
Richard Butterwick 

 

Abiejų Tautų Respublikos testamentas 

 

1791 m. gegužės 3 d.  
Konstitucija

Lietuvos istorijos institutas  
Vilnius, 2021



Knygos tekstas verstas iš anglų kalbos. Originalus tekstas: 

Richard Butterwick, The Constitution of 3 May 1791. Testament of the Polish‑ 

Lithuanian Commonwealth. Warsaw: Muzeum Historii Polski, 2021

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB).

ISBN 978-609-8183-86-3

© Richard Butterwick ir Muzeum Historii Polski, 2021

© Lietuvos istorijos institutas, 2021

© Originalus maketo, viršelio dizainas Studio Format, 2021

© Linas Andronovas, vertimas, 2021

Lietuviškas knygos leidimas išleistas bendradarbiaujant su Lenkijos istorijos 

muziejumi (Muzeum Historii Polski)



Ar geriau gyventi pavojų kupinoje laisvėje,  
ar ramioje vergystėje? 

(pagal Salustijų)





Turinys

Pratarmė  /9

Iliustracijų sąrašas  /13

Žemėlapių sąrašas  /15

Žodynėlis  /17

1. Simboliai  /21

2. Respublika: didybė ir nuosmukis  /29

3. Permainų pavojai  /51

4. Didysis seimas  /69

5. 1791 m. gegužės 3 ir 5 d. Revoliucija  /91

6. „Valdymo įstatymas“  /107

7. Absoliuti monarchija ar tvarkinga laisvė?  /123

8. Vertinimai  /145

Nuorodos  /157

Literatūros sąrašas  /165

Rodyklė  /173





Pratarmė 

Šiuos žodžius itin malonu rašyti Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 103-iųjų metinių proga. Šis įvykis natūraliai kelia 
klausimą: o kada Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė nustojo 
egzistuoti? Nebūtų kuo džiaugtis, jeigu atsakymas būtų 
„1791 m. gegužės 3 dieną“. Tačiau ilgą laiką tarp Lietuvos 
istorikų šiuo klausimu vyravo būtent tokia nuomonė. Išties 
„Valdymo įstatymo“ tekstas šiuo požiūriu gali kelti šiek 
tiek abejonių. Tačiau būtent gerbiamas nepriklausomos 
tarpukario Lietuvos istorikas Adolfas Šapoka buvo pir-
masis, supratęs, kad Gegužės 3-iosios konstitucija ir ypač 
„Abiejų Tautų tarpusavio įsipareigojimas“, visuotinu prita-
rimu 1791 m. spalio 20 d. tapęs neatsiejama Konstitucijos 
dalimi, visame 1788–1792 m. Didžiojo seimo, lietuvių isto-
riografijoje įvardijamo Reformų arba Ketverių metų seimu, 
kontekste iš tikrųjų neištirpdė Didžiosios Kunigaikštytės 
Lenkijos karalystėje. Priešingai, nuostabiai harmoningai 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės statusas buvo sustip-
rintas per glaudesnį savanorišką dviejų skirtingų politinių 
bendruomenių, vadinamų tautomis, susijungimą į suvienytą 
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sąjungą, taip pat vadinamą tauta. Nuo to laiko tautų idėja 
gerokai pasikeitė.

Šias įžvalgas Lietuvos ir Lenkijos istorikai bei konstitu-
cijos žinovai iš naujo atrado po šalių suverenumo ir nepri-
klausomybės atkūrimo (dar kartą) 1989–1990 m. Tai atvėrė 
kelius daug kartų drauge švęsti šį nuostabų laimėjimą. Gegu-
žės 3-iosios konstituciją parengė iškiliausi Abiejų Tautų 
Respublikos valstybininkai, išgryninę geriausias respubli-
koniškas savo šalies tradicijas ir papildę jas naudingiausiais 
užsienio parlamentinių monarchijų pavyzdžiais bei susieję su 
Apšvietos epochos politine mintimi. Konstituciją galima tei-
sėtai vadinti pirmąja modernia Konstitucija Europoje. Maža 
to, ji liudija, kad Lenkijos-Lietuvos Respublika nežlugo dėl 
savo vidinių silpnybių. Priešingai, gyvybingumas, kuris 
matyti per jos spartų atsigavimą, tapo pavojingas jos kaimy-
nėms – absoliutinėms monarchijoms – tiek geopolitiškai, tiek 
ideologiškai, todėl jos ir sunaikino savo varžovę drastiškai 
pakeisdamos Europos istorijos trajektoriją. Po dviejų šimtų 
trisdešimties metų ši Konstitucija vis dar gali įkvėpti tuos, 
kurie myli laisvę.

Ši nedidelė knyga grindžiama tyrimais mokslininkų, 
kurių yra daug daugiau, negu randama nuorodose, kurios 
iš esmės padeda tik kaip citatų šaltinis. Didelė dalis pažan-
gos, susijusios su mūsų žiniomis ir suvokimu, kokios vyko 
transformacijos Stanislovo Augusto (1764–1795) valdymo 
metu, buvo lietuvių mokslininkų pasiekta per pastaruosius 
tris dešimtmečius. Todėl man ypač malonu rekomenduoti 
kai kuriuos jų darbus literatūros sąraše. Galiausiai norėčiau 
išreikšti didžiulę padėką Lietuvos istorijos institutui, kuris 
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mane dažnai kviesdavo pasisvečiuoti Vilniuje, ir taip pat jo 
iškiliam direktoriui profesoriui Alvydui Nikžentaičiui už 
tai, kad ėmėsi išleisti šį mano darbą daininga lietuvių kalba.

Richard Butterwick
2021 m. vasario 16 d.

pratarmė


