nieko
keista, kad ðià Lenkijos konstitucijà Jonas Ðliûpas atvirai
vadino „antkapiu Lietuvos
valstybingumui“, o prof. Z.
Zinkevièius – ástatymiðkai pa-

Lietuvos seimas 2008 m. paskelbë Lenkijos Konstitucijos, priimtos 1791
m. geguþës 3 d., Atmintina Lietuvos diena, o 2021 metus - tos konstitucijos
minëjimo Lietuvoje metais, vienà ið Seimo saliø – Didþiàjà – pavadino Geguþës 3-osios konstitucijos vardu...
smerkusià paèià lietuviø tautà „lëtai mirèiai“ (IV p. 1718). “Jeigu bûtø ásigaliojæs
Lenkijos seimo 1791m. geguþës 3 d. patvirtintas „Valdymo
ástatymas“, jis bûtø galutinai
átvirtinæs Liublino unijos sumanytojø tikslus: sulenkinti ir
iðtrinti ið istorijos lietuviø tautà, padaryti negalimus jos siekius turëti savo valstybæ“1 .
Ðiuo savo tyliu atsisakymu
nuo savo valstybës Lietuvos
bajorai taip pat tyliai perleido Lenkijos Respublikai ir savo protëviø teritorijas, paverèiant jas Lenkijos provincinëmis þemëmis. Ðiuo poþiûriu
ádomi gali bûti lenkø istoriko
Antonio Urbañskio, knyga
„Memento kresowe“ (Pakraðèiø paminklai, 1929 m.), kurioje jis apraðë kai kuriuos vidurio Lietuvos dvarus (Rokiðkio, Tytuvënø, Aukðtadavo,
Skaraitiðkës, Rietavo, Siesikø
ir kt.), kaip Lenkijos valstybës
teritorijos pakraðèiø (kresø)
paminklus. Kartu teigë, esà
„praëjusiais amþiais Lenkija
ágijo pagrástà teisæ á tas þemes,
kurios sugërë tiek lenkø kraujo“. A. Urbañskis tiesiog naujomis sàlygomis pakartojo tà
paèià 1791 m. konstitucijos
mintá: Lietuva - Lenkijos provincija (kres) ir tai traktavo
kaip istoriná pagrindà (teisæ)
savintis jos þemes.
Todël, kai tik baudþiavinë
lietuviø tautos dalis iðsivadavo ið tø paèiø sulenkëjusiø,
nuo savo tautos atskilusiø bajorø valdþios ir ëmë veikti savo interesais, á pirmà vietà iðeina lietuviðkoji etnolingvistinë sàmonë, reikalaujanti ir
jà atitinkanèio, jai tarnaujanèio valstybingumo. Dël to
konstitucijoje skelbta „viena
tauta“ negráþtamai suskyla á
dvi tautas, siekianèias atskiro
valstybingumo. Ðie „naujieji“
lietuviai 1918 m. jau nieko nenori girdëti apie 1569 m.
„Abiejø tautø Respublikà“,
tuo labiau apie 1791 m. geguþës 3-sios „konstitucijà“,
skelbusià Lietuvà Lenkijos
provincija. Tai, þinoma, turëjo papiktinti „vieningà tautà“,
kuri 1920 m. ir pradëjo savo
„istoriniø þemiø“ atsiëmimo
þygá prieð politiðkai ir etniðkai mirti nesiruoðianèià, bet
savo valstybingumo siekianèià Lenkijos provincijà-Lietuvà. Su tuo sutiko ir þymi
dalis Lietuvos bajorø-dvarininkø, pretendavusiø 1920 m.
á „penktosios kolonos“
(P.O.W.) vaidmená, siekiant
palengvinti J. Pilsudskio ir L.

Þeligovskio (buvusiø LDK
bajorø, bet svetimiesiems tarnauti nuëjusiø) vedamai „vieningai tautai“ susigràþinti
Lenkijai jos separatizmo apimtà „provincijà“2 . Ji okupavo Lietuvos sostinæ su treèdaliu Lietuvos Respublikos teritorijos. Ir tam pateisinimo,
þinoma, ieðkojo unijoje, o
taip pat ir - 1791 m. konstitucijoje, nustaèiusioje Lietuvos
teritorijai Lenkijos provincijos statusà.
Logiðkas ir modernus ðios
tendencijos tæsinys yra ir tai,
kad në vienas ðiuolaikinës demokratinës Lenkijos pareigûnas, net ir dabartinis Lenkijos ministras pirmininkas M.
Morawiecki, vadindamas
2021 m. lietuvius „broliais“,
nematë ir nemato reikalo atsipraðyti tø „broliø“ uþ 1920
m. Vilniaus ir Vilniaus kraðto okupacijà, nes iki ðiol manë ir tebemano, jog nebuvo
jokios okupacijos, o tik atkûrimas Lenkijos suvereniteto
buvusiai savo provincijai, vadintai Lietuvos ar LDK vardu.
Atsipraðymas nëra vien tik
nereikðmingas mandagumo
þenklas. Tai okupacijos fakto
ir jo neteisëtumo pripaþinimas ir kartu atsisakymas ateityje nuo pretenzijø á tas teritorijas, dël kuriø okupacijos
atsipraðoma. Neatsitiktinai
kai kuriø Vakarø valstybiø
vadovai jau yra atsipraðæ Afrikos ir kitø þemynø tautø dël
jø atþvilgiu vykdytos kolonializmo politikos. Europoje to
neketina daryti Rusija ir Lenkija. Atsipraðymas - tai atsisakymas nuo imperiniø pretenzijø ir nusiteikimas ateities
civilizuotiems santykiams,
kuriems pagrindà padeda irgi civilizuotas (tarptautinæ
teisæ atitinkantis) tautø tarpusavio santykiø istorijos ávertinimas. Vadinasi, nesant tokio
atsipraðymo, atsisakoma teisiðkai ávertinti smurtiná 1920
m. Vilniaus, Suvalkø kraðtø
prijungimà prie Lenkijos ir
tuo paèiu iðsakomas savo laikysenos neapibrëþtumas ðiuo
klausimu ateièiai. Tai, kad
ðios pretenzijos gyvos Lenkijos visuomenëje matosi ne tik
ið ten veikianèiø vadinamøjø
Lenkijos pakraðèiø (kresø) visuomeniniø organizacijø asociacijos, bet ir ið vyriausybiniø
institucijø laikysenos, linkusios „ginti“ Lietuvoje gyvenanèius lenkus taip, tarsi jie
bûtø ne Lietuvos, o Lenkijos
pilieèiai (Lenkijos valstybës
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„kortos“ dalinimas Lietuvos
pilieèiams-lenkams). Ypaè tai
aiðkiai matësi esant Lenkijos
uþsienio ministrui Sikorskiui.
Kà reiðkë kai kuriø Lietuvos
bajorø nepritarimas 1791 m.
Konstitucijai? Ðià konstitucijà priëmusiame Ketveriø metø seime dalyvavo 58 pasiuntiniai ið LDK þemiø, bet jie
atstovavo ne LDK kaip atskiram valstybiniam dariniui, o
„vieningai lenkø tautai“, nes
buvo atvykæ ne ið LDK valstybës, o tik ið tuo vardu vadinamos Lenkijos provincijos,
save laikantys „lietuviðkais“,
arba „provincijos lenkais“.
Pagrindiná konstitucijos ástatymà „Valdþios ástatymà“ pasiraðë 5 LDK provincijos þymesni bajorai pasiuntiniai:
Kazimieras Nesteras Sapiega,
Jurgis Korvin-Kosakovskis,
Kazimieras Konstantinas
Plieteris, Juozas Zabiela ir
Jackus Putkameris. Ásipareigojimo, arba Áþado ástatymà
pasiraðë 8 Lietuvos bajorai.
Iðeitø, kad dauguma LDK
bajorø Konstitucijos nepasiraðë. Tai gal nepasiraðiusieji
protestavo prieð sieká paversti
LDK Lenkijos provincija,
prieð „Abiejø tautø“ suliejimà á „vieningà lenkø tautà“?
Deja. Tam svarbus yra argumentas-faktas, kad Konstitucijos, kaip þinia, nepasiraðë ir
nemaþa dalis Lenkijos bajorø. O tai pagrindas manyti,
jog pagrindinis nepritarimo
1791 m. konstitucijai motyvas
buvo ne atskirø Lietuvos bajorø tariamas „lietuviðkasis
patriotizmas“, o áprastas þymios bajorø dalies susirûpinimas savo luominëmis privilegijomis. Tiek Lietuvos, tiek
ir Lenkijos bajorija, absoliutinusi savo luomines privilegijas ir laisves, tradiciðkai bijojo karaliaus valdþios stiprinimo (neva despotizmo), sosto paveldimumo, ne maþesnæ
grësmæ savo privilegijoms jie
matë ir nuostatoje iðplësti pilieèio sàvokà, átraukiant á jà
miestieèius ir laisvus valstieèius - naujus konkurentus dël
valdþios. Nepatraukliai jiems
turëjo atrodyti ir nustatymas
grieþtos pareigos mokëti valstybei mokesèius, tarnauti kariuomenëje (iki tol ðiuos mokesèius jie buvo perkëlæ valstieèiams ir miestieèiams). Bûta nepatenkintø ir dël panaikinimo minëtos „liberum veto” teisës, su kuria buvo siejamas atskiro bajoro politinis
reikðmingumas seime. Visa
tai vienodai negalëjo patikti
tiek Lenkijos, tiek ir Lietuvos
bajorø daliai, këlusiai savo asmeninæ, luominæ naudà aukðèiau valstybinës.

Svarbu þinoti
ne tik faktus,
bet ir kà jie reiðkia
Kiek lietuviðkumo ateièiai

turëjo bûti spalio 20 d. akte?
Norëdami 1791 m. geguþës 3
d. konstitucijoje vis tik atrasti Lietuvai palankiø teisës
normø ir tuo pagrindu laikyti
jà ir Lietuvos teisës aktu, kai
kurie dabarties istorikai L.
Glemþa, E. Raila, R. Èepaitienë ir kiti, taip pat dalis Lietuvos seimo, net ir Lietuvos
Prezidentas linkæ manyti, jog
1791 m. konstitucija nekûrusi unitarinës Lenkijos valstybës, nes apie tai esà liudija
Lietuvos bajorø iniciatyva
1791 m. spalio 20 d. priimtas
„Abiejø tautø tarpusavio ásipareigojimo (áþado) ástatymas“, kuris jau ne tik mini
„Abiejø tautø Respublikà“,
LDK, „konfederaciná seimà“,
bet ir nustatë vienodà su lenkais Lietuvos bajorø skaièiø
Iþdo, Karo komisijose ir vienà treèdalá lietuviø - Policijos
komisijoje. Lenkø istorikas J.
Bardach tai laiko „esmine
Valdþios ástatymo pataisa“3
lietuviø naudai ir argumentu
prieð unitarinæ Lenkijos Respublikà. Tà patá, matëme, pabrëþë ir Lietuvos Prezidentas
savo metiniame praneðime.
Taip màstantys ignoruoja
faktà, jog Ásipareigojimo ástatymas savo temos reikðmingumu yra nepalyginamai menkesnës juridinës reikðmës nei
Valdþios ástatymas, nes skirtas
ne strateginiams (esminiams), o tik operatyviniams
(antraeiliams) vykdomosios
valdþios (ir dar þemiausios)
klausimams reguliuoti, nieko
esminio nekeièiantis ir negalintis keisti Valdþios ástatymu
nustatytame strateginiame
unitarinës Lenkijos Respublikos modelyje. Tokiø komisijø sprendimai skirti ne tam
modeliui kurti ar kà nors jame ið esmës keisti, o tik praktiðkai já ágyvendinti: „vykdomoji valdþia negalës leisti ir aiðkinti ástatymø, uþdëti mokesèiø
ar rinkliavø“ (p. 25-26). Todël
Valdþios ástatymu nustatytai
tvarkai visai nesvarbu, ar tose komisijose dalyvaus ir Lietuvos bajorai, kiek jø dalyvaus, svarbu tik tai, kad toms
komisijoms nepripaþinta teisë kà nors keisti toje strateginëje tvarkoje. Dël to ðis faktas nebuvo ir negalëjo bûti
„esminë Valdþios ástatymo pataisa“, nes ji absoliuèiai nieko nekeitë ir negalëjo keisti
Valdþios ástatymo nustatytoje
valstybës sàrangoje. Manyti
kitaip – tai norimà vaizduoti
esamu. Tai pirma.
Antra, svarbiausia - kam
Lietuvos bajorai tose komisijose turëjo atstovauti, kokias
vertybes ginti. Atstovauti Lietuvai, arba LDK jie, þinoma,
negalëjo vien dël to, kad tokio valstybinio darinio tiesiog
nëra „vieningos Lenkijos
Respublikos“ modelyje. Siûlyti tose komisijose kokiø
nors skirtingø nuo Lenkijos
mokesèiø, rinkliavø, kariuomenës pristatymo kvotø ar kitokiø dalykø, esant vieningam
valdymui, vieningiems ástatymams, jie irgi nebûtø galëjæ,

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

nes tai neáëjo á tø komisijø
kompetencijà. Tai pripaþásta
ir kai kurie istorikai (M. Juèas)4 . Todël á klausimà, kam
Lietuvos bajorai galëjo atstovauti tose komisijose, lieka
vienintelis atsakymas – savo
paèiø luominëms privilegijoms, savo socialiniam iðskirtinumui kitø socialiniø luomø
gerovës sàskaita. Bet ðiais interesais Lietuvos bajorai jau
visiðkai sutapo su lygiai tokiø
pat rûpesèiø turinèiais Lenkijos bajorais.
Ástatymas Lietuvos bajorø
nerimui iðsklaidyti. Ásipareigojimo ástatymas atsirado ne
tam, kad kà nors keistø pagrindiniame ástatyme, o kad
nuramintø Lietuvos bajorus,
kaip provincijos lenkus, kad
jie nebus apeinami unitarinëje Lenkijos Respublikoje
skirstant valstybines tarnybas.
Ðá jø nerimà supratæ Ásipareigojimo ástatymo autoriai ir pasiþadëjo þemutinëse vykdomosios grandies komisijose
skirti vietø ir „Lietuvos provincijos“ bajorams, save „lenkais“ laikantiems: „savi“ nekels nepriimtinø lenkams reikalavimø. Todël Ásipareigojimo aktà galima vertinti kaip
savotiðkà paaiðkinamàjá, kai
kuriuos klausimus techniðkai
sukonkretinantá raðtà prie
Valdþios ástatymo, skirtà Lietuvos bajorø nerimui iðsklaidyti.
Tai pripaþinus, jau galima
atlaidþiau þiûrëti ir á tuos
prieðtaravimus, kuriuose yra
susipainiojæs Ásipareigojimo
ástatymas. Jame raðoma apie
Lenkijos Karûnà ir LDK kaip
neva atskiras valstybes, „konfederuotà seimà“ ir èia pat
mini „bendrà tëvynæ Lenkijos
Respublikà“, „vieningà nedalomà iþdà“, nors pagrindinis
Valdþios ástatymas nemini nei
„Abiejø tautø Respublikos“,
nei LDK, o „konfereruotus
seimus“, matëme, net draudë
specialiu VII straipsniu. Bet
èia svarbu ne logika, o politinis siekis nuraminti Lietuvos
bajorus, pasakyti, neva ir
unitarinëje Lenkijos Respublikoje toliau iðliks ir „Abiejø
Tautø Respublika“, ir „konfederuotas seimas“, ir kad
Lietuvos bajorams bus skiriamos tarnybos 3-jose komisijose. Prof. Z. Zinkevièius visa tai pagrástai vadino „pigiu
triuku lietuviams nuraminti“5 . Ðis „triukas“ tuo metu
buvo itin reikalingas lenkams,
siekiant iðsaugoti unitariná
Lenkijos Respublikos modelá ir kartu sutelkti „Lenkijos
Respublikos gyventojus Rusijos grësmës akivaizdoje“ (tuo
tikslu buvo santykinai iðplësta ir pilieèio sàvoka).
Ðitaip traktuojant Ásipareigojimo ástatymà, jau galima
paaiðkinti ne tik jame esamus
prieðtaravimus Valdþios ástatymui, bet ir suvokti jo tikràjà
politinæ paskirtá.
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