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Anekdotas istorijoje

Akad. Zigmantas Kiaupa

Anekdotas mūsuose dažniausiai – trumpas, komiškas pasakojimas, turin� s staigią, 
dažnai ne� kėtą pabaigą. Bet Vakaruose vyrauja, o ir pas mus žinomas kitas anekdoto 
supra� mas – trumpi pasakojimai apie įžymius žmones ar svarbius įvykius, atkrei-

piant dėmesį į jų išskir� numą, teikian� s apie pasakojimo didvyrius ar įvykius ypa� ngų ir 
reikšmingų žinių.

Bet ir pasakojimai apie neįžymių, eilinių žmonių gyvenimo aplinkybes bei kuo nors išsi-
skiriantys, kad iš pirmo žvilgsnio ir nereikšmingi, įvykiai taip pat gali padė�  prasiskverb�  į 
� riamojo laiko visuomenės gilumą, parody�  praei� es kitoniškumą, prieštaravimus, keiste-
nybes, patvir� n�  ar griau�  istoriografi joje gyvuojančius stereo� pus. Tokie pasakojimai taip 
pat vadin� ni anekdotais.

Dėmesys tokiems neįpras� ems atsi� kimams, jų įvairiapusiai tyrimai yra vieno iš istorijos 
mokslo metodų – mikroistorijos – pagrindas. Viduramžiais persekiojamo kataro klajonės po 
Pirėnus, XVIII a. didžiosios Paryžiaus kačių skerdynės, apgaviko, apsimetusio iš karo grįžtančiu 
vyru ir įsisukusio pas kareivio žmoną, istorija tapo istorikų parašytų bestselerių siužetais. 
Anekdotai virto rimtais darbais, gerai parodančiais a� � nkamo laiko ir vietos visuomenės 
gyvenimo vingius bei gelmes.

Panašių anekdotų pilna ir Lietuvos praei� s. Štai anekdotas, kurių veikėjai iškilūs asmenys. 
Vos kelerių metų Mikalojus Kristupas Radvila sėdėjo ant valdovo rūmų laiptų ir verkė. Mat, 
buvo pasimetęs. Pro šalį ėjęs Žygimantas Augustas nusistebėjo: Kas šitas našlaitėlis? Vienam 
iš būsimų galingiausių Lietuvos didikų Našlaitėlis prilipo visam gyvenimui.

Kartais į praei�  nukreiptus anekdotus sukuria ne amžininkai, o dabar� es žmonės. Kai 
1542 m. Kauno mies� ečiai dėjo pamatų akmenį pradėtai staty�  rotušei, jie užrašė, kad tai 
vyko horologium medium rodant tarp 10 ir 11 valandos. Ir štai XX a. istorikai surado to meto 
Kaune vidurinį viešąjį laikrodį. O jei buvo vidurinis, tai turėjo bū�  ir visi trys. Betgi horolo-
gium medium – pusinis laikrodis, su 12-a padalų. Tai tuo metu ir Europoje buvo retenybė, 
Kaunas gali didžiuo� s.

Su XVI a. Kaunu susijusi ir kita anekdo� nė situacija. Ji atsirado dėl net � ems laikams neį-
prasto kauniečio pareigų derinio – Erazmas Eustachijus buvo ir Kauno klebonas, ir mui� ninkas.

Pastaruoju metu teko dirb�  prie XVIII a. Lietuvos istorijos. Tas amžius, ypač jo antroji 
pusė, buvo didelių pokyčių Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenime. Gilinan� s į jį, galima 
pastebė� , kad daug ikišiolinių istoriografi nių klišių ne visada pasitvir� na.

Visuo� nai žinoma, kad vals� ečiai – tai baudžiauninkai, pririš�  prie žemvaldžio, � ksliau, 
jo valdos. Bet vals� ečiai tam � krais atvejais judėdavo, bėgdavo nuo savo pono pas kitą. 
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Dažniausiai pagal tuome�  supra� mą tai buvo nelegalu. Apie vals� ečių bėgimus rašyta, bet 
� k fragmen� škai, kompleksiškai neiš� rta. To ir dabar nedarysiu, � k pateiksiu vieną pavyzdį.

Archyvuose išliko 1791 m. šaukimas į Žemaičių žemės teismą. Jame aprašyta tokia istorija: 
Andrius Pranai� s, bajorų Jelenskių baudžiauninkas, vedė kotryniečių vienuolyno Krakėse 
baudžiauninkę Dvilaitę ir, pasivadinęs Dviliu, išėjo užkuriomis, apsigyveno vienuolyno valdose. 
Tai galėjo bū�  persiritus per XVIII a. vidurį. Bet Dviliai buvo suras�  ir grąžin�  Jelenskiams. 
Po aštuonerių metų jie vėl pabėgo, šįkart pas Josvainių kleboną ir pasivadino Paksaičiais. 
Klebonui mirus ir nesi� kėdami įpėdinio palankumo, persikėlė į Vilkijos seniūniją ir pasiva-
dino Pacaičiais. Jelenskiai vis dėlto juos surado ir štai reikalauja grąžin�  jiems jau mirusio 
Andriaus vaikus. Buvo areštuotas jų 2 000 talerių vertės turtas. Vals� ečiams tai didelis turtas.

Kaip pasibaigė byla, nežinia, neišliko dokumentų. Pastebė� na, kad vals� e� s jau turėjo 
pavardę, bet nuolat, net keturis kartus, ją keitė. Ne visi vals� ečiai buvo nuolankūs baudžiau-
ninkai. Šios keliasdešimt metų užtrukusios vals� ečių šeimos klajonės, � esa, nedideliame 
plote, Žemaičių seniūnijos pietryčių kampe, šiek � ek primena minėto kataro klajones po 
Pirėnus. Deja, jų istorijos parašy�  neįmanoma, nes žinomas � k šis vienas dokumentas.

Kitas XVIII a. siužetas – 1768–1772 m. Nemuno tarp Gardino ir Kauno valymo darbai. 
Nemunu buvo gabenama labai daug prekių į Karaliaučių ir Klaipėdą, ir iš jų. O upė buvo 
pilna slenksčių, rėvų, srovė i� n srauni. Skęsdavo ir pirklių, ir vy� nės ar škultai su didikų 
prekėmis. Imtasi Nemuną valy� , tai buvo XVIII a. bene didžiausi valstybės organizuo�  ir 
fi nansuo�  darbai.

Beveik visą laiką darbininkai būdavo samdomi, � k vieną vasarą dirbo kareiviai. Pasitaikydavo 
įdomių situacijų, kurios patvir� na ar paneigia istoriografi joje ir gyvenime gyvuojančius ste-
reo �     pus. Štai, apie žydus teigiama, kad nesisamdydavo dirb�  fi zinį darbą. Žydas ama� ninkas – 
taip, bet samdinys – ne. O štai atlyginimų samdiniams žiniaraščiuose apstu žydų pavardžių. 
Daugiausia jų buvo iš aplinkinių miestelių, Žiežmarių, Jiezno, Stakliškių, Kruonio, Daugų. 
Bet buvo ir iš tolimų vietovių Naugarduko vaivadijoje ar Lydos paviete. Taigi, stereo� pas 
nepasitvir� na. Beje, pagrindinis darbas buvo žabų ryšulių rišimas. Jais būdavo išklojami 
upės krantai, � kin� s suvaldy�  srovę. Nepasiteisino, imta akmenis upės vagoje sprogdin�  ir 
kel�  į krantą. Porą metų � ems darbams buvo samdomos klajojančios darbo ieškančių rusų, 
veikiausiai sen� kių, artelės. Kartu su rusų atsiradimu labai išaugo darbų vykdytojų išlaidos 
deg� nei. Darbai nusitęsdavo į vėlyvą rudenį ir šaltame vandenyje dirban� ems krante bū-
davo pateikiamas kaušas deg� nės. Bet daugiau deg� nės išeidavo magaryčioms – sudarant 
sutar� s su artelėmis ir jas gausiai aplaistant.

Anekdotų pilnas buvo ir XVIII a. Lietuvos, o kartu ir visos Abiejų Tautų Respublikos poli� nis 
gyvenimas. Šio amžiaus pasku� nio trečdalio pradžia buvo Pirmojo Respublikos padalijimo 
laikotarpis. Jame gausu įvykių, kuriems galima suteik�  anekdoto, kaip čia bandau jį apibūdin� , 
statusą. Vienas jų – geografi jos knygos draudimas. 1768 m. buvo išleista Karolio Virvičiaus 
vadovėlis Goegrafi ja czasów terażniejszych … Autorius – žemai� s jėzuitas, dėstęs jėzuitų 
kolegijose Lietuvoje, o tuo metu – Varšuvos jėzuitų kolegijos rektorius.

Prieš aiškinan� s aplinkybes, susijusias su šia knyga, bū� na žvilgtelė�  į to meto poli� nę 
padė�  aplink Respubliką. Ji buvo patekusi į fak� nį Rusijos protektoratą, Rusijos imperato-
rės Kotrynos II pasiun� niai kišosi į Respublikos reikalus, kreipė jos seimo darbą. 1768 m. 
pažymė�  Rusijos ambasadoriaus Varšuvoje Nikolajaus Repnino represijomis, kai jis suėmė 
ir išvežė į Rusiją kelis nepaklusnius Respublikos poli� kus.

Ir štai, Virvičiaus knyga buvo išimta iš apyvartos, tapo draudžiama lektūra. Visa Varšuva 
vienu balsu kalbėjo, kad tai padary�  pareikalavo Repninas. Su tuo su� nka ir vėlesni to meto 
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Respublikos istorijos tyrinėtojai. Dažniausiai buvo manoma, kad Repninui nepa� ko Rusijos 
ir rusų aprašymas vadovėlyje: Maskoliai dar neseniai buvo storžieviai, nepati kimi laikanti s 
susitarimų ir prietaringi. Gyvendami nelaisvėje ir valdomi taip pat nelaisvų ponų nežinojo 
mokslų nei menų, nesuprato savo poreikių ir naudos. Valdant Petrui Didžiajam tos tautos 
įstatymdaviai pradėjo po truputį  įgyti  gerų manierų ir sveti mus kraštus pažinti . Maskoliai 
yra viduti nio ūgio, sti prūs, iš prigimti es įtarūs, atšiaurūs, įžūlūs kai sekasi, o mažos širdies 
nesėkmėje, gabūs kariauti , gyvena be prabangos, atlaiko didelius vargus ir yra aklai pa-
klusnūs savo generolams. Petras Didysis juos nuolat mankšti ndamas, o Švedijos karalius 
Karolis XII be perstojo nugalėdamas išmokė šlovingai kariauti . Tačiau jų protas vis dar turi 
kažką vergišką ir trūksta jų veiksmuose garbės ir savigarbos, kas daro žmones dideliais.

Numanu, kad toks Rusijos vaizdas negalėjo pa� k�  į europiečius pretenduojančiai Rusijos 
imperatorei ir jos aukš� ems pareigūnams. Todėl ilgai manyta, kad Repninas supyko dėl to. 
Bet pastaruoju metu lenkų istorikas Stanislovas Krovickis pasiūlė kitą aiškinimą. Čia vėl 
citata iš Virvičaus knygos: Kada Rusijos monarchai ėmė naudoti  Imperatoriaus ti tulą? … 
Respublika ilgai delsė sekti  Europos pavyzdžiu, bijodama, kad Maskva su imperatoriaus 
ti tulu nerištų kokių nors teisių į Lenkijos ir Lietuvos Rusią, bet kai Rusijos įgaliotas pasiunti -
nys grafas Keiserlingas garanti niu raštu užti krino Respubliką, kad Maskva šiuo ti tulu jokių 
teisių į Respublikos žemes negrįs, o, laikysis 1686 m. Grimultovskio sutarti es, tai Respublika 
pripažino Kotrynai II imperatoriaus ti tulą 1764 m. konvokaciniame seime, o Kotryna II di-
plomati niu raštu patvirti no savo pasiunti nio garanti ją.

Ši knygos vieta prašosi paaiškinimų. 1686 m. po ilgų derybų buvo sudaryta Respublikos 
ir Rusijos taikos sutar� s, Respublikoje vadinama derybų delegacijos vadovo Kristupo 
Grimultovskio vardu. Sutar� s numatė, kad nebus keičiama Respublikos–Rusijos valstybi-
nė siena, nusistovėjusi po XVII a. vidurio karų. Iš � esų, siena liko nepakitusi iki Pirmojo 
Respublikos padalijimo 1772 m.

1721 m. Rusijos caras Petras I pakeitė savo � tulą ir pasivadino imperatoriumi. Caro � tu-
las buvo � k aliuzija į imperatorių – caras, caesar, cezaris, lietuviškai ciesorius. Pasiskelbęs 
imperatoriumi, Petras I skelbėsi esąs lygus vienai iš Europos universaliųjų jėgų – Šventosios 
Romos imperijos valdovui. Tiesa, viduramžių visuo� nė imperatoriaus galybė jau buvo iš-
garavusi, bet karalių � tulai imperatoriui dar neprilygo. Rusija šį � tulą naudojo pabrėždama 
savo poli� nį svorį tarpvalstybinėje arenoje, siekė jo pripažinimo. Europos valstybių valdovai 
jį greitai pripažino, � k Respublika, bijodama su šiuo � tulu siejamų poli� nių ir teritorinių 
pretenzijų, delsė.

Baimės nebuvo tuščios. Respublikos kaimynai, visų pirma Rusija ir Prūsija, prie jų prisijun-
gusi Austrija sudarinėjo vadinamuosius globėjiškus susitarimus, kuriais skelbė už� krinančios 
Respublikos bajorų teises, tarp jų rink�  valdovą. Taip jos siekė kontroliuo�  Respublikos gyve-
nimą. 1763 m. mirus Augustui III, į Respubliką buvo įvesta Rusijos kariuomenė. Norėdama 
nuramin�  sąjungininkes, Rusija paskelbė, kad išsaugos Respublikos sienas nepaliestas, o 
pastaroji pagaliau pripažino Rusijos imperatoriaus � tulą.

Apie tai ir buvo rašoma 1768 m. išleistoje Virvičiaus knygoje. Bet poli� nė padė� s 
Respublikoje ir aplink ją jau buvo pasikeitusi. Brendo jos padalijimas, kuriame ruošėsi 
dalyvau�  Rusija, Prūsija ir Austrija. Be to, Rusija išgavo iš Respublikos imperatoriaus � tulo 
pripažinimą. Tokiomis aplinkybėmis Virvičiaus knygoje įvardytas atnaujintas įsipareigojimas 
gerb�  Respublikos sienas buvo visai nereikalingas Rusijai. O čia dar nepagarbus Rusijos 
aprašymas. Todėl ne veltui visa Varšuva kalbėjo, kad Virvičiaus knygą uždraudė Repninas. 
Taip vienos knygos likimas anekdo� škai persipynė su valstybės istorija. 
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Vis aiškiau matomos trijų Juodųjų erelių, t. y. 
šiuos paukščius savo herbuose turėjusių Rusijos 
(šios dvigalvis), Prūsijos ir Austrijos pasirengi-
mas veiksmingai įsikiš�  į Respublikos gyvenimą ir 
1772 m. įvykęs Pirmasis Respublikos padalijimas, jo 
pasekmės domino visos Europos poli� nius sluoks-
nius. Kartais tas susidomėjimas pasireiškė anekdo-
� nėmis priemonėmis, karikatūromis, šaržais. Čia 
pateiksiu � k porą interneto erdvėje ap� ktų XVIII a. 
Anglijos spaudoje pasirodžiusių piešinių.

Štai dar prieš padalijimą skelbtame paveikslėlyje 
matome prie pyrago pavidalą įgavusios Respublikos 
susirinkusius Europos valdovus (1 pav.). Prie pyrago, 
apsiginklavę kaip kas išmano ir pasiruošę jį raiky-
� , susėdo Rusijos imperatorė Kotryna II, Austrijos 
valdovas, turin� s Šventosios Romos imperatoriaus 
� tulą, Juozapas II, Prūsijos karalius Frydrichas II 
ir Prancūzijos karalius Liudvikas XV. Už jų viena-
me kampe stovi už galvos susiėmęs Respublikos 
valdovas Stanislovas Augustas, kitame – karingai 
nusiteikęs Turkijos sultonas Mustafa III. 

Pirmieji trys lauk� ni prie šio pyrago, bet ką čia daro prancūzas? Pasirodo, Prancūzija irgi 
siekė dalyvau�  Respublikos dalybose, nors neturėjo su ja sienos. Ji būtų išsikeitusi gautas 
žemes ar perleistų jas tuome� niam sąjungininkui – turkų sultonui. Todėl suprantamas 
prancūzo susidomėjimas pyragu. Bet per Pirmąjį Respublikos padalijimą Prancūzija negavo 
� kėtos dalies. Juodieji ereliai nenorėjo įsileis�  į Vidurio Rytų Europą vakariečio. Ir neįsileido. 

Ir štai padalijimo išvakarėse, 1772 m. liepą Rusijos, Prūsijos ir Austrijos valdovai jau brėžia 
savo naujų valdų ribas (2 pav.). Stanislovas Augustas sėdi surištomis rankomis prie savo vals-
tybės žemėlapio. Kotryna II, Frydrichas II, Juozapas II prie šio žemėlapio jaučiasi šeimininkais. 

�.  Europos valdovų „taryba“

�. Pyragas
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Už jų Respublikos dalijimą stebi Vakarų galingieji, Prancūzijos karalius Liudvikas XV ir Ispanijos 
karalius Karolis III. Mustafa III jau nemojuoja kardu, jis kampe surakintas retežiais – karas su 
Rusija buvo nesėkmingas. Įdomus kitame kampe sėdin� s personažas. Tai soste snaudžian� s 
Jung� nės Karalystės valdovas Jurgis III. Įdomus ir tuo, kad Europos poli� nių jėgų balansą 
pakeis�  bręstančių procesų akivaizdoje snaudžia, ir tuo, kad ši karikatūra buvo išspausdinta 
Anglijos, t. y. jo valdinių, laikraštyje. Nebuvo Anglijoje cenzūros, ar ką?

1772 m. rugpjūčio 6 d. Rusija, Prūsija ir Austrija Peterburge pasirašė Respublikos pada-
lijimo sutar� s. Tai kėlė poli� nę įtampą žemyne. Prancūzijoje buvo Respublikai simpa� zuo-
jančių jėgų ir gal todėl 1773 m. Paryžiuje pasirodė Noelio Le Mire raižinys, irgi pavadintas 
Karalių pyragu (3 pav.). Tai jau buvo kito žanro kūrinys. Tai Pirmąjį Respublikos padalijimą 
vaizduojan�  alegorija. Prie Respublikos žemėlapio susibūrė jau pažįstami keturi valdovai. 
Stanislovas Augustas vėl iš nevil� es susiėmęs už galvos. Kotryna II lyg ir ramina buvusį meilužį, 
bet tvirtai įsikibusi į Respublikos žemėlapį. Juozapas II ir Frydrichas II lyg ir nesutaria, koks 
Respublikos gabalas jiems turėtų a� tek� . Ryž� ngesnis atrodo prūsas, jo argumentas – špaga. 
Visas vaizdas rodo, kad įvyko smurtas. 

Kol paveikslas buvo raižomas, pasikeitė Prancūzijos poli� nės nuostatos, sąjunginiai ryšiai. 
Tik pasirodęs raižinys buvo Paryžiuje konfi skuotas, išliko vos keletas egzempliorių. Bet po 
Europą plito kitas raižinys (4 pav.). Jį Augsburge išraižė Johanessas Nilsonas. Jis nepaprastai 
panašus į Le Mire raižinį, bet nuotaika ir teikiama žinia yra visai kita. Numanu, kad Nilsono 
raižinį užsakė kurios nors iš Pirmajame Respublikos padalijime dalyvavusios valstybės, 
Austrijos ar Prūsijos, valdžia. Greičiausiai pastaroji, nes Frydrichas II jau ne karingas valdovas 
su špaga rankoje, o ramiai su Juozapu II besikalban� s.

Vaizdas vokiškajame raižinyje primena idilę, kur visi keturi valdovai patenkin� , net nu-
siraminęs Stanislovas Augustas kalbasi su Kotryna II. O angelas praneša pasauliui, kad 
buvo atstatyta teisybė. Trijuose jo nešamuose juostuose esantys įrašai skelbė Bohemijos ir 

�. J. Nilsono raižinys�. N. Le Mire raižinys
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Vengrijos karalystės, t. y. Austrijos, taip pat Rusijos 
bei Borusijos – Prūsijos karalystės teises Lenkijoje, 
t. y. Abiejų Tautų Respublikoje.

Ne gyvos valstybės draskymas, o teisybės atsta-
tymas. Čia galima pridė� , kad kai 1793 m., jau po 
Antrojo Respublikos padalijimo, Kotryna įsakė nu-
kal�  medalį su jos biustu, kitoje medalio pusėje 
buvo pavaizduotas dvigalvis erelis, naguose laikan� s 
suplėšytą per Pirmąjį ir Antrąjį Respublikos padali-
jimus atplėštų jos ry� nių sričių žemėlapį (5 pav.). Ir 
įrašas отторженная возвратихъ, t. y. atplėštą 
sugrąžino.

Čia pristatytos karikatūros ir alegoriniai raižiniai pateikia įdomios informacijos apie XVIII a. 
aštuntojo dešimtmečio pradžios įvykius aplink Respubliką, taigi, ir apie Lietuvą. Apie skir� n-
gą požiūrį į tuos įvykius, kurie jaudino visą Europą. Gal išskyrus soste snaudžian�  Anglijos 
karalių. Bet anglų visuomenė nesiekė jo pavyzdžiu.

Visi šie paveikslėliai – vaizdais užfi ksuo�  anekdotai. Galima teig� , kad istorinis anekdotas 
kviečia gilesniems tyrinėjimams, yra naudingas istoriko darbe, � kė� na, kad sudomintų ir 
skaitytoją.

�. 1793 m. Kotrynos II medalis. 
Reversas


