
T r y l i k t a s  s k y r i u s

Tylioji revoliucija 

1787 m. pavasarį Rusijos imperatorė Jekaterina Didžioji išsiruo
šė apžiūrėti pietinių savo valdų. Kai ji plaukė Dniepru, šūksniais 
lydima daugybės prie upės krantų jos ministro kunigaikščio Po
tiom kino išrikiuotų pavaldinių, karalius Stanislovas Augustas iš
vyko iš Varšuvos, norėdamas ją pasveikinti Lenkijai priklausiu
sioje upės dalyje. Gegužės 6 d. karališkosioms laivėms susitikus 
Kanive, karalius atėjo į jos laivą. Po oficialaus pasisveikinimo du 
monarchai, paskutinįkart matęsi kone prieš trisdešimt metų kaip 
meilužiai, pasitraukė pasikalbėti tête-à-tête*. 

Jie išėjo tik po pusvalandžio, o susirinkę dvariškiai bei diplo
matai suprato, kad nieko doro nesutarta. Imperatorė karalių pri
ėmė prabangiai, tačiau atsisakė lipti į krantą į jos garbei surengtą 
pokylį. Stanislovas Augustas pasijuto pažemintas, ir ne tik dėl to, 
kad buvo užgauti jo jausmai. Jis atvyko į Kanivą siūlyti Rusijai są
jungos artėjančiame jos kare su Turkija. Abiejų Tautų Respublika 
prisidėtų nemenkomis pajėgomis ir tuo pačiu atremtų galimus 
karinius Prūsijos bei Švedijos manevrus, o už tai gautų Moldaviją 
ir Juodosios jūros uostą. Abiejų Tautų Respublika ne tik turėtų 
galimybę sukviesti ir išbandyti kariuomenę, dalyvavimas tokiame 
kare būtų sušvelninęs ir Varšuvoje besikaupiančią įtampą, sustip
rinęs karaliaus padėtį. Jekaterinai II atmetus jo planą, Stanislovas 

* Akis į akį (pranc.).
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Augustas lemiamą akimirką liko be taktikos, ir jo priešininkams 
tai buvo labai paranku.

Nors karalius po 1772 m. Abiejų Tautų Respublikos padalijimo 
pakluso Rusijos primestoms sąlygoms, daugelis atsisakė susitaiky
ti su šia padėtimi ir iš pažiūros nuolankiu valdovo pritarimu. Iki 
XVIII a. 8 deš. pabaigos vis labiau stiprėjo nusistatymas, ypač tarp 
jaunesnių kartų, užaugusių su Rousseau ankstyvojo romantizmo 
idėjomis apie tautų teises, kad metas atsikratyti Rusijos primestos 
globos ir apribojimų, trukdančių bet kokioms reformoms ar mo
dernizacijai. Grupė didikų, tarp jų ir kai kurie Familijos nariai, 
tokie kaip Ignacy’as Potockis, Stanisławas Małachowskis, Mykolas 
Kazimieras Oginskis, Stanisławas Potockis, taip pat nepatenkin
tieji, pavyzdžiui, Karolis Radvila, vadinę save patriotais, ėmė kurs
tyti opoziciją prieš karaliaus kolaboracinę politiką. 

Tie, kurie anarchiją laikė palaiminta būsena, matė, kaip pada
lijimas sugriovė jų argumentus. Apsižvalgę ir išvydę tokias vals
tybes kaip Rusija ir Prūsija, du trečdalius savo pajamų skiriančias 
armijai, ir, regis, kasdien vis labiau įkvėpiamas karinės sėkmės fi
losofijos (net jų monarchai vilkėjo uniformas), daugelis suprato, 
kad vienintelė Lenkijos išlikimo viltis turi būti siejama su didin
gų Abiejų Tautų Respublikos laisvių atsisakymu ir jos pavertimu 
efektyvia modernia valstybe su tinkama armija. 

Prūsija, ką tik sudariusi sąjungą su Anglija ir Olandija, siek
dama sutramdyti Rusijos ekspansiją, aiškiai parodė, kad Abiejų 
Tautų Respublika galės tikėtis pagalbos, jeigu nutrauks saitus su 
Sankt Peterburgu. Rusijai kariaujant su Turkija ir Švedija, o Prūsi
jai taikantis į draugus Lenkijai ir rodant nepalankumą Rusijai bei 
Austrijai atrodė, kad grėsminga Abiejų Tautų Respublikos kaimy
nių harmonija visiškai išsiderino. 

1788 m. maršalkos Stanisławo Małachowskio vadovaujamame 
susirinkusiame Seime, kuris bus pavadintas Didžiuoju, dominavo 
patriotai. Jie skubiai nubalsavo už armijos padidinimą, ją pavedus 
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Seimo komisijai. Užsienio politikos reikalai patikėti kitai panašiai 
komisijai. 1789  m. sausį Seimas paleido Nuolatinę Tarybą, šalį 
valdžiusią nuo 1775 m., o savo sesiją pratęsė neribotam laikui. Ko
vą Seimas įvedė pajamų mokesčius už žemę – 10 proc. šlėktoms 
ir 20 proc. Bažnyčiai, ir tai buvo pirmieji tiesioginiai mokesčiai, 
numatyti ir vieniems, ir kitiems. 

Patriotai tesusidūrė su menka opozicija. Karaliaus rėmėjai ne
sutarė. Konservatyvūs ir Rusijai prijaučiantys nariai buvo įbau
ginti įvykių, įgavusių grėsmingą prasmę 1789  m. vasarą Pran
cūzijoje kilus revoliucijai. 1789 m. lapkričio 25 d. naktį Varšuva 
nušvito minint 25ąsias Stanislovo Augusto karūnavimo metines, 
ir daugelis nuogąstavo, kad tai neišprovokuotų minios. Ši gatvėje 
apsiribojo užgauliojimais ir stumdymusi, bet tikrajai revoliucijai 
buvo ruošiamasi ne gatvėje. 1789 m. rugsėjį Seimas paskyrė Igna
cy’o Potockio vadovaujamą komisiją parengti naują Abiejų Tautų 
Respublikos konstituciją. 

Ginčai dėl reformos vis radikalėjo, dabar vyravo dviejų pa
grindinių politinių mąstytojų balsai – Stanisławo Staszico ir Hugo 
Kołłątajaus. Kunigas Staszicas (1755–1826) buvo kilęs iš pras
čiokų, jis susidraugavo su Józefu Wybickiu, o iškilti jam padėjo 
Andrzejus Zamoyskis. Per Vokietiją jis nukeliavo į Paryžių, kur 
susidraugavo su Georgesu Louisu de Buffonu, kurio „Gamtos is
toriją“ (Histoire Naturelle) išvertė ir išleido Lenkijoje, tada išvyko į 
Romą, kur prarado tikėjimą. Grįžęs į Lenkiją, jis atsidėjo rašymui 
politinėmis temomis. Vėliau, 1800aisiais, iš verslo uždirbtų pini
gų įkūrė Mokslo bičiulių draugiją, o 1815 m. paskelbė originalų 
veikalą apie Karpatų kalnų geologinius sluoksnius, tuo pačiu me
tu eilėmis vertė „Iliadą“. 

Staszicas buvo respublikonas, įsitikinęs Seimą turint būti suve
renų, tačiau suprato, kad despotiškų valstybių supama tauta pri
valo turėti stiprų vykdomąjį organą, tad gynė paveldimą monar
chiją. Tautą jis laikė „moraliniu vienetu“, kurį sudarė visi Abiejų 
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Tautų Respublikos piliečiai: šlėktos, valstiečiai, miestiečiai, žydai, 
ir neabejojo, kad visi jie asmeninę valią turėtų palenkti didesnei 
Respublikos gerovei. 

Hugas Kołłątajus (1750–1812) buvo visai kitokio sukirpimo. 
Jis studijavo Jogailos universitete ir Italijoje, kur tapo kunigu, vė
liau dirbo Nacionalinio švietimo komisijoje. Savo organizacinius 
talentus pademonstravo gavęs užduotį reformuoti Jogailos uni
versitetą, kurio rektoriumi tapo 1782 m.

Posėdžiaujant Didžiajam Seimui, jis sukūrė politinio spaudimo 
grupę, vadintą „Žaizdru“, siekusią skatinti visos sistemos reformą 
ar, kaip jis pats pavadino, „tylią revoliuciją“. Keliuose anonimi
niuose laiškuose Stanisławui Małachowskiui (1788) jis kreipėsi į 
maršalką ir į susirinkusį Seimą. „Kas tada yra Lenkija? – pašaipiai 
klausė jų. – Ar tai vargana nenaudinga mašina, kuria nepajėgia 
dirbti vienas žmogus, kurios neįstengia suvaldyti visi drauge, bet 
sustabdyti pakanka vieno?“ Kaip ir Staszicas, jis reikalavo tvirtos 
paveldimos monarchijos, Seimo viršenybės, balsavimo privilegi
jų išplėtimo. Tai jis sukūrė memorandumą, kurį 1789  m. gruo
džio 2 d. karaliui įteikė Jano Dekerto vadovaujamas 141 miesto 
atstovas. Jie buvo apsirengę juodai, kaip Generalinių Luomų at
stovai prieš metus Paryžiuje. Įsteigta komisija miestų atstovavimo 
sistemai kurti, keliems šimtams prekybininkų suteikti titulai. 

Vos suvokęs, koks galingas judėjimas remia patriotus, Sta
nislovas Augustas pakeitė taktiką ir ėmė su jais bendradarbiauti. 
Jis pakvietė Potockį, Kołłątajų ir Małachowskį prisidėti rengiant 
naują konstituciją. Jie dirbo slapta, tik karaliaus sekretorius Sci
pione’as Piattolis redagavo pradinius variantus. Paruošę galutinę 
redakciją, pakvietė didesnę grupę reformuotojų jos aptarti, kol 
bus patvirtinta.

Buvo numatyta panaikinti tiek daug tradicinių teisių ir laisvių, 
kad šis projektas neišvengiamai turėjo sukelti nuožmų pasiprie
šinimą Seime. Tai, ką jie paruošė, prilygo kone parlamentiniam 
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perversmui. Varšuvos žmonių palaikymas užsitikrintas 1791  m. 
savivaldos įstatymu, suteikusiu vietas Seime 22 didžiųjų miestų 
atstovams. Kitu tuo pačiu metu priimtu įstatymu bežemiams šlėk
toms atimta balsavimo teisė. 

Buvo parinkta data, kai daugelis atstovų ir senatorių dar bus 
tik begrįžtą į sostinę po Velykų atostogų, tad 1791 m. gegužės 3 d. 
rūmuose buvo tik 182 atstovai, iš jų 100 jau žinojo paslaptį. Lau
ke specialiai tam sukviesta laukianti minia apsupo karaliaus pilį. 
Pasiūlyta konstitucija buvo priimta triuškinančia balsų dauguma; 
po visko liaudis ant rankų iškeltą karalių nugabeno į Šv. Jono baž
nyčią ir sugiedojo Te Deum.

Dokumentas, įsigaliojęs 1791 m. gegužės 3 d., buvo pragma
tiškas kompromisas tarp Potockio respublikonizmo, Kołłątajaus 
radikalizmo ir karaliaus angliško stiliaus konstitucinės monarchi
jos. Įvadinės nuostatos sąmoningai nuteikė raminamai. Kataliky
bė įteisinta kaip valstybinė religija, nors kiekvienas pilietis galė
jo laisvai ir nevaržomai praktikuoti kitą; šlėktos paskelbti tautos 
stuburu; valstiečiai pamaldžiai pripažinti jos krauju; visos privi
legijos, suteiktos Piastų ir Jogailaičių karalių, išliko. Esmė slypėjo 
giliau, tarp eilučių. Kandidatas į paveldimą sostą bus renkamas iš 
dinastijos, kaip buvo prie Jogailaičių, o kadangi Stanislovas Au
gustas neturėjo santuokinių vaikų, Frydrichas Augustas, Saksoni
jos kurfiurstas, buvo numatytas kaip naujos dinastijos pradinin
kas. Seimas tapo svarbiausia Abiejų Tautų Respublikos įstatymų 
leidžiamąja ir vykdomąja valdžia, o balsavimas būsiąs vykdomas 
griežtai paisant daugumos. Ir veto, ir konfederacijos teisės buvo 
panaikintos. Šalies valdžia turėjo priklausyti karaliui ir karališka
jai tarybai, vadinamajai Įstatymų sargybai. Šiai tarybai priklausys 
Lenkijos primas, penki ministrai ir du sekretoriai, visi karaliaus 
skiriami dvejiems metams. Karalius gali vadovauti politikai, ta
čiau joks jo aktas negalios nepasirašius bent vienam iš ministrų, o 
šie visi turi tiesiogiai atsiskaityti Seimui.


