k ir moterys.36
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M. K. OGINSKIO
LAIKMETIS:
politinë situacija
Europoje ir Abiejø
Tautø Respublikos
þlugimas
Tekstà pagal RAMUNËS ÐMIGELSKYTËSSTUKIENËS Informacijà, paskelbtà knygoje
„Tûkstantmeèio knyga“ (Kaunas:
Kraðtotvarka, 1999, t. 1, p. 49–60), parengë
DONATAS MINGËLA

Lietuvos
Didþiosios
Kunigaikðtystës
herbas

1764–1766 m. Abiejø Tautø Respublikos (ATR / Respublika) valdovo Stanislovo Augusto Poniatovskio (valdovu iðrinktas 1764 m.
rugsëjo 7d.) palaikoma Èartoriskiø grupuotë pradëjo vykdyti dalines valstybës valdymo reformas. ATR stiprëjimas nepatiko Rusijai ir
Prûsijai. Jos 1764 m. Sankt Peterburge susitarë bendrais veiksmais
neleisti keisti Respublikos vidaus santvarkos.
1766 m. ATR Seimas atmetë Rusijos reikalavimà suteikti bajorams staèiatikiams ir protestantams (juos vadindavo disidentais) lygias su katalikais politines teises.

Juozapas Peska – Juozapas Peðka. Vilniaus Didþioji gatvë. kairëje – Ðv. Kazimiero baþnyèia, prieð jà – pagrindinë miesto águlos sargybinë (haubwach)
. Paveikslas sukurtas1808 m. Lietuvos dailës muziejus. Popierius, akvarelë, aukðtis – 44 cm, plotis – 36,5 cm, Lietuvos dailës muziejus, T 1560
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1768 m. vasario 29 d. Podolëje, Baro
mieste, susibûrë prieð Radomo konfederacijà ir Rusijos átakà ATR nukreipta konfederacija.
1768 m. liepos mënesá konfederatai savo veiklà pradëjo ir Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës (LDK) teritorijoje. Generalinës
LDK konfederacijos su Baro vëliava vyriausiuoju marðalu buvo paskelbtas Mykolas Jonas Pacas. Konfederacijà rëmë didikai Juozapas Sapiega, Mykolas Kazimieras Oginskis, Karolis Stanislovas Radvila.

Stanislovo Augusto Poniatovskio (1732–1798)
portretas. Sukurtas 1797 m. Dailininkë Luisa
Elizabetë Vige Le Brun (Louise Élisabeth Vigée
Le Brun, 1755–1842). Aliejus, drobë, 78 x 98 cm.
Kûrinys saugomas Versalio rûmuose

1767 m. Rusijos imperatorë Jekaterina II
(Lietuvoje ji buvo vadinama Katerina II) disidentø teisiø gynimo pretekstu ëmë remti Èartoriskiø reformomis nepatenkintus bajorus,
kurie susibûrë á Radomo konfederacijà.
1767 m. spalio mënesá Rusijos kariuomenës apsuptoje Varðuvoje darbà pradëjo
Radomo konfederatø seimas, kuris atkûrë
senàjà ATR santvarkà.
1768 m. vasario 24 d. Respublikos disidentams buvo suteiktos politinës teisës,
o Jekaterina II tapo Respublikos vidaus politinës santvarkos iðsaugojimo garantu. Formaliai teisiðkai buvo apribotas Respublikos
suverenitetas – ATR tapo priklausoma nuo
Rusijos.

1768–1772 m. Baro konfederacija veikë visoje valstybëje. Tikëtosios pagalbos ið
Prancûzijos, Turkijos bei Austrijos ji nesulaukë. Rusijos kariuomenë nesunkiai sutriuðkino konfederatø pajëgas.
1769 m. Prûsija ir Austrija, siekdamos
uþkirsti kelià galimam Rusijos sustiprëjimui
ATR sàskaita, pradëjo derybas su Rusija dël
ATR pasidalijimo.
1772 m. rugpjûèio 5 d. buvo pasiraðyta
triðalë Pirmojo ATR pasidalijimo tarp Rusijos,
Prûsijos ir Austrijos sutartis. Pagal jà Rusijai
atiteko 92 000 km2 Respublikos teritorijos
(Polocko, Vitebsko, Mstislavlio vaivadijos,
rytinë Minsko vaivadijos dalis, Latgala).
Prûsija ir Austrija prisijungë dalá Lenkijos
þemiø. Prûsijai atiteko 36 000 km2 Pamario ir Vakarø Prûsijos bei Varmijos. Austrija prisijungë 81 900 km2 Maþosios Lenkijos
þemiø ir Lvovo miestà. ATR per ðá padalijimà
neteko apie 35 % savo gyventojø ir maþdaug
30 % teritorijos. 1773 m. ATR Seimas, spaudþiamas politiniø aplinkybiø ir kaimyniniø ðaliø, ratifikavo Pirmojo ATR padalijimo aktà.
(Nukeltaá 26 p.)

Abiejø Tautø Respublikos valdovo Stanislovo
Augusto Poniatovskio karaliðkasis herbas su ATR
simboliais ir Baltojo erelio ordino grandine.
Ðaltinis: http://lt.wikipedia. org /wiki/Stanislovas_
Augustas_Poniatovskis

Abiejø Tautø Respublika po Treèiojo
padalijimo. Ðaltinis: https://
smp2014is.ugdome.lt/mo/11kl/IS_DE_23/
teorine_medziaga_2.html ;

Abiejø Tautø Respublika (ið kairës): iki padalijimø; po Pirmojo padalijimo; po Antrojo padalijimo. Ðaltinis: https://smp2014is.ugdome.lt/mo/11kl/
IS_DE_23/teorine_medziaga_2.html
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1891 m. J. Mateikos nutapytas paveikslas „Geguþës 3-osios dienos Konstitucija“. Paveikslas
vaizduoja Lenkijos karaliø ir Lietuvos didájá kunigaikðtá Stanislovà Augustà Poniatovská, þengiantá á
Ðv. Jono katedrà Varðuvoje, kur Ketveriø metø Seimo deputatai prisieks kà tik priimtai Konstitucijai.
Ðaltinis: http://www.yrasalis.lt/naujienos/pagrindiniam–valstybes–istatymui–21–neri/
#sthash.S0UuPWzo.dpuf

(Atkelta ið 25 p.)
1774 m. spalio 14 d. Respublikos seimo sprendimu buvo ákurta Edukacinë komisija – viena pirmøjø ðvietimo ministerijø
Europoje. Jos þiniai buvo perduotos visos
Respublikos akademijos ir mokyklos, pavesta rûpintis ne tik mokymu, bet ir mokslu, supasaulietinti bei modernizuoti jø turiná. Pirmuoju Edukacinës komisijos pirmininku tapo Vilniaus vyskupas Ignotas Masalskis.
1774 m. Edukacinë komisija ëmësi refor-

muoti pradinæ mokyklà – buvo nutarta kurti
po vienà pradinæ mokyklà trims parapijoms.
1777 m. tokiø mokyklø Vilniaus vyskupystëje jau buvo daugiau negu 300. Valstieèiø
vaikai pradinëse mokyklose buvo mokomi
gimtàja kalba.
1775 m. Seimo nutarimu ákurtas naujas
Respublikos valstybinës valdþios organas
prie valdovo – Nuolatinë taryba. Jà sudarë
36 Seimo deleguoti nariai. Taryboje buvo 5

departamentai: Karo, Iþdo, Uþsienio politikos, Policijos ir Teisingumo. Jie kontroliavo
savo srities vykdomosios valdþios veiklà.
Nuolatinës tarybos veiklos laikotarpiu (1775–
1788 m.) buvo modernizuota ir padidinta kariuomenë, apribota etmonø savivalë, ágyvendintos merkantilinës ûkio ir finansø reformos. Pagyvëjo Respublikos ekonominis gyvenimas. Sparèiai didëjo gyventojø skaièius:
1772 m. Respublikoje gyveno daugiau negu 6,5 mln. þmoniø, XVIII a. pabaigoje – apie
9 mln. (1790 m., pirmojo visuotinio LDK gyventojø suraðymo duomenimis, kunigaikðtystëje gyveno daugiau negu 3,5 mln. þmoniø.) Edukacinë komisija ir Nuolatinë taryba
tapo pirmaisiais bendrais visos Respublikos
vykdomosios valdþios organais.
XVIII a. 9 deðimtmeèio pabaigoje Europos valstybës dëmesá sukoncentravo á Prancûzijà, kurioje vyko revoliucija, ir á Balkanø
karo ávykius. Tuo laikotarpiu ATR susidarë
palankios sàlygos vykdyti didesnes socialines bei ekonomines reformas, stiprinti valstybës savarankiðkumà.
1781 m. Vilniaus universitetas pavadintas
LDK vyriausiàja mokykla. Jame buvo ákurtos
naujos Astronomijos, Medicinos (1781 m.),
Architektûros (1793 m.) katedros.
XVIII a. antroje pusëje Vilniaus universiteto spaustuvëje pradëtos leisti kalendoriøskaitiniø knygos; taip Vilniuje pradëjo kurtis
informacijos ir þiniø skleidimo sistema.
1788 m. spalio 6 d. Varðuvoje darbà pradëjo Respublikos Seimas, þinomas kaip Ketveriø metø seimas, nes jis dirbo 4 metus.
1790 m. per rinkimus á Seimà iðrinkta dvigubai daugiau deputatø, negu anksèiau. Ketveriø metø seimas valstybëje ëmësi reformø,
kurios èia jau seniai buvo reikalingos.
1788–1792 m. Respublikoje buvo ávestas nuolatinis valstybës mokestis þemvaldþiams, padidinta kariuomenë, nustatyta
nauja jos sudarymo ir valdymo tvarka.
1789 m. sausio 19 d. panaikinta Nuolatinë taryba.

Geguþës 3–iosios Konstitucijos priëmimas 1791 m. Ketveriø metø seime. 1806 m. Dailininkas
Kazimieras Vojnakovskis (Kazimierz Wojniakowski, 1772–1812). Aliejus, tapyba, 123,5 x 179 cm.
Kûrinys saugomas Varðuvos nacionaliniame muziejuje, MP–5211. Ðaltinis: http://lt.wikipedia.org/wiki/
Ketveri%C5%B3_met%C5%B3_seimas#mediaviewer/
File:Wojniakowski_Passing_of_the_3rd_of_May_ Constitution.jpg

1789 m. pavasará ið ATR iðvesta Rusijos
kariuomenë.
1791 m. balandþio 18 d. Seimas priëmë
ástatymà „Mûsø laisvieji karaliðkieji miestai
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Geguþës 3-iosios Konstitucija. Originalas, saugomas Varðuvos Karaliø
rûmuose. Fotoreprodukcija ið RKIC archyvo

Ketveriø metø seimo (1788–1792) dienoraðèio virðelis. 1788 m.
Saugomas Lenkijos istorijos centriniame archyve

Respublikos valstybëse“. Jame buvo nurodyta, kad miestieèiams
suteikiama privilegija nebûti suimtiems be teismo sprendimo, teisë ásigyti þemës valdø, siøsti savo delegatus á Seimà ir dalyvauti
diskusijose svarstant miestø reikalus, gauti tarnybas valstybës administracijos aparate ir teismuose, tarnauti kariuomenëje karininkais. Miestø reforma iðplëtë socialinæ monarchijos atramà. Ðis
ástatymas buvo pirmas þingsnis pertvarkant luominæ visuomenæ á
pilietinæ.
1791 m. geguþës 3 d. Seimas priëmë naujà Konstitucijà (vadinamàjà Geguþës 3-osios konstitucijà). Ji nustatë svarbiausius XVIII a.
europinæ koncepcijà atitikusius valstybës santvarkos organizavimo
principus. Priëmus ðá dokumentà, bajorø respublika, turëjusi renkamà valdovà, tapo konstitucine luomine monarchija. Konstitucija áteisino burþuaziná turto principà: beþemiai bajorai neteko teisës dalyvauti seimeliuose, o turtingesnieji miestieèiai gavo nobilitacijos (galimybæ bûti paaukðtinti pareigose) teisæ. Konstitucija patvirtino Miestø
ástatymà, paskelbë valstybës globà laisviesiems ir garantavo asmens
laisvæ á uþsiená pabëgusiems ir gráþusiems valstieèiams. Geguþës
3-osios konstitucija pakeitë ir valstybës politinæ struktûrà: vyriausioji valdþia buvo atiduota Seimui, panaikinta liberum veto teisë.

Vykdomoji valdþia priklausë karaliui ir ministrø kabinetui, pavadintam Ástatymø sargyba. Karalius turëjo bûti renkamas ið valdanèiosios dinastijos. Seimas iðrinko visai valstybei bendras 4 komisijas
(ministerijas): Edukacijos, Policijos, Karo ir Iþdo.
Geguþës 3-osios konstitucijoje iðdëstytas unitarinës valstybës
modelis nepatenkino LDK atstovø siekiø iðlaikyti Lietuvos atskirumà
nuo Lenkijos, taèiau LDK deputatai reformø ðalininkai (LDK artilerijos generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos grupuotë Seime), suprasdami bûtinybæ stiprinti valstybæ bei matydami grësmæ jos egzistavimui, Konstitucijà parëmë. Kartu buvo siekiama pokonstituciniais aktais áteisinti LDK, kaip lygiateisës Lenkijos partnerës federacinëje valstybëje, statusà, palaikyti dualizmà. To buvo pasiekta 1791 m. spalio
20 d. Seimui priëmus Abiejø Tautø savitarpio garantijos ástatymà,
kuriuo buvo nustatytas lygus Lenkijos ir LDK nariø skaièius bendrose centrinës valdþios institucijose. LDK buvo pripaþinta lygiaverte
Lenkijai antràja dualistinës Respublikos dalimi.
Ketveriø metø seimo reformos ir Konstitucija netenkino dalies
didikø ir bajorø, aukðèiausia vertybe laikiusiø senàjà valdymo formà
ir pasisakiusiø prieð bet kokias reformas, naikinusias jø luomo privilegijas. Respublikos stiprëjimas taip pat neatitiko Rusijos interesø.
1792 m. balandþio 27 d. Konstitucijos prieðininkai Sankt Peter(Nukelta á 28 p.)

Geguþës 3-osios konstitucijos antraðtinis lapas
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ta (1792 m. geguþës 14 d.) buvo paskelbtas
Targovicos miestelyje jau po to, kai Rusijos
kariuomenë áþengë á Lenkijà ir Lietuvà.
1792 m. geguþës–liepos mënesiais
Rusijos kariuomenë, nesutikusi didesnio
pasiprieðinimo, okupavo visà Respublikos
teritorijà.
1792 m. birþelio 25 d. Vilniuje buvo sudaryta LDK generalinë konfederacija, kurios
vadovai (LDK lauko etmonas Simonas Kosakovskis ir jo brolis Livonijos vyskupas
Juozapas Kosakovskis) siekë ne tik atkurti
senàsias bajorijos laisves, bet ir sugràþinti
unijines LDK teises.

Abiejø Tautø tarpusavio ásipareigojimo
antraðtinis lapas. 1791 m. spalio 20 dienà
priimtas ástatymas – „Abiejø Tautø tarpusavio
ásipareigojimas“ (Zaræczenie wzaiemne Oboyga
Narodów), tapæs esmine Konstitucijos pataisa.
Seimui jà pateikë Lietuvos konfederacijos
marðalas Kazimieras Nestoras Sapiega. Jo
projektà parëmë ir karalius Stanislovas
Augustas Poniatovskis, bûgðtavæs, kad
nesutarimus tarp Lenkijos ir Lietuvos savo
tikslams gali iðnaudoti Konstitucijos reformoms
prieðiðka Rusija. Seimas „Ásipareigojimà“
priëmë vienbalsiai, ir spalio 22 d. jis buvo
átrauktas á teismo knygas.

(Atkelta ið 27 p.)
burge pasiraðë prieð reformas nukreiptos
konfederacijos aktà, kuris su suklastota da-

Tado Kosèiuskos sukilimo pinigai

1792 m. liepos 23 d. prie LDK generalinës konfederacijos prisijungë Respublikos
valdovas Stanislovas Augustas Poniatovskis, tokiu savo sprendimu panaikindamas Geguþës 3-osios konstitucijà.
1793 m. sausio 23 d. Sankt Peterburge
buvo pasiraðyta Antrojo ATR pasidalijimo tarp
Rusijos ir Prûsijos sutartis. Pagal ðià sutartá
Rusijai atiteko Kijevo, Braclavo, Podolës,
Minsko vaivadijø þemës, rytinë Vilniaus vaivadijos dalis, Brastos þemë ir rytinë Voluinës dalis. Prûsija gavo vakarines Lenkijos þemes ir Gdanskà, Torunæ bei Poznanæ. Per Antràjá padalijimà Respublika neteko apie
250 000 km2 – beveik pusës savo iki to laiko dar turëtos teritorijos.
1793 m. birþelio 17 d. Gardine suðauk-

Knygos „Valdas Rakutis „Karo meno istorija:
nuo seniausiø laikø iki 1850 metø“ virðelis.
Dailininkas Albertas Broga. Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijø leidybos centras, Generolo Jono
Þemaièio Lietuvos karo akademija, Karo
istorijos centras, 2012 m.

tas Respublikos seimas, neturëdamas kitos iðeities, prieð savo valià patvirtino Antrojo ATR padalijimo aktà. Priimtoje Konstitucijoje buvo deklaruojama, kad atkuriama
senosios valstybës santvarka.
1794 m. kovo 24 d. Krokuvoje prasidëjo
generolo Tado Kosciuðkos vadovaujamas
sukilimas prieð Targovicos konfederacijos
ávestà tvarkà ir Antràjá ATR padalijimà. Sukilëliai sudarë savo vadovybæ – Tautinæ

M. K. O GINSKIUI – 250

aukðèiausiàjà tarybà.
1794 m. balandþio 16 d. Tado Kosciuðkos sukilimas prasidëjo
ir Lietuvoje. Pirmieji sukilo LDK kariuomenës daliniai Ðiauliuose.
1794 m. balandþio 23–24 d. LDK sukilëliai uþëmë Vilniø, paskelbë sukilimo aktà. Buvo sudaryta LDK sukilëliø vyriausybë – Lietuvos tautinë aukðèiausioji taryba, pradëti kurti sukilëliø vykdomosios valdþios organai – deputacijos. LDK pradëtos taikyti Lenkijos sukilëliø vyriausybës universalo, kuriuo pripaþástama
asmens laisvë valstieèiams, o tarnaujantys sukilëliø kariuomenëje valstieèiai atleidþiami nuo laþo, nuostatos. Balandþio 23–
birþelio 25 dienomis sukilimas iðplito visoje LDK teritorijoje. Karo
inþinieriaus generolo Jokûbo Jasinskio vadovaujami LDK sukilëliai veikë savarankiðkai, kvietë ginti ne tik nepriklausomybæ, bet
ir kovoti dël visø pilieèiø laisvës ir lygybës.
1794 m. rugpjûèio 11–12 d. Rusijos kariuomenë, malðindama
sukilimà, uþëmë Vilniø, o rugsëjo pabaigoje–spalio viduryje – ir visà
Lietuvos teritorijà iki Nemuno. Tuo tarpu Prûsijos kariuomenë uþëmë Uþnemunæ.
1794 m. lapkrièio 5 d. kapituliavo Varðuva. 1794 m. pabaigoje
sukilimas buvo nuslopintas.
1795 m. spalio 24 d. Sankt Peterburge buvo pasiraðyta Rusijos, Austrijos ir Prûsijos sutartis dël Treèiojo ATR padalijimo. Rusija uþgrobë vakarines LDK þemes iki Nemuno, Voluinæ ir Kurðà.
Prûsija ir Austrija pasidalijo likusias Lenkijos þemes. Uþnemunë

Tadas Kosciuðka. Dailininkas neþinomas. Fotoreprodukcija ið
RKIC archyvo

(Nukelta á 30 p.)

Krokuva. Slavkovo vartai. Paveikslas sukurtas XIX a. vid. Dailininkai: Adolfas Þanas Batistas Bajo, Filipas Benua, Jonas Kazimieras Vilèinskis.
Popierius, spalvota litografija, vaizdas – 24,5 x 36 cm, lakðtas – 40 x 50 cm. Lietuvos dailës muziejus, G–2634. Vaidoto Aukðtaièio nuotrauka
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(Atkelta ið 29 p.)
atiteko Prûsijai.
1795 m. lapkrièio 25 d. paskelbta, kad
panaikinta Lenkijos ir Lietuvos valstybës karaliaus institucija. Buvo panaikinti ir visi
anksèiau buvæ ATR titulai bei valstybës pilietybë. Stanislovas Augustas Poniatovskis
buvo priverstas atsisakyti sosto.
1796 m. Lietuvoje ásigalëjo civilinë administracija, Rusijos pavyzdþiu kraðtas buvo padalytas á gubernijas (Vilniaus ir Slonimo), kurios vëliau sujungtos á vienà Lietuvos gubernijà.
1797 m. sausio 15 d. Sankt Peterburge
buvo pasiraðytas Rusijos, Prûsijos ir Austrijos aktas, kuriuo galutinai teisiðkai panaikinta Lenkijos ir Lietuvos valstybë.
„Vilniaus vaizdas nuo Uþupio á Misionieriø vienuolynà“. 1808 m. Dailininkas Juozapas Peðka.
Popierius, akvarelë, aukðtis – 36,6 cm, plotis – 43,8 cm, Lietuvos dailës muziejus, T 1559

100 litø monetos averse – stilizuotas
valstybës herbo simbolis Vytis istorines
pergales ir nepaliaujamà atsinaujinimà
simbolizuojanèiø liepsnø fone. Virðuje
puslankiu uþraðyta LIETUVA, apaèioje –
100 LITØ, 2008.
Monetos reverse – stilizuotame Lietuvos
Didþiosios Kunigaikðtystës þemëlapio
kontûre áraðyti svarbiausi valstybës ávykiai
ir reiðkiniai. Aplink uþraðyta LIETUVOS
DIDÞIOJI KUNIGAIKÐTYSTË. Virðuje
pavaizduota LDK kunigaikðèio kepurë

1801 m. rugsëjo 21 d. Lietuvos gubernija padalyta á Lietuvos Vilniaus ir Lietuvos Gardino gubernijas, kurias kontroliavo Vilniuje rezidavæs Lietuvos generalgubernatorius.
1803 m. balandþio 16 d. Vilniaus (buvusi Lietuvos) vyriausioji mokykla Rusijos caro Aleksandro I ásaku pertvarkyta á Vilniaus
imperatoriðkàjá universitetà. Vietoje Edukacinës komisijos ðvietimo reikalams tvarkyti
ákurta Vilniaus ðvietimo apygarda.
1807 m. remdamasis Rusijos ir Prancûzijos sutartimi, pasiraðyta 1807 m. liepos
7 d. Tilþëje, Napoleonas Bonapartas sudarë Varðuvos kunigaikðtystæ, á kurià áëjo ir
Lietuvos dalis, vadinama Uþnemune. Ten,
ávedus Napoleono kodeksà, valstieèiai gavo asmens laisvæ, taèiau savo valdomos
þemës savininkais netapo. Kunigaikðtystë
gyvavo iki 1815 metø.
1811 m. Mykolas Kleopas Oginskis Rusijos carui Aleksandrui I áteikë savo parengtà LDK ákûrimo projektà. Pagal ðá projektà
Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë, sudaryta
ið 8 Rusijos gubernijø, kuriose veikë Lietuvos statutas, turëjo tapti Rusijos caro valdoma autonomine valstybe.
1812 m. birþelio 24 d. Napoleonas pradëjo karà prieð Rusijà. Jo kariuomenë forsavo Nemunà ties Kaunu ir per kelias dienas uþëmë Lietuvos teritorijà.

Juozapas Peska 2 – Vilniaus apylinkës. XIX a. Dailininkas Juozapas Peðka. Popierius, akvarelë,
plunksna, tuðas, aukðtis – 35,8 cm, plotis – 46 cm, Lietuvos dailës muziejus, T 7228

1812 m. liepos 1 d. Napoleono ásaku
buvo ásteigta prancûzø kontroliuojama Lie-
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tuvos laikinosios vyriausybës komisija, atlikusi Lietuvos administravimo funkcijas. Komisijos pirmininkas buvo anksèiau LDK rûmø (dvaro) marðalo pareigas ëjæs Stanislovas Soltanas. Komisijai pavaldþios buvo Vilniaus, Gardino, Minsko gubernijos, vadintos departamentais, ir Balstogës (Biaùystok) sritis. Komisija veikë iki 1812 m. gruodþio, kol baigiama sumuðti
Napoleono armija pasitraukë ið Lietuvos.
1812 m. liepos 14 d. Vilniaus katedroje buvo
paskelbtas aktas, kuriame deklaruotas LDK gyventojø pasiryþimas iðlaikyti Lietuvos, kaip politinio subjekto, statusà, kurá Lietuva turëjo Lenkijos ir Lietuvos bendros valstybës (Abiejø Tautø
Respublikos) gyvavimo periodu.
1812 m. Lietuvoje savo veiklà atnaujino masonø loþës. Pirmosios masonø struktûros Lietuvoje (Vilniuje) buvo ákurtos 1776 metais. Pirmoji loþë Vilniuje pradëjo veikti 1778 metais.

Vilniaus katedra. 1847 m. Dailininkas Izidorius Lorenas Derua ir kiti. Popierius, tonuota
litografija, lakðto aukðtis – 39,6 cm, plotis – 50,4 cm, vaizdo aukðtis – 34,2 cm, plotis – 47,4
cm. Lietuvos dailës muziejus, LDM G 3748

1813 m. sausio 6 d. Rusijos caras Aleksandras I Vilniuje pasiraðë manifestà dël karo
su Napoleonu pabaigos. Rusø armija tada jau
buvo uþëmusi visà iki Napoleono ásiverþimo
valdytà Lietuvos teritorijà.
1815 m. Vienos kongreso sprendimu buvo
sukurta Lenkijos Karalystë, á kurià áëjo ir Lietuvos dalis, vadinama Uþnemune. Tebegaliojo Napoleono teisynas, Grigaliaus kalendorius. Administracijos ir teismo ástaigose kalbëta tik lenkø
kalba. Lenkijos Karalystë asmeniniais ryðiais buvo glaudþiai susieta su Rusijos imperija ir turëjo
Rusijos caro „dovanotà“ konstitucijà.
1816 m. Vilniuje pradëjo veikti slaptos studentiðkos Filomatø ir Filaretø draugijos, þadinusios jaunimo patriotinæ dvasià ir raginusios kovoti prieð rusø valdþià. Ðios draugijos skatino
slaptø masiniø jaunimo, ypaè moksleiviø, organizacijø kûrimàsi Vilniuje, Kraþiuose, Këdainiuose, Kaune, kitose Lietuvos vietose. Per jas buvo
populiarinamos moralës tobulëjimo, saviauklos,
ðvietimo bei kovos prieð rusø autokratijà idëjos.
Vienas ið Filomatø draugijos ákûrëjø buvo poetas
Adomas Mickevièius.
1817 m. Vilniaus apskrities bajorø seimelis áteikë
praðymà Rusijos carui dël asmens laisvës suteikimo valstieèiams. Praðymas nebuvo patenkintas.
1817 m. Vilniaus inteligentija ákûrë masoniðkà Ðubravcø draugijà, kuri savo spaudoje kritikavo atgyvenusius socialinius paproèius. Be to,
draugija projektavo, kaip sujungti Vilniaus ðvie-

„Vilnius. Geguþinë prie Ðv. Petro ir Povilo baþnyèios“. 1808 m. Dailininkas Juozapas Peðka.
Popierius, akvarelë, aukðtis – 36,8 cm, plotis – 44 cm, Lietuvos dailës muziejus, T 1561

timo apygardà su Lenkijos Karalyste.
1817–1823 m. aktyviai veikë masonø ir slaptosios studentø organizacijos.
1819 m. nuo Lietuvos Vilniaus gubernijos buvo atskirtas ir prie Kurðo gubernijos prijungtas Lietuvos pajûrio ruoþas –
Palangos ir Ðventosios apylinkës.
1822 m. Rusijos caras Aleksandras I

uþdraudë masonø organizacijø veiklà. Buvo
uþdarytos Vilniaus studentø, Lietuvos moksleiviø organizacijos, o jø nariai represuoti,
iðtremti.
1830–1831 m. Lenkijoje ir Lietuvoje vyko sukilimas prieð Rusijos valdþià. Sukilimà
Lietuvoje ir Vakarø Baltarusijoje organizavo
bei jam vadovavo Lietuvos vyriausiasis komitetas, ásikûræs Vilniuje. Vyriausiasis sukilimo vadas buvo Antanas Gelgaudas.
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