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Viduramžiai nesibaigė staiga. Gilios permainos, kurios apibūdina kiekvie-
no laikotarpio pradžią ir pabaigą, trunka ne kelerius metus, bet dešimtmečius, 
šimtmetį ar net kelis šimtmečius. Dauguma istorikų ribą tarp viduramžių ir 
juos pakeitusios naujųjų laikų epochos dažniausiai laiko XV a. pab. – XVI a. 
pradž. įvykius: Renesansą, didžiuosius geografinius atradimus, reformaci-
ją bei kapitalizmą. Šiuo laikotarpiu iš esmės kito žmonių mąstymas, tradi-
cijos ir pasaulėžiūra. Europiečių atrasti žemynai pakeitė pasaulio vaizdą. 
Renesanso įkvėpti mokslininkai ir menininkai atsigręžė į viduramžiais pri-
mirštus antikos idealus. Atsirado poreikis plėsti ir gilinti žinias. Europiečiai 
įsiviešpatavo atrastuose žemynuose. Atverti nauji prekybos keliai skatino 
kurti pasaulinę prekybą. Gerokai pakito ir  visuomenė. Ji tapo pasaulietiš-
kesnė, atsirado naujų įtakingų sluoksnių. Feodalizmą keitė nauja ekonomi-
nė bei visuomenės santykių sistema – kapitalizmas. Silpnėjo Katalikų baž-
nyčios įtaka, kūrėsi naujos krikščionybės srovės.

IV. Naujųjų laikų 
pradžia

1400 1425 1450 1475 1500 1525 1550 1575 1600 1625 1650

XV a. pradž. 
Renesanso pradžia

1455 m. 
J. Gutenbergas išleidžia 
pirmą spausdintą knygą

1492–1522 m. 
didieji geogra�niai atradimai

1494 m. 
Tordesiljo sutartis 1517 m.

reformacijos pradžia

XVI a. pradž.–XVI a. vid.
konkistadorų nukariavimai

1545–1563 m.
Tridento bažnytinis susirinkimas

1572 m.
Šv. Baltramiejaus naktis

1588 m.
Nenugalimosios armados

sutriuškinimas
1618–1648 m.

Trisdešimties metų karas

Senovės istorija Viduramžiai Naujieji 
laikai

Naujausieji
 laikai

476 m. 1492 m. 1918 m.

 Renesanso genijumi laikomo italų menininko 
ir mokslininko  Leonardo da Vinčio žmogaus kūno 
proporcijų studija. XV a. pab.

3

 Reformacijos pradininko Martyno 
Liuterio į vokiečių kalbą išverstos ir 
išspausdintos Biblijos puslapis. XVI a. vid.

1

Naujieji amžiai

Didieji geografiniai 
atradimai Renesansas Reformacija Kapitalizmas

Viduramžiai

Krikščionybės plėtra Feodalizmas Romanika ir gotika Luominė visuomenė

 Esminiai požymiai, liudijantys viduramžius ir naujuosius amžius.
2
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 Olandų pirklio žinynas įvairių 
šalių monetoms atpažinti. XVII a.

6

1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 1800

1775–1783 m.
JAV nepriklausomybės karas

1789–1799 m.
Didžioji Prancūzijos 

revoliucija
1751–1775 m.

prancūzų švietėjai leidžia „Enciklopediją“
1642–1648 m.

Anglijos pilietinis karas

XVII a. vid.–XVIII a. pradž.
Liudviko XIV valdymas

XVII a. pab.–XVIII a.
Apšvietos epocha

XVII a. pab.–XVIII a. pradž.
Petro I valdymas

Senovės istorija Viduramžiai Naujieji 
laikai

Naujausieji
 laikai

476 m. 1492 m. 1918 m.
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 Didžiosios Prancūzijos revoliucijos apogėjus – 
Prancūzijos karaliaus Liudviko XVI nukirsdinimas vienoje 
iš Paryžiaus aikščių 1793 m.
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 Europos valstybės XVII–XVIII a.
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5.1  Renesanso ir humanizmo atspindžiai LDK

Renesansas LDK: kultūros epocha ar tik didikų mada?
XVI a. iš Itãlijos Renesanso idėjos pasklido po visą Europą, pasiekė ir  

antikos palikimo ir aukštos kultūros miestų neturėjusias Vidurio Europos šalis, 
tarp jų ir LDK. Čia renesansas plito iš Lénkijos karalystės arba buvo tiesiogiai 
atvykėlių iš Itãlijos kuriamas karalių ir didikų dvarų reiškinys. Itãlijoje mokėsi 
Radvilos, Goštautai, Astikai ir kiti žymieji Lietuvõs didikai. Keliauti po Euro-
pą, studijuoti, išmokti antikinių kalbų didikams atrodė būtina. Jie norėjo pasi-
rodyti esantys kultūringi, lygiaverčiai Europos šalių kilmingiesiems.

Pavienių renesanso kultūros atspindžių būta jau Aleksandro Jogailaičio dva-
re. Tačiau lemiamas lūžis ir plėtra prasidėjo XVI a. II deš. pab. LDK valdovo 
Žygimanto Senojo žmona tapus italei kunigaikštytei Bonai Sforcai, kilusiai iš 
galingos bei įtakingos Milano didikų Sforcų giminės. Į LDK Bona Sforca atsi-
vežė italų architektus, dailininkus ir muzikus ir valdovo dvare įdiegė daug nau-
jų dalykų: nuo itališkų pasivaikščiojimų (pokylių, šokių) iki šakutės, tuo metu 
nežinotos LDK. Iš valdovo dvaro renesanso madą perėmė ir LDK didikai, pir-
miausia valdovui artimiausi Radvilos. Didikai tuo metu stengėsi būti mokslo ir 
meno rėmėjai ir taip padėjo renesanso ir humanizmo idėjoms plisti tarp inteli-
gentų pasauliečių ir dvasininkų.

LDK mene renesanso bruožai susipynė su ankstesne gotika ir vėlesniu ba-
roku. Ryškiausiai jie atsiskleidė skulptūroje, medalininkystėje ir juvelyrikoje. 
Būdingiausias Lietuvõs architektūros renesanso paminklas – Valdovų rūmai 
Vlniaus Žemutinėje pilyje, sekant karaliaus rezidencija Vaveliu, pastatyti apie 
1530 m. Juose didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas įrengė paveikslų  
galeriją ir sukaupė turtingą biblioteką.

Lénkijos ir Lietuvõs valdovų Jogailaičių dvaras tapo renesanso idėjų ir mados 
sklaidos Rytų ir Šiaurės Europoje židiniu. Už Švèdijos didiko Jono Vazos ište-
kėjusi Kotryna Jogailaitė laikoma renesanso pradininke Súomijoje ir Švèdijoje. 

Bona Sforca

Didikai

Bajorai

RENEsANsAs

Italija

 Renesanso plitimas LDK.
1

A

B

C

Valdovų rūmai (dvaras)

 Renesanso architektūros LDK 
pavyzdžiai: A) – Vilniaus universiteto 
Alumnato kiemas. XVI a.; B) – Aušros 
vartai Vilniuje. XVI a.;  C) – renesanso 
stiliaus Šv. Mykolo bažnyčia Vilniuje. 
XVII a.

2

studijos
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Humanizmo idėjų sklaida LDK
LDK plito ir Renesanso epochai būdingos humanizmo idėjos. Išsilavinę vietos 

humanistai nagrinėjo svarbiausias to laikotarpio problemas: ieškojo LDK silpnu-
mo priežasčių ir būdų stiprinti valstybę. Savo idėjas jie skleidė rašydami ir spaus-
dindami grožinius kūrinius bei poleminę literatūrą. Žymiausi iš jų Mikalojaus  
Husoviano poezijos kūrinys „Giesmė apie stumbrą“, Mykolo Lietuvio publicisti-
nis veikalas „Apie lietuvių, maskvėnų ir totorių papročius“, Augustino Rotundo 
„Pasikalbėjimas lenko su lietuviu“, Andriaus Volano traktatas „Apie politinę ir pi-
lietinę laisvę“. Prie humanistų priskiriamas ir lenkų kilmės LDK istorikas Motiejus 
Strijkovskis. Jis parašė pirmąją Lietuvõs istòriją lenkų kalba „Lenkijos, Lietuvos, 
Žemaičių ir visos Rusios kroniką“, išspausdintą 1582 m. Karaliaučiuje. 

Renesanso idėjos lėmė tai, jog ankstesnės lietuvių kilmės iš romėnų teorijos pa-
grindu formavosi samprata, kad tikroji lietuvių kalba yra lotynų. Šios idėjos pagrin-
du tapo Palemono legendą perteikę Lietuvõs Mẽtraščiai. Mykolas Lietuvis lietuvių 
mažumai net siūlė atsisakyti kanceliarinės LDK rusėnų kalbos ir įvesti lotyniškąją  
rašto kultūrą, neva atkursiančią lietuvių saitus su protėviais. Tačiau LDK gyven-
tojų daugumą sudarė rusėnai, todėl lotynų kalbos vartojimas nesulaukė visuome-
nės palaikymo. 

Humanistinės minties plėtotei ypač reikšmingas buvo knygų spausdinimo išradi-
mas. XV a. pab. LDK pasiekė pirmoji spausdinta knyga – 1499 m. Vlniaus vysku-
pijos dvasininko Martyno Rodomiečio Gdanske lotynų kalba išleista „Agenda“. 
Pranciškus Skorina Vlniuje įsteigė pirmąją LDK spaustuvę ir 1522 m. rusėnų kalba 
išspausdino pirmąją knygą LDK teritorijoje – „Mažąją kelionių knygelę“. Dėl nepa-
lankių aplinkybių P. Skorinai teko nutraukti leidybinę veiklą LDK. Dėl nepakančios 
aplinkos ne Lietuvojè, o užsienyje buvo išleista ir pirmoji knyga lietuvių kalba –  
M. Mažvydo „Katekizmas“. Organizuotos masinės knygų leidybos pradžia LDK 
laikomi 1553 m., kai LDK didikas Mikalojus Radvila Juodasis Brastoje įkūrė pro-
testantų spaustuvę. Po kelių dešimtmečių savo spaustuvę Vlniuje įsteigė ir katali-
kai, o iki XVI a. pabaigos LDK susiklostė spaustuvių tinklas.

Valakų reforma
Būdama veikli ir valdinga moteris karalienė Bona Sforca bene pirmoji LDK savo 

privačiose valdose pradėjo Valãkų refòrmą. Vakarų Europoje XV–XVI a. baudžia-
va buvo beveik išnykus. O LDK vyko atvirkštinis procesas – valstiečių įbaudžiavi-
nimas. XVI a. I pusėje Vakarų Europoje augant miestams, plėtojantis tarptautiniams 
prekybos ryšiams, labai išaugo žemės ūkio produktų paklausa. LDK retai gyvena-
mos ir derlingos žemės teikė galimybę pigiai ir daug gaminti žemės ūkio produk-
tų. Lietuvõs didžiojo kunigaikščio ir bajorų dvaruose imta daugiau auginti javų ir 
siekta kuo pelningiau juos parduoti. 

Siekiant padidinti žemės ūkio efektyvumą ir valdovo pajamas, 1547 m. Lietuvõs 
kunigaikščio žemėse pradėta, o 1557 m. teisiškai įtvirtinta Valakų reforma. Buvo iš-
matuota ir iš naujo perdalyta visa dvarų ir kaimų žemė. Ji buvo jungiama į vieną plotą, 
padalytą valakais. Valdovo pavyzdžiu sekė ir reformą savo dvaruose vykdė bajorai.

Kiekvienai valstiečių šeimai skirtas 21,3 ha žemės plotas – valakas. Valstie-
čių prievolės ponams ėmė priklausyti nuo turimo žemės ploto, o ne asmenų šei-
moje skaičiaus. Už teisę naudotis savo sklypu valstiečiai privalėjo eiti lažą – dirbti  

 Andriaus Volano panegirikos 
Mikalojui Kristupui Radvilai 
ištrauka. 1598 m. 

Kaip tik tokiais būdais savo šlovę 
ir garsą įsigijo visos žymiausios Eu-
ropos valstybės: jos turi gražiausių 
miestų, gerai įtvirtintų ir apsaugotų, 
todėl nebijo priešo puolimo. O piliečių 
narsumas ir turtingumas teikia vals-
tybei didelę pagalbą. Kaip tik tokia 
nuo amžių klestinti Itãlija, garsi savo 
spindinčiais miestais, piliečių orumu 
bei turtais, tad visas kitas valstybes 
ji, atrodo, toli aplenkusi. O ką kalbė-
ti  apie Vokietją? Arba Prancūzją, 
kuri taip pat turi daug puikių ir sti-
prių miestų. Tačiau mūsų Sarmatija 
yra priversta visiškai nepatirti šito-
kios laimės. Ji turi nedaug ir blogai 
sutvarkytų miestų, o bajorai, turėda-
mi dideles laisves, nuolat užpuldinė-
ja, varžo miestiečių laisvę ir, laikyda-
mi juos kaimiečiais, nenori sulyginti jų 
teisių su savosiomis. Čia, atrodo, sly-
pi visų nelaimių šaltinis.

A. Volanas, Rinktiniai raštai, Vilnius, Mokslo ir 
enciklopedijų leidykla, 1996. 

4

 Knygų spausdinimo LDK 
pradininkas Pranciškus Skorina. XVI a. 
pradž. graviūra. Rusėnų kilmės  
P. Skorina mokėsi Krokuvos ir Paduvos 
universitetuose. 1517 m. Prahoje (Čekija) 
įkūrė spaustuvę, kur per trejus metus 
parengė ir išleido psalmyną ir kitas 
Senojo Testamento knygas.

3
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dvaro žemę. Be natūrinių duoklių, įvestas pastovus piniginis mokestis – činšas. Kaip 
vykdomos šios prievolės, stebėjo paskirti pareigūnai – tijūnai ir prievaizdai. Valstie-
čiai iškelti iš vienkiemių ir apgyvendinti gatviniuose káimuose, įkurtuose prie jiems 
priklausančių valakų. Kaime įsigalėjo rėžių sistema ir pažangi trilaukė sėjomaina.  

Keliasdešimt metų vykdyta Valakų reforma galutinai sueuropino Lietuvõs žemė-
tvarką, žemėnaudą, žemdirbystę ir užbaigė valstiečių įbaudžiavinimą. Dėl jos kelis 
kartus išaugo ūkio našumas, 4–8 kartus padidėjo dvarų pajamos.  Kita vertus, re-
forma nubrėžė neperžengiamą ribą tarp asmens laisvės netekusių valstiečių ir bajo-
rų. Valakų reforma buvo viena svarbiausių žemės ūkio reformų Lietuvõs istòrijoje. 
Jos sukurta žemėvaldos sistema gyvavo iki pat baudžiavos panaikinimo XIX a. vid.  

Lietuvos Statutai
XV a. įstatymus ir įvairias privilegijas LDK ruošė ir skelbė didysis kunigaikštis 

ir Ponų taryba. Sparčiai augo naujų įstatymų skaičius, reikėjo peržiūrėti, pataisy-
ti, suvienodinti senuosius. Kilo bendro valstybei įstatymų rinkinio poreikis. Ilgą 
jo kūrimo procesą vainikavo įtakingiausio to meto LDK didiko Alberto Goštauto  
parengtas ir 1529 m. didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo patvirtintas Lietuvõs 
I Statùtas. Šis įstatymų ir teisės normų rinkinys rėmėsi lietuvių paprotine bei  
senovės romėnų teise. 

Jis teisiškai įformino valstybės santvarką, valdžios ir valdymo institucijas, teisin-
gumo ir teisėtvarkos sistemą, privilegijuotą bajorų – pirmiausia didikų arba ponų –  
padėtį. Statute buvo skelbiamas valstybės teritorijos neliečiamumas, tvirtinamos 
lygios LDK piliečių teisės, nesvarbu, kokia jų religija ir tautybė. Valstybės pilie-
čiu laikytas kiekvienas žemės savininkas, atliekantis karinę tarnybą. Statute sura-
šytos bajorų teisės ir privilegijos, nustatyti jų santykiai su valdovu. Pagal Statutą 
svetimšaliams Lietuvojè buvo draudžiama įsigyti turtų, eiti tarnautojo pareigas. Sa-
vos teisės sukūrimas reiškė LDK nepriklausomumą nuo Lénkijos. Lietuvõs Statùtas 
atspindėjo naujausias Renesanso idėjas ir Europai liudijo aukštą LDK teisės lygį. 

1566 ir 1588 m. pasirodė papildyti ir patobulinti Statuto leidimai. Visi leidimai iš 
pradžių buvo užrašyti rusėnų – LDK kanceliarine kalba. Vėliau plito ir lenkiškais 

bajoro sodyba ir 
ūkiniai pastatai

bajoro  
baudžiauninkų   

kaimas

dvaro žemė

baudžiauninkų 
dirbamoji žemė 

(valakai)

dvaro žemė

dvaro žemė

baudžiauninkų 
dirbamoji žemė 

(valakai)

duoklė, 
lažas

 Bajoro dvaras. XVI a.
6

 Iš XVI a. LDK valdovo 
įstatymo 

Vaitai kaimuose turi turėti po vie-
ną laisvą valaką. Činšo nuo valako ge-
ros žemės – 21 grašis.  Darbas prie-
voliniams žmonėms nuo kiekvieno 
valako po 2 dienas per savaitę ir 4 tal-
kos vasarą. Ir kuris žmogus neatvyks 
į darbą, tai už pirmą dieną neklaužada 
turės sumokėti grašį, už antrą dieną –  
aviną, o jei trečią kartą bus apsileidęs 
arba dėl girtavimo neateis, tai nubaus-
ti ant suolo botagu, o privalomas die-
nas atidirbti. O kuris žmogus pabėgtų 
iš valako, tai tą žemę su visais trobe-
siais, kurie liks, atiduoti kitam, o pa-
bėgusio pats urėdas ir per vaitą turi 
ieškoti; o suradus, jei jo nepanorėtų 
atiduoti, reikalauti per teismą.

Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, Vilnius, Lietuvos 
mokslų akademijos istorijos institutas, t.1, 1955.

5

 LDK kanclerio Alberto Goštauto 
antkapinė plokštė Vilniaus arkikatedroje. 
XVI a. I pusė. Vienas iš įtakingiausių 
to meto LDK didikų stiprino 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
savarankiškumą: jo pastangomis 
Žygimantas Augustas be Lenkijos 
pritarimo vainikuotas didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu, vadovavo I Lietuvos Statuto 
rengimui. A. Goštautas buvo Bychovco 
kronikos (Lietuvos metraščio) parašymo 
iniciatorius. Globojo humanistą Mykolą 
Lietuvį. Turėjo vertingų knygų biblioteką.

7

5.1  Renesanso ir humanizmo atspindžiai LDK
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bei lotyniškais nuorašais. Lietuvõs II Statùtas įteisino bajorų demokratiją – luomi-
nes reformas, įformino bajorų atstovavimą seime, renkamus bajorų žemės teismus. 
Kitaip nei I Statute, aukščiausiąja valdžios institucija tapo ne Ponų taryba, bet ba-
jorų Seimas. 

Lietuvõs Solonu vadinto didiko Leono Sapiegos parengtas Lietuvõs III Statùtas 
panaikino Liublino unijos nuostatas, kurios silpnino LDK valstybingumą: pavyz-
džiui, teisę lenkams LDK įsigyti valdų bei eiti aukštas pareigas, paliko galioti  
atskirą Lietuvõs téisę, įstatymus ir teismus. Į šį Statutą įvesti 1573 m. Váršuvos kon-
federacijos nutarimai, garantuojantys religijos laisvę. Šis Statutas galutinai įtvirti-
no bajorų, kaip privilegijuoto luomo, valdžią. Tačiau šiame Statute labiau atspindi-
mos ir nekilmingųjų teisės – už nekilmingo žmogaus, kaip ir už bajoro, nužudymą 
įvesta mirties bausmė. Lietuvõs III Statùtas, vienas iš tobuliausių to meto Europos 
įstatymų rinkinių, Lietuvojè galiojo net iki 1840 m.

Renesansas LDK neįgijo atskiros kultūrinės epochos bruožų ir buvo veikiau tik 
šio kultūrinio sąjūdžio fragmentas ar tarp didikų paplitusi mada. Tačiau jo pli-
timas LDK ženklina ryškaus kultūros pakilimo ir suklestėjimo, XVI a. istorikų  
dažnai vadinamo LDK „aukso amžiumi“, pradžią. Be reformacijos ir kontrreforma-
cijos, vienas iš anksčiausiai prasidėjusių ir svarbiausių šio laikotarpio laimėjimus 
lėmusių veiksnių, buvo Renesansas.

1. Remkis 1 , nurodyk ir paaiškink 
Renesanso plitimo LDK kryptis ir 
židinius. Kuo Renesanso mastai ir 
įtaka bei plėtra LDK skyrėsi nuo jo 
įtakos bei plėtros kitose Europos 
šalyse?

2. Pasidomėk LDK renesanso archi-
tektūros ir meno paminklais 2 . 
Pasirinktą pristatyk klasei.

3. Apibūdink LDK humanistų idėjas 
pagal jų požiūrį į valstybės valdy-
mą, santykius su Lenkija, kalbą, 
visuomenę.

4. Kokiems tikslams LDK įvykdy-
ta Valakų reforma? Įvardyk jos 
priežastis, teigiamas ir neigiamas 
puses.

5. Paaiškink 5  šaltinyje minimas 
prievolių ir pareigybių sąvokas. 
Kuris Valakų reformoje įtvirtintas 
valstiečių prievolių pokytis atsi-
spindi šaltinyje?

6. Dėl ko Lietuvos Statutai laikomi 
reikšmingu LDK teisės laimėjimu? 
Palygink jų nuostatas apie valsty-
bės valdymą ir visuomenę 8 . 

7. Kuriuos romėnų teisės laimėjimus 
liudija Lietuvos I Statutas 10 ? 

8. Remkis žiniomis, vadovėlio tekstu, 
šaltiniais ir pagrįsk istorikų teiginį, 
jog XVI a. galima laikyti LDK kul-
tūros „aukso amžiumi“.

?

 Lietuvos I Statuto ištraukos. 1529 m. 

Niekas neturi kentėti už kitą, bet kiekvienas pats už save. Taip pat dėl kieno nors nu-
sikaltimų niekas neturi būti baudžiamas ir nusmerkiamas, bet vien tik tas, kuris yra nusi-
kaltęs. Todėl visada, laikantis krikščioniškosios teisės nuostatų, niekas, teisme neįrodžius 
nusikaltimo, neturi būti nubaustas.

Didžiõjoje Lietuvõs Kunigaikštỹstėje visi teistini ta pačia teise. Taip pat norime ir nu-
statome ir to turės būti visais laikais laikomasi, kad visi mūsų valdiniai, tiek neturtingi, 
tiek ir turtingieji, kurios kilmės ar luomo jie būtų, turi būti lygiai ir vienodai teisiami pa-
gal šią rašytąją teisę.

Laisvas žmogus negali būti paimtas nelaisvėn už jokį nusikaltimą.

Politologija. Dokumentai ir užduotys pratyboms, Vilnius, 1996, p. 1–2.

10

Patvirtino

1468 m. Kazimiero 
teisynas

Kazimieras 
Jogailaitis

Pirmasis LDK įstatymų rinkinys. Daugiausia 
apėmė baudžiamąją teisę.

1529 m. Lietuvos  
I Statutas

Žygimantas 
Senasis I

Rengė LDK kancleris Albertas Goštautas. 
Įtvirtino didikų privilegijuotą padėtį 
valstybės valdyme. Įteisino valstiečių 
priklausomybę nuo žemvaldžių bajorų. 
Pakeitė teismų sistemą.

1566 m. Lietuvos  
II Statutas

Žygimantas 
Augustas II

Sulygintos didikų ir eilinių bajorų teisės. 
Visiems bajorams suteikta teisė dalyvauti 
valstybės valdyme. Valstiečiai su jiems 
priklausančia žeme paskelbti bajorų 
nuosavybe.

1588 m. Lietuvos  
III Statutas

Zigmantas 
Vaza III

Rengė LDK kancleris Leonas Sapiega. 
Traktavo LDK atskira nuo Lenkijos valstybe. 
Galutinai įtvirtinta valstiečių baudžiavinė 
priklausomybė.

 LDK teisynai XV a. vid.–XVI a.
8

 Lietuvos III Statuto antraštinis 
puslapis.

9
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Ruošiuosi egzaminams

D  Iš veikalo „Valdovas“

Valdovas gerbiamas dar ir tada, kai atvirai rodo savo drau-
gystę arba priešiškumą, tai yra be jokių išlygų stoja į kieno 
nors pusę. Toks elgesys visada geresnis negu nešališkumas.

Kovodamas su kitais, niekada neturi susidėti su stipres-
niu už save, nebent reikalas verčia; mat pergalės atveju at-
sidursi jo valioje...

Galima kovoti dviem būdais: pirma, įstatymais, antra, jėga. 
Pirmasis iš jų būdingas žmogui, antrasis – žvėrims, bet ka-
dangi pirmojo dažnai nepakanka, tai tenka griebtis antrojo.

Veiksmingiausia valdovo priemonė, padedanti išvengti są-
mokslų, yra tokia: reikia neužsitraukti liaudies neapykantos.

Taigi, kad valdiniai būtų vieningi ir paklusnūs, valdovas ne-
turi bijoti, jog bus apkaltintas žiaurumu. Kelis kartus panau-
dojęs smurtą jis pasielgs daug gailestingiau negu tie, kurie dėl 
perdėto gailestingumo leidžia įsigalėti netvarkai, sukeliančiai 
skerdynes ir plėšikavimą, nes tai paliečia visą visuomenę, o 
valdovo panaudotas smurtas užkliudo tik pavienius asmenis. 

1. Kurio autoriaus veikalo ištrauka pateikiama? Pasidomėk 
ir pateik su jo pavarde susijusių tarptautinių žodžių ir  
paaiškink jų prasmę.

2. Remkis žiniomis, šaltiniu ir apibūdink jo autoriaus  
politines pažiūras.

3. Dėl ko jos vertinamos prieštaringai?
4. Pateik iš istorijos pavyzdžių, atitinkančių šaltinyje  

aprašomą valdovą.

E  Ž. Ž. Ruso veikalo „Apie visuomenės sutartį“ 
ištraukos. XVIII a. II pusė

Esminis ir neišvengiamas trūkumas, dėl kurio monarchi-
ja visada yra žemiau už respublikinį valdymą, yra tas, kad 
pastarajame tautos balsas beveik visada į pirmąsias vietas 
iškelia tiktai apsišvietusius ir gabius žmones, kurie jas uži-
ma garbingai; o monarchijoje iškylantys asmenys dažniau-
siai tėra smulkūs riaušininkai, niekingi apgavikai, intrigantai, 
kurių apgailėtini talentėliai padeda jiems pasiekti rūmuose 
aukštą vietą, bet tik tam, kad parodytų tautai savo kvailu-
mą. Tauta pasirinkdama klysta kur kas rečiau už valdovą; ir 
tikrai nusipelnęs žmogus monarchijoje užima ministro pos-
tą beveik taip pat retai, kaip kvailys – vyriausybės vadovo 
postą respublikoje.

1. Kurio kultūrinio sąjūdžio idėjoms atstovavo šaltinio 
autorius?

2. Kurią valstybės valdymo formą ir dėl ko jis aukština?
3. Remkis pavyzdžiais iš istorijos ir kritiškai įvertink šal-

tinio autoriaus teiginius apie tam tikros santvarkos 
pranašumą.

C  Iš XVI a. dokumento

Išplėšta ir sunaikinta daugybė hugenotų namų. Dauge-
lis per tuos plėšimus iš vargšų tapo turtuoliais. Skatindami 
minią plėšti jie šaukė, jog tokia yra karaliaus valia. Pakylėta 
plėšimų ir žudynių minia blaškėsi po miestą mosuodama kru-
vinais kalavijais, nesigailėdama nei senolių, nei vaikų. Aukų 
kūnai linksmybių dėlei buvo mėtomi pro langus, todėl ga-
tvėse nebuvo kampelio, kur nesimėtytų nužudytųjų palaikai.

1. Apie kokį įvykį kalbama? Kurioje valstybėje jis vyko?
2. Paaiškink, ką šaltinio autorius vadina hugenotais.
3. Kokių XVI a. istorinių procesų susidūrimo pasekmė buvo 

šis įvykis? 

A  Šv. Romos imperatoriaus Karolio V įsakas

Draudžiama spausdinti, rašyti, saugoti, pardavinėti, pirk-
ti, dalyti bažnyčiose, gatvėse ir kitose vietose spausdintus ir 
rankraštinius Martyno Liuterio, Jono Kalvino ir kitų ereti-
kų, apgavikų mokytojų ir begėdiškų eretiškų sektų, kurias 
pasmerktų Bažnyčios kūrėjai, darbus. Kaltieji bus baudžia-
mi kaip maištininkai, visuomenės ir valstybės santvarkos 
drumstėjai bei griovėjai. Tokie pažeidėjai baudžiami taip: 
vyrai – kalaviju, moterys gyvos užkasamos į žemę. Jeigu jie 
neatsisakys savo paklydimų, tai bus atiduoti ugniai; jų tur-
tas konfiskuojamas iždo naudai.

1. Kokiam judėjimui slopinti skirtas šis įsakas?
2. Kodėl jo vadai vadinami eretikais?
3. Kokią bausmę reiškia šaltinyje minimas teiginys „bus 

atiduoti ugniai“? 
4. Ar įsako autoriui pavyko pasiekti savo tikslą? Atsakymą 

pagrįsk.
5. Įvardyk permainas, kurias šaltinyje minimas judėjimas 

sukėlė Europoje.

I. Išnagrinėk rašytinius šaltinius
B  Iš keliautojo testamento

Ir buvo visagalio Dievo valia, kad aš 1492 m. atradau 
Ìndijos žemyną ir didelę gausybę salų, tarp jų Ispanjolos salą, 
indėnų vadinamą Haičiu. Po to aš grįžau į Kastiliją pas jų  
didenybes, kurie liepė man pagal mano prašymą vykti į 
antrą kelionę. Jos tikslas – atrasti naujų žemių ir įrengti gy-
venvietes mano atrastose žemėse.

1. Remkis šaltinio duomenimis ir nurodyk galimą jo autorių.
2. Įvardyk klaidingus autoriaus teiginius. Paaiškink, kodėl jis 

taip manė.
3. Kokios valstybės valdovai minimi šaltinio tekste?
4. Kokių padarinių europiečiams ir atrastų žemių gyvento-

jams turėjo šis atradimas?
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1. Kurie naujųjų laikų įvykiai, išradimai ir 
kultūros laimėjimai, ūkio naujovės atsispindi 
A – F  iliustracijose?

2. Trumpai apibūdink kiekvieno jų reikšmę 
Europos visuomenės ir kultūros raidai.

3. Su kuriomis istorinėmis asmenybėmis kai 
kurie iš jų susiję?

4. Ką simbolizuoja B  matomi objektai? 
Paaiškink pagrindinę karikatūros mintį.

?

II. Išnagrinėk iliustracijas

C
D

1789 m. prancūzų karikatūra „ Senosios santvarkos galas“.

E

A

F

B
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Ruošiuosi egzaminams
III. Išnagrinėk  žemėlapius

1. Įvardyk istorinius procesus, 
kuriuos atspindi  I  – III
žemėlapiai.

2. Nurodyk jų chronologines 
ribas amžiais.

3. Įvardyk šių procesų priežas-
tis ir padarinius.

4. Paaiškink, ką žymi žemėlapių 
sutartiniai ženklai  A  – V .

?
I

II
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�����

III

H I

F

E

C G
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M
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C  D  

F  

B  Konkistadoro  F. Korteso įsakymas actekų valdovui

Mūsų valdovas ir karalius, imperatorius Don Karlas siun-
čia įsakymą tavo didžiajam Montesumai, kad jis daugiau  
nebeaukotų ir nežudytų indėnų, neskriaustų savo vasalų, 
bet paklustų mūsų valdovui ir karaliui. O tau, Olintetli, ir  
visiems vadams, esantiems su tavimi, aš sakau tą patį.  
Atsižadėkite savo iškrypimų ir visų blogų darbų, nes taip  
įsako mūsų Viešpats Dievas.

1. Paaiškink, kurie iš šaltinių A , C , D , F  atspindi europie-
čių pasaulėvaizdį viduramžiais, kurie – naujaisiais laikais. 
Atsakymą pagrįsk.

2. Nustatyk, dėl ko neklydo A  autorius. Pateik pasaulio  
klaidingo įsivaizdavimo viduramžiais pavyzdžių.

3. Kodėl Katalikų bažnyčia ilgą laiką nepripažino D  teorijos? 
Kokie pavojai dėl to grėsė teorijos autoriui?

4. Nurodyk keliautojų atradimus ir mokslininkų išradimus,  
lėmusius europiečių pasaulėvaizdžio kaitą. 

5. Įvardyk B  aprašomus įvykius ir dalyvavusias šalis. Dėl ko 
K.  Kolumbo atradimas Lotynų Amerikos šalyse vertinamas 
prieštaringai?

6. Remkis žiniomis ir palygink susidūrimo su europiečiais pa-
darinius Amerikos ir Azijos šalims. Kokių esminių skirtumų 
įžvelgi?

7. Pagal E  schemą apibūdink europiečių pasaulėvaizdžio  
kaitos poveikį pasaulinei ekonomikai. Skirk teigiamas ir 
neigiamas reiškinio puses.

8. Įrodyk, kad didieji geografiniai atradimai skatino Europos ir 
kitų žemynų gyventojų kultūrų mainus.

?

IV. Kompleksinė užduotis

A  Iš viduramžių veikalo

Rojus yra tolimiausiuose rytuose. Ten auga gėrio ir blo-
gio medis. Tas medis iš teisybės yra matomas ir apčiuopia-
mas, kaip ir kiekvienas medis. Žemė skrituliu vadinama dėl 
savo apskritos formos, nes ji panaši į ratą. Iš visų pusių ją 
skalauja vandenys ir dalija į tris dalis, t. y. į Aziją, Europą ir 
Afriką. Viena dalis, Azija, sudaro pusę pasaulio, Europa ir 
Afrika – kitą pusę. Jas skiria Viduržemio jūra. 

E
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