tietuvoj islenda.
is pelkiif

'Baltif gentys Xll CL.

—

Dabartine Lietuvos teritorija

1 I (Didzioji misled
I kodel lietuviai islikar?

Viena didziausiy Lietuvos istorijos mjsliii - kodel
mes, lietuviai, islikome X I I a. pab. - X I I I a. pr. Regis,
sios aplinkybes iki siol dorai ne neapm^steme. O juk
galejome neislikti.

Tautos, kuriifj nebercL
Pavartykite bet kokj X I a., X I I a. ar X I I I a. metrastj

Galejome tapti vien

ir rasite pamineta daugyb? tautij ir genci^, kuriy jau

pavadinimu, kurj

nebera: pecenegai, polianai, kriviciai, dregoviciai ir

zinotii tik saujele

kiti. Iki X I I I a. pr. isnyko apie 90 proc. tauty, o gal ir
daugiau. Apie daugum^ teturime vos kelis rasytinius

mokslininkii.

paliudijimus. Jerzy Strzelczykas knygoje „Uzmirstos
Europos tautos" mini venetus, svebus, piktus, vyslenus, chazarus, odobritus ir jotvingius. Kur jie dabar?
Tik senuose rankrasciuose gyvi

vardai. Pagaliau,

zinome, kad is gausi^ balti^ genciij - prusq, galindy,
ziemgaliq, suduviij, selii^, kursii; - teliko lietuviai.
Beje, tai, kad vadinames lietuviais, galbut irgi atsitiktinumas. Juk Lietuvos branduolj, be lietuvii^, dar sudare nalsenai ir deltuviai. Jei buty iskilusi ne Mindaugo gimine (jeigu kam kitam, tarkime, Nalsios zemes
kunigaiksciui Daumantui, buty pavyk? sukurti stipri^
valstyb?), siandien galbut skambeti^ nalseni^, o ne lietuvii; vardas.
Galejome tapti vien pavadinimu, kurj zinoty tik
saujele mokslininky.
Ir vis delto mes islikome. Kodel?
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CDuoklininkai irzirgseriai
Musi; proteviai gyveno nederlingose zemese, o tai
reiske, kad jiems nuolat grese didziausias pavojus badas. Sausros, liiitys, vabzdzii; antpludziai atnesdavo stichines nelaimes netgi X I X a., k^ jau kalbeti apie
X I a. ar X I I I a.
Lietuviai buvo

Lietuviij gyvenamose zemese nebuvo vertingy za-

skurdziai. Skurdziai,

liavy. Gelezies pavykdavo isgauti sunkiai ir mazais

palyginti net su

kiekiais, ji buvo prastos kokybes. Nebuvo nei aukso,

artimiausiais kaimynais

nei sidabro, net viduramziy lobio - druskos - kasykl^. Ir netgi gintaro lietuviai neturejo.
Lietuviai buvo jsikur^ toli nuo pagrindiniij prekybos keliij ir centra, todel negalejo tapti pirkliais ir taip
gausinti turt^. Lietuviy gentys neturejo kelio prie j u ros, kuria gaiety plaukti ieskoti grobio kaip vikingai
arba prekiauti su kaimynais gintaru ir kitomis gerybemis kaip kita baity gentis sembai. Didziosios musy
upes Nemunas ar Neris netiko prekybai (kitaip nei
didziausia Latvijos upe Dauguva).
Lietuviai buvo skurdziai. Skurdziai, palyginti net
su artimiausiais kaimynais. Musy kaimynai kursiai
savo mirusiuosius laidodavo daug prasmatniau, nes
gyveno prie Baltijos juros ir per karo zygius siaubdavo Skandinavijos pakrantes - turtingesnius krastus,
kur budavo galima prisigrobti turto. \u esancius
zemaiciy ar lietuviy gyvenamus krastus kursiai nezygiuodavo. Kodel? Nes nebuvo ko grobti.
Klaipedos

universiteto

profesorius

archeologas

Vladas Zulkus pasakoja: „Jsivaizduokite: burelis kursiy vyry sugalvoja is Palangos nukeliauti \ tarkim,
Kernav? ar kit^ didesn? lietuviy gyvenviet?. Kaip manote, kiek tokia kelione gaiety trukti? Juk keliy nebuvo, be to, reikedavo eiti per svetimy genciy teritorijas,
dykras, o tai labai pavojinga. O jura, jeigu vejas palan-
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kus, Gotland^ galejai pasiekti per par^. Ir tai nebuvo
labai sunku. Visais laikais jury keliai buvo pagrindiniai
ir greiciausi, jais buvo galima gabenti didelius krovinius. Taciau svarbiausia priezastis yra kita. Ko eiti pas
lietuvius ar zemaicius? K^ is jy paimsi? O k^ paimsi
is kity? Kai atkasame kapus ir pradedame skaiciuoti
ten esancius papuosalus, tai matome, kad skirtumai
tarp ryty Lietuvos ir vakary Lietuvos (kuri arciau j u ros) yra didziulis. Pagrindine priezastis, del ko kursiai
leisdavosi j uzjurj, - ten krastai buvo turtingi."
Negana to, ir politines aplinkybes lietuviams buvo
nepalankios. Iskilusi Kijevo Rusia anksciau uz mus
sukure valstyb?, X a. pasikrikstijo ir, aisku, eme puldineti kaimyninius krastus, taip pat ir lietuviy zemes.
Kijevo kunigaikstis Jaroslavas 1040 m. ir 1044 m. puole Lietuv^ ir j ^ nugalejo. Lietuva pateko Rusios jtakon.
Garsus kalbininkas prof. Zigmas Zinkevicius yra
nustat?s, kad vardas „Povilas", zodziai baznycia,

ne-

delia, angelas, Velykos, Kaledos \y kalb^ ate'0 dar iki X I I a. Nieko nuostabaus - Lietuvai patekus
Rusios jtakon, kunigaiksciams ar didikams tarnav§ (o
gal ir vergav^) lietuviai budavo pakrikstijami. Tik stai
klausimas: ar savo noru? Nezinia, ar buty paklus?, jei
nebuty jaut? Kijevo Rusios kardo astrumo. Juk anks-

Krikscioniskas kryzeiis, XII-XIII a., rastas Viiniaus
Zemutines piiies teritorijoje. Gal jj pamete keliaujantis
piligrimas, 0 gal iietuviq belaisvis, gal kryzeiis priklause
pasikrikstijusiam iietuviui, gal buvo lietuviij kariq grobis,
parsigabentas is karo zygio. Bet kuriuo atveju tai byloja,
kad lietuviai jau gerai zinojo, kas yra krikscionybe.
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