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Jonas Dainauskas

Lietuvos bei lietuvių krikštas
ir 1387 metai.

Nuo praeitų metų daug rašoma apie 
suplanuotą 1987 metais padaryti Lietuvos 
krikšto sukakties minėjimą, dažnai pažy
mint, kad tai bus Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties minėjimas, t.y. rengiamas minėji
mas krikšto, kuris, esą, įvykęs 1387 metais.

Čia savaime iškyla klausimai: kas tai per 
krikštas, kas buvo krikštijami, kaip tas 
krikštas vyko ir tt. O kalbant apie “600 metų 
sukaktį”, iškyla dar vienas klausimas: Juk 
1976 metais išeivijoje iškilmingai buvo 
paminėta Lietuvos krikšto 725 metų 
sukaktis, t.y. tada, 1976 m. buvo skelbiama, 
kad Lietuva apsikrikštijo 1251 metais, o juk 
1251 m. Mindaugas (su savo šeima, 
dvariškiais ir “didele daugybe pagonių”, 
kurie buvo jam pasidavę — TMPL I, nr. 101) 
Lietuvoje apsikrikštijo su šimtus kartų 
didesniu saviškių būriu nei 1386 m. Jogaila 
Lenkijoje. Mindaugas tada, kiek žinia, 
krikštijosi ir vainikavosi katalikų 
bažnyčioje, Lietuvos žemėje (Naugarduke) 
dar prieš tą Mindaugo krikštą pastatytoje. 
Tada lietuvių žemėms buvo paskirti net 3 
vyskupai (Livonijos ordino kunigas Kristijo
nas, lenkų dominikonas kunigas Vitas ir 
pietų Lietuvai — jotvingiams — dominikonas 
kunigas Henrikas). O Vilniuje neabejotinai 
(nes dabar vis daugiau tam turima duomenų) 
buvo pastatyta Mindaugo Lietuvos vyskupi
jos katedra.

Tiesa, 1938 m. nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo paminėta Lietuvos krikšto 550 metų 
sukaktis. Atsieit, 1987 m. rengiamas 
minėjimas būtų tarytum to 1938 m. Lietuvos 
krikšto sukakties minėjimo tąsa.

Lietuvos sukrikščioninimo, arba teis
ingiau sakant Lietuvos sukatalikinimo 
klausimo medžiaga, suformulavimai (dažnai 
visai nutylint Mindaugo 1251 m. krikštą) yra 

veik vien lenkų mums pateikti. 1938 m. 
minėjimas buvo paremtas lenkų istorikų 
pateiktais ir lietuvių istorikų priimtais to 
klausimo suformulavimais. Tiegi sufor- 
malavimai esmėje rėmėsi ir remiasi vien 
lenkų kronikininko Jono Dlugošo 12 tomų 
veikale “Historiae Polonicae” (dabar tas 
veikalas vadinamas “Annales seu cronicae 
incliti regni Poloniae — Šlovingos lenkų 
karalystės metraščiai arba kronikos”) pateik
tais suformulavimais. Esminiai apie 
Lietuvos krikštą J. Dlugošas (tos Kronikos X 
tome) rašo “1387 metų žinių” pirmame 
skyrelyje. Čia pateikiama to skyrelio teksto 
pradinė dalis, o toliau duodamas jo vertimas 
(toji teksto dalis ir skyrelio viso teksto ver
timas duodami pagal J. Dlugošo “Kronikos” 
lotynišką tekstą, 1985 m. išleistą Varšuvoje):

J. Dlugošo žinios apie 1387 metų 
Lietuvos krikštą

“ANNUS DOMINI MILESIMUS 
TRICENTESIMUS OCTUAGESIMUS 

SEPTIMUS”.

Wladislaus rex cum Hedvigi regina in 
Lithuaniam vadit et idolis confractis omnes 
gentes baptisat, donans illis vestes ex Polonia 
adductos; cui Urbanus sextus papa eo nomine 
gratias agit.

Gentem et regionem Lithwanicam 
Wladislaus Polonie rex, quemadmodus in 
federe cum Regno Polonie et Hedwigi regina 
icto iureiurando se astrinxerat, ab idolatria 
et supersticione gentili ad cultum unius Dei 
et religionem fidei orthodoxe reducturus (pre 
cunctic mentis sue desiderabilibus katholice 
fidei affectans incrementum) Bodzantha
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Gneznensi archiepiscopo et pluribus viris ec- 
clesiasticis, religiosis et exemplaribus ex 
Regno Polonie, quorum doctrina, cura et 
opera Christiana religio aput gentem pro- 
fanis ritibus deditam seri et florere posset, 
assumptis, Lithwaniam ire pergit (aput quam 
Christus hactenus fuit incognitus et invisus). 
Non contentus autem ecclesiasticis viris, 
Hedwigim reginam novam patriam novam- 
que regionem et gentem sui coniugis, 
visuram, item Semovitum et lohannem 
Maszowie, Cunradum Oleschniczensem 
duces,...”.

“VIEŠPATIES METAI TŪKSTANTIS 
TRYS ŠIMTAI AŠTUONIASDEŠIMTS 

SEPTINTI”.
Karalius Vladislovas su karaliene Jad

vyga vyksta į Lietuvą ir sulaužąs stabus visus 
žmones apkrikštija, duodamas jiems iš Lenki
jos atgabentus drabužius; popiežius Urbonas 
šeštasis už tai jam pareiškia padėką.

Lenkų karalius Vladislovas, norėdamas 
pagal pasižadėjimą, kurį padarė po priesaika 
susitarime sudarytame su Lenkijos karalyste 
ir karaliene Jadvyga, kad žmones ir lietuvių 
kraštą nuo stabmeldystės ir pagoniškų 
prietarų prie vieno, tikro Dievo ir tikro 
tikėjimo garbinimo privesti (o visų pirma 
trokšdamas iš visos širdies katalikiško 
tikėjimo praplėtimo), paėmęs iš Lenkijos 
karalystės Gniezno arkivyskupą Bodzantą ir 
daugelį pavyzdingų bei dievotų dvasininkų, 
dėka kurių žinių, pastangų bei darbo Krik
ščionių tikėjimas galėjo būti pasėtas ir pra
žydėti tautoje atsidavusioje stabmeldiškiems 
įsitikinimams, vyksta į Lietuvą (kurioje 
Kristus dar buvo nežinomas ir 
neapkenčiamas). Nepasitenkindamas 
dvasiškiais, ima 'su savimi karalienę 
Jadvygą, kad pamatytų naują tėvynę, naują 
kraštą ir savo vyro žmones, o taip pat kuni
gaikščius Mozūrų Siemovią bei Joną (ir) 
Olesnicos Konradą, Poznanės vaivadą 
Bartošą iš Wezembergo, kaštelionus 
Sądeciškį Kristiną iš Kozieglovų, Visliciškį 
Mikalojų iš Ossolino, kanclerį Zakliką iš 
Międzygorze, Lenkijos karalystės pakanclerį 
Mikalojų iš Moskorzevo, taurininką Vlodką 

iš Charbinovicų, krokuviškius pakamarį 
Spytką iš Tarnovo ir pataurininką Tomką, 
o taip pat ir daugybę kitų lenkų ponų bei 
riterių su savimi vedė. O atvykęs į Lietuvą, 
Pelenų dieną Vilniuje surengė suvažiavimą. 
Kur su karaliaus broliais — Skirgaila Trakų, 
Vytautu Gardino, Vladimiru Kijevo, 
Kaributu Naugardo kunigaikščiais ir dideliu 
skaičiumi riterių bei liaudies, karaliaus 
įsakymu susirinkusių, daugelį dienų Lenki
jos karalius Vladislovas, padėdamas tų 
katalikiškų kunigaikščių, kurie buvo 
susirinkę, dirbo su riteriais bei liaudimi, kad 
barbarai melo bei paklydimo suklaidinti, 
melagingus dievus, kuriuos iki tol garbino, 
pamestų ir vieną tikrą Dievą, Jį bei jojo 
krikščionišką tikėjimą pripažintų ir priimtų. 
Barbarams besipriešinant, kad tuos jų 
Naminius (kurių svarbiausi buvo: ugnis, 
kurią laikė amžina (kurią kunigai dieną ir 
naktį palaikė damesdami malkų), girios, 
kurias laikė šventomis, o taip pat gyvates bei 
žalčius, (kuriuose jų įsitikinimu tūno ir 
slepiasi dievai) nedera ir lengvabūdiška, 
priešingai vyresniųjų nuomonei, atiduoti 
pasmerkimui ir sunaikinimui, karalius 
Vladislovas ugnį, kuri jų buvo laikoma 
amžina, Vilniaus mieste, kuris buvo genties 
vyriausias miestas bei sostinė, buvo saugoma 
kunigo, kuris jų kalba vadintas Znič, ir kuris 
prašantiems ir besikreipiantiems apie ateitį 
į Naminius, tariamai iš naminių gautus, 
melagingus atsakymus duodavo, saugojo ir 
rūpestingai dadėdamas malkų palaikė, bar
barams matant, užgesino, o šventyklą bei au
kurą, ant kurio aukos buvo aukojamos, su
griovė, be to girias, kurias laikė šventomis, 
nuvertė, o jų atžalynus nulaužė, be to gyvates 
bei žalčius, kurie paskiruose namuose kaip 
globojančios dievybės (buvo) pripažįstamos, 
išžudė ir išnakino, o barbarai nors 
apgailestavo ir aimanavo dėl savo melagingų 
dievų ir Naminių nugriovimo, suniekinimo 
ir išnaikinimo, bet nedrįsdami prieš 
karaliaus galią pasireikšti, pagaliau pritarė. 
Stabų sulaužymu ir sunaikinimu įtikinti 
savo dievų melagingumu, kurių ikitolinį 
melagingumą akyvaizdžiai patyrė, visa Lie
tuvių gentis ir tauta sutiko priimti
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Krikščionių tikėjimą, senųjų paklaidų geruo
ju atsisakyti ir pamaldų paklusnumą 
pareikšti. Per kelias dienas tikėjimo tiesų, 
kuriomis reikia tikėti, Viešpaties maldos, o 
taip pat Tikėjimo išpažinimo pamokyti 
Lenkų kunigų, arba veikiau karaliaus 
Vladislovo, kuris mokėjo tos genties kalbą ir 
kurio noriai klausėsi, švento krikšto vandens 
apiplauti atgimė. Dievobaimingasis karalius 
Vladislovas apdovanodamas kiekvieną 
žmogų iš liaudies, po krikšto priėmimo 
duodamas iš gelumbės atgabentos iš Lenki
jos naują apsirengimą, marškinius ir 
drabužius. Tuo rūpestingu duosnumu ir 
dovanomis pasiekė tai, kad pasklidus žiniai 
apie tai, grubiais skarmalais aprengti 
žmonės, iki šiol besitenkinę lininiais 
(drabužiais), kad gauti vilnonius, masiniai 
subėgo iš viso krašto krikšto priimti. O 
kadangi buvo nepaprastai sunku kiekvieną 
tikintį krikštyti pavieniai, Lietuvių liaudies 
minią abiejų lyčių, susirenkančią krikštui, 
karaliaus parėdymu, skirstė į būrius ir vie
netais bei visumoje švęstu vandeniu 
pakankamai pašlakščius visus iš kiekvieno 
būrio, paskiriems būriams, t.y. visiems 
žmonėms, kurie juose buvo, pagoniškus var
dus atmetus, davė vieną krikščionišką 
paplitusį vardą, tai yra pirmam būriui 
Petras, kitam Povilas, trečiam Jonas, ketvir
tam Jokūbas, penktam Stanislovas. O 
moterims, kurios sudarė atskirus būrius, 
duoti atitinkami vardai, kaip antai Kotryna, 
Margarita, Darata, priklausomai nuo būrio 
dydžio ir skaitlingumo. Ritieriams bei 
žymesniems žmonėms, vienok, krikštą teikė 
asmeniškai, tad ir jie, su žmonomis, vaikais 
bei giminaičiais, kad priimtų šventąjį krikštą 
ir pažintų Krikščioniško tikėjimo pagrindus, 
lenktyniaudami vyko į Vilnių. (Už visą tai 
popiežius Urbonas šeštasis arkikrik- 
ščioniškam karaliui suteikė pagyrimą šitokia 
bule):

J. Dlugošo pristatoma popiežiaus 
Urbono VI 1388.IV.17 d. bulė

“Urbonas, vyskupas, Dievo tarnų tarnas, 
brangiausiam sūnui Kristuje Vladislovui, 

garsiam lenkų karaliui, sveikinimas ir 
apaštališkas palaiminimas. Džiaugiamės 
Viešpatyje, brangiausias sūnau, ir tėviška 
siela džiaugiasi taip naudingu sūnumi. 
Džiūgaujame, sakau, sūnau ir džiaugiamės, 
kad visų tautų Šviesa, amžinos šviesos 
spindesys, per krikšto dovaną, savo malonės 
šviesą į tavo ir tavųjų širdį įliejo. Užtat 
Aukščiausiam nuolankiai dėkojame lūpomis, 
kad mūsų sužadėtinę, Švenčiausią Romos 
Bažnyčia, tavo motiną, kuri tave vandeniu 
atgimdė dvasia, nuolat vis naujais pasekėjais 
daugėja ir tikro tikėjome praplėtimu vis 
gausėja, išvesdama savo sūnus iš tamsos į 
šviesą ir išlaisvindama iš Egipto, kad Dievą 
Sijone garbintų. Esmėje, brangiausias sūnau, 
neseniai iš mūsų (gerbiamo) brolio Poznanės 
vyskupo Dobrogosto pranešimo mums 
sužinojome, kad po tavo atgimimo per 
vandenį visų Paguoda tavo asmeniui suteikė 
savo malonę ir perdavė tau tokį didelį 
uolumą jojo valiai pildyti, kad tu kaip 
krikščioniškiausias valdovas, žinomas dėl 
nepaprasto pamaldumo, puoselėdamas 
Dievui ir Apaštališkam Sostui sūnaus 
pagarbą, bažnyčioms ir dvasiškiams 
karališką palankumą teiki, o tamsoje 
beklaidžiojančius su karštu rūpestingumu 
kvieti ir privedi į tiesos šviesos bei Dievo var
do pažinimo kelią. Griaudamas demonų 
šventyklas, kuriose nelaimingųjų sielos buvo 
apgaudinėjamos, ten įrengi ir statai 
Viešpaties šventyklas garbei paminėtos 
Švenčiausios Romos Bažnyčios, tavo motinos, 
kurios širdyje iš žemės valdovų tarpo užėmi 
išskirtiną vietą. Tikrai puiku, brangiausias 
sūnau, kuris kaip ištikimas tarnas už 
aukščiau paminėtas dorybes, aukščiausios 
garbės viršūnes pasiekei žemėje, o taip pat 
neabejotinai užtarnavai ir dangaus 
karalystę. Visiškai pamatuotai turėtum 
džiaugtis ir tu sūnau, kuris su daugeliu kitų 
buvai pražūties prarajose, bet tapai atrastas 
tarytum paslėptas lobis. Taip pat turi 
džiaugtis tavo širdis, kad tiek daug 
pasakojimų sklinda apie tavo pastangas ir 
kad taip brangus ir mielas ilsies motinos 
Bažnyčios glėbyje, besidžiaugdamas taip 
plačiai garsiu vardu. Todėl, brangiausias
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sūnau, tęsk toliau aukščiau minėtus darbus, 
gi augdamas dorybėse, išlaikydamas 
nesvyruojantį tikėjimą į tai ką gavai iš 
Viešpaties, kaip iki šiol, visuomet laikyk 
pagarboje bažnyčias bei dvasiškus žmones. 
Priveski brolius prie tikėjimo, o veikloje prie 
savo darbų paseki Mortos rūpestingumu ir 
pakilk prie Marijos gilaus mąstymo taip, kad 
sau užtarnautum malones danguje ir 
amžinąjį gyvenimą ir, kad po šito, greit 
prabėgančio gyvenimo, galėtum džiaugtis, 
jog pasirinkai geriausią dalelę ir užtarnavai 
taikos palaiminimą (būti) su Dievo 
išrinktaisiais. Pagaliau, brangiausias sūnau 
apie tai, kad mes anksčiau neparašėme tavo 
malonybei, tai tas įvyko ne dėl tėvo ap
sileidimo, o gal greičiau dėl nebuvimo 
oficialios delegacijos, o taip pat ir dėl kitų 
pamatuotų priežačių. Vienok, kai neseniai 
atvyko paminėtas vyskupas, nebuvo nei 
mažiausios abejonės ir mes jį noriai 
išklausėme, ir meiliai išleidome. Duota 
Perugijoje, balandžio 17., dešimtaisiais mūsų 
pontifikato metais.”

Tų pačių metų antroje žinutėje, užvardin
toje:

“Karalius Vladislovas [steigia Vilniaus 
katedrą, kuriuos pirmuoju vyskupu paskirtas 
lenkas Andrius iš Jastrzębcų giminės. Be to 
pastato septynias parapines bažnyčias, kurias 
Jadvyga duosniai apdovanoja”.

To skyrelio pradžioje rašoma: “Dievočiau- 
sias karalius Vladislovas trokšdamas, kad 
Lietuvoje jo įskiepytas tikėjimas sustiprėtų 
ir paplistų Vilniaus mieste įsteigia ir pastato 
katedralinę bažnyčią Šv. Trejybės garbei ir 
garsaus vyskupo bei žinomo kankinio Šv. 
Stanislovo vardu, kad Lenkų bei Lietuvių 
žmonės, kuriuos privedė ne tik prie tikėjimo 
bei religijos bet ir prie valdymo bei 
vadovavimo vienybės bei vienumo, 
didžiuotųsi tuo pačiu užtarėju bei globėju ir 
kad (Lietuviai) išlaikytų amžinoje, niekad 
nesileidžiančioje išdilti atmintyje, kad Lenkų 
pagalba ir jų pastangų dėka, nušalinus 
paklydimo tamsybes, jiems ir jų palikuonims 
sušvito tikėjimo šviesa...”.

Esą, Jogaila visus 1387 metus 
krikštijo lietuvius pagonius

O šeštoje žinutėje, užvardintoje:

“Karalius Vladislovas karalienę Jadvygą 
išsiunčia i Lenkiją, o pats deda visas 
pastangas, kad privesti prie krikščionybės 
Rusenus ir Lietuvius”. Tame skyrelyje 
rašoma:

Lenkų karalius Vladislovas rodė tokį 
uolumą ir nuoširdžias bei rūpestingas 
pastangas siekdamas įskiepyti ir įtvirtinti 
Lietuvoje tikrąjį tikėjimą bei religiją, kad 
išsiuntęs karalienę Jadvygą į Lenkiją, pats 
visus metus išbuvo Lietuvoje, asmeniškai 
aplankydamas įvairias apylinkes, miestus, 
kaimus ir sodybas, ragindamas ir 
patraukdamas dar neapkrikštytus prie tikro
jo Dievo garbinimo, krikštydamas švęstu 
vandeniu asmeniškai ir su pagalba kunigaik
ščių, ponų bei kunigų Lenkų kreipdamas į 
juos šventus priminimus ir išganingus 
pamokymus, daugelyje vietovių statė ir 
steigė bažnyčias, koplyčias, šventas vietas, 
steigdamas, paremdamas ir apdovanodamas 
jas taip, kad visai užtarnautai galįs būti 
Lietuvių tautos atvertėju ir apaštalu 
laikomas. Tada pamaldus karalius taip pat 
paskelbė visuotinei žiniai nuostatus bei pa
rėdymą tikėjimo gerovei ir jį autentišku 
dokumentu patvirtino, kad su Rusėnais 
schizmatikais ir Romos Bažnyčiai 
nepaklusniais Lietuviai tikintieji ir katalikai 
vengtų ir nesudarytų santuokos; o jei 
sudarytų, tai įsakyta žmonai Rusėnei 
išpažinti savo tikinčio vyro tikėjimą, o Rusė- 
nui vyrui savo tikinčios žmonos tikėjimą, 
visiškai atsisakant Graikų apeigų, gi tokius 
būtina prie to kūno bausmėmis privesti. Taip 
pat bažnytinius turtus, jau turimus ir ateity
je įsigytinus, nuo visokių mokesčių, duoklių, 
rinkliavų, dovanų, patarnavimų, aprūpini
mų, pastočių ir visokių paprastų bei 
nepaprastų apkrovimų nutarė atleisti 
visiems laikams”.

Tai būtų, maždaug visi esminiai tekstai 
iš Jono Dlugošo “Kronikų...” X tomo “1387 
metų žinių”, kuriuose rašoma apie Lietuvos 
ir lietuvių krikštą.
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Kuo remiasi lenkų istorikų rašiniai 
apie tariamą 1387 m. krikštą

Tais J. Dlugošo teigimais, sufor
mulavimais pasiremiant yra parašyta 
tūkstančiai rašinių, studijų, knygų, 
plačiausiai komentuojančių tuos J. Dlugošo 
tekstus, juos moksliškai paremiančių ir labai 
vaizdžiai, sugestyviai pasakojančių, moksline 
bei beletristine forma, apie tai kaip “pago
nys Lietuviai, pagaliau, 1387 metais, lenkų 
pastangomis ir rūpesčiu buvo apkrikštyti, 
buvo sukatalikinti”. Ta literatūra besire- 
miant lenkai, lenkų manymu, pamatuotai 
save laiko Lietuvos apaštalais. Lenkų 
menininkai sukūrė daug paveikslų ir 
Lietuvos krikšto temomis. Jų tarpe 
dailininkas Wojciech Gerson (1831-1901), 
1873 m. Petrapilio meno akademijoje už 
paveikslą “Kęstutis ir Vytautas Jogailos be
laisviai” gavęs menininko vardą, nutapė 
labai įspūdingą ir sugestyvų paveikslą 
“Lietuvos krikštas”, kuriame greta Jogailos 
pavaizduoti ir Jadvyga bei lenkų dvasiški ir 
pasaulietiški didikai, esą, su Jogaila atvykę 
į Lietuvą (kur tai laukuose, o ne Vilniuje!) 
krikštyti pagonius lietuvius. Jadvygą, 
ryšium su Lietuvos krikštu (bet ne Jogaila!) 
lenkai bando pravesti į Katalikų Bažnyčios 
šventųjų eiles.

Tomis J. Dlugošo “1387 metų žiniomis” 
bei jų komentarais ir ta milžinška lenkų 
literatūra Lietuvos krikšto klausimu 
vadovaujantis ir lietuviai istorikai patikėjo, 
kad esą, iki 1387 m. pagoniška ir Kristaus 
mokslo visai nepažinusi Lietuva, 1387 m. 
lenkų buvo apkrikštyta.

J. Dlugošo “Kronikos...” žinių 
patikimumas

Deja, tie lenkų kronikininko Jono 
Dlugošo teigimai apie tai, kad 1387 m. įvykęs 
Lietuvos bei lietuvių krikštas neatitinka 
istorinei tikrovei. Tos J. Dlugošo žinios ir 
jomis paremta lenkų istorikų, rašytojų, 
publicistų, menininkų ir politikų kūryba apie 
tai, kad esą lenkai 1387 m. apkrikštijo 
Lietuvą, tėra vien tik lenkų su laiku vis 
didėjęs noras būti laikomais Lietuvos bei 

lietuvių krikštytojais.
Lenkų istorikas Aleksander Semkowicz, 

išnagrinėjęs J. Dlugošo “Kronikos” I-IX 
knygas, t.y. “žinias” iki 1384 m., 1887 metais 
ir prof. Jan Dąbrowskio vadovaujama lenkų 
istorikų ekipa, išnagrinėjusi tos “Kronikos” 
X-XII knygas, t.y. “žinias” 1385-1444 metų, 
1961 metais nustatė ir paskelbė, kad J. 
Dlugošo “Kronikoje” yra labai daug 
netikslumų, iškraipymų ir visiškai 
nepatikimų “žinių”. Neabejotinai buvo 
nustatyta, kad J. Dlugošas savo “Kronikoje” 
greta autentiškų žinių, faktų, dokumentų 
prirašė ne tik visai nežinomos kilmės 
papildymų, bet taip pat įrašė daug žinių, 
kurių jokie kiti šaltiniai nepatvirtina, o kai 
kur jo “žinias” sugretinus su neabejotinais 
šaltiniais buvo nustatyta, kad jos yra 
išgalvotos ir J. Dlugošo įrašytos į tą 
“Kroniką”, daugiausia, ”Ad majorem 
Poloniae gloriam” (Didesnei Lenkijos garbei). 
Kai kurios tos “Kronikos” žinios tyrinėtojų 
yra net griežtai paneigiamos, t.y. įsakmiai 
parodoma, kad J. Dlugošas savo “Kronikoje” 
įrašęs melagingas “žinias”, pvz. tame pat X 
tome 2 žinias liečiančias Jadvygą. “1371 
metų žiniose” J.D. rašo, kad Jadvyga gimė 
1371 metais, bet dabar lenkų istorikai tai 
griežtai paneigia ir įrodinėja, kad Jadvyga 
buvo gimusi 1374 metais, t.y. 1385 m. buvo 
tik 11 metų.

Tas pats dabar yra ir su kita žinia 
liečiančią Jadvygą, irašyta “1386 metų 
žinių” antro skyrelio (užvardinto: Jogaila 
visų pirma užtikrinąs sau karalienės Jad
vygos palankumą, apkrikštytas su savo 
broliais bei ponais Krokuvos katedroje, priima 
Vladislovo vardą, o paskui veda karalienę 
Jadvygą ir ant visados i Lenkijos karalystę 
įjungia Lietuvos, Žemaitijos ir Rusės žemes) 
antroje dalyje, kur randame: “...O 
kunigaikštis (čia J. Dlugošas rašo neteisybę, 
nes Jogaila, kaip Lietuvos valdovas, save 
titulavo “Lietuvos karaliumi”. Lenkų 
istorikai nustatė, kad “Kronikoje” Jogailai 
J. Dlugošo taikomas “kunigaikščio” titulas 
atsirado tik nuo tos “Kronikos” surašymo 
laikų. Čia galima priminti, kad pirmoji 
Jogailos privilegija lenkams, duota
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1386.VIII.29 d. turi antspaudą su titulu “Rex 
Letove”). Vladislovas, tai yra Jogaila, 
priėmęs didį ir pirmąjį sakramentą tą pačią 
dieną (vėl neteisybė, nes tikrumoje vedybos 
su Jadvyga įvyko pora dienų vėliau) tuoj 
priėjo prie kito ir paminėtoje Krokuvos 
katedroje, dalyvaujant Gniezno arkivyskupui 
Bodzętai, viešai sudarė santuoką su gražia 
ir puikia mergele — nežinia kuo 
patrauklesne, elgesiu ar grožiu — lenkų 
karaliene Jadvyga. O jam pavaldžias 
Lietuvos, Žemaitijos (vėl neteisybė, nes 
Žemaitija tada nebuvo pavaldi Jogailai) ir 
Rusės žemes, kurias įpėdinystės bei įgijimo 
teisėmis pilnai ir teisėtai valdė, ant visados 
užrašė Lenkų karalystei, sujungė su ja, 
įjungė į ją, prijungė ir surišo į vienumą, ot 
taip pat pasižadėjo po priesaika (nėra jokių 
autentiškų šaltinių tam J. Dlugošo teigimui 
paremti), kad jų tautas apkrikštys ir atves į 
tikrą tikėjimą. Nors lenkų ponai ir didikai 
patarimais bei įtikinėjimais tikino paminėtą 
lenkų karalių Vladislovą (lenkų karaliumi 
tada Jogaila dar nebuvo), kad apsikrikštytų 
dvi dienas prieš vainikavimą karaliumi, 
vienok jis nesutiko ir nenorėjo priimti krikšto 
malonės be karaliaus titulo (čia J. Dlugošas 
grubiai meluoja), bijodamas kad nebus 
laikomasi sutarties. O karalienė Jadvyga — 
kaip pasakojama — gana ilgai vilkino san
tuokos sudarymą su juo, iki pagaliau ponų 
prašymas ją sunkiai palenkė duoti sutikimą. 
Mat, ji žinojo gerai, kad antros santuokos 
sudarymas negali būti teisėtas, kadangi 
kliudo pirmoji santuoka. Pasibaisėdama 
svetimoterystės nuodėmės savo nekaltybės 
paniekinimą antrąja santuoka laikė dalyku 
baisesniu už mirtį. Nes gerai suprato, kad 
daugybė žmonių gerai žinojo, jog oficialiai 
davus santuokos priesaiką, per penkioliką 
dienų su Austrijos kunigaikščiu Vilhelmu 
buvo miegamąjame ir net priėjo prie fizinio 
santuokos įvykdymo. Dievo baimė ir sąžinė 
kokiu tai paslaptingu būdu kėlė jai nerimą. 
Viešpatavo įsitikinimas, kad už tą 
nusikalstamą veiksmą kurį, nusižengdami 
krikščionių tikėjimui, padarė lenkų ponai, 
kurie nepasibaisėdami svetimmoterystės 
nuodėmės privedė besipriešinančią moterį 

prie surišimo su pagoniu (lotyniškame tekste 
įrašyta: “barbaru”) Jogaila, niekšingu būdu 
nušalinę nuo teisėtos santuokinės 
krikščionišką Austrijos kunigaikštį 
Vilhelmą, visagalis keršto Dievas skaudžiai 
palietė Lenkus keliomis bausmėmis pavidale 
chaotiškų vyriausybių bei karalių, kurie 
labiau rėmė Lietuvius nei Lenkus”. Dabar 
lenkų istorikai, kiek tai liečia aukščiau 
paminėtas “žinias” apie Jadvygą bei 
Vilhelmą, griežčiausiai paneigia ir jas vadina 
šmeižtu, ir tai net nežiūrint, kad tie patys 
lenkų istorikai čia be J. Dlugošo “Kronikos” 
turi tos žinios kitą šaltinį: “Krokuvos teismo 
aktus”, kur 1385 m. skiltyje yra įrašyta: “Sv. 
Baltramiejaus vigiljoje (t.y. išvakarėse, t.y. 
VIII.23d.), įvykdžius Ponios Karalienės san
tuokinius apžadus (post nuptiarum Dominae 
Reginae consumationem...), tos pačios 
Karalienės parėdymu ir prašymu buvo 
paleisti visi nusmerktieji, kurie tuo metu 
buvo laikomi miesto kalėjimuose”. (Dabar 
lenkų istorikas B. Przybyszewski bando 
įrodyti, kad tas Krokuvos Teismo aktų įrašas 
rišasi ne su Vilhelmu, o su tariamu Kriavo 
“aktu”!!). Mat, dabar tas atitinka lenkų 
politinėms tendencijoms, nes visaip 
“baltinamas” Jadvygos vaizdas. Tuo tarpu 
pirmoji dalis aukščiau cituotos “žinios”, kur 
teigiama, kad Jogaila Lietuvą užrašęs Lenki
jai ir šiandieną lenkų laikoma teisinga, nors 
vien tik paviršutinė apžvalga viso Jogailos 
valdymo tą teigimą visai paneigia. Neabejo
tina, kad ši J. Dlugošo “žinia” liečiantį Lie
tuvos “užrašymą” Lenkijai yra irgi J. 
Dlugošo išgalvota.

J. Dlugošo “Kronikos...” rašymo 
apystovos

J. Dlugošas tą savo “Kroniką” pradėjo 
rašyti apie 1455 metus ir apie Jogailą rašė 
gal kokius 40 metų po Jogailos mirties 
(1434m.). Kroniką rašė vadovaudamasis savo 
buv. mokytojo Krokuvos vyskupo Zbignievo 
Olesnickio, Jogailos laikų Lietuvos 
savistovumo didžiausio priešo ir niekintojo 
teigimais. Pats J. Dlugošas nekentė Jogailos 
ir visaip jį niekino. Pvz. “1385 metų žinių”
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pirmos skilties gale Jogailą vadina 
“nemokšų ir prasčioku tinkančiu vien 
medžioklei, o ne valstybei valdyti”. J. Dlu
gošas vis apgailestauja, kad “garbingas 
Lenkų sostas atiteko barbarui ir, kad 
vienintelė iš to “nauda”, tai Lietuvos žemių 
prijungimas prie Lenkijos ir pagoniškos 
Lietuvos apkrikštijimas”. “1386 metų 
žiniose” antroje skiltyje J. Dlugošas prikiša 
Jogailai, kad “Lenkijos šlėktos Lietuviui 
Vladislovui valdant pradėjo besaikiais 
reikalavimais draskyti Lenkijos karalystę”, 
čia pat nutylėdamas, kad tai prasidėjo nuo 
t.v. Košicų privilegijos Lenkijos šlėktoms 
Liudviko 1374 metais duotos. Jogaila, 
lenkams reikalaujant, vien tą privilegiją 
patvirtino.

Jogailos “Itinerariumo” duomenys

Lenkų istorikų surinkti ir paskelbti 
dokumentai sudarė pagrindą Jogailos 
itinerariui sudaryti (Antoni Gąsiorowski 
“Itinerarium Krola Wladyslawa Jagielly 
1386-1434”, Varšuva, Lenkų Mokslų 
Akademijos Istorijos Institutas, 1972, 121 p.). 
Tas Jogailos intinerariumas visai paneigia 
J. Dlugošo “1387 metų žinias” apie Lietuvos 
krikštą, tariamą Jogailos buvimą visus 
metus Lietuvoje ir tt. Po vainikavimo Lenki
jos karaliumi Jogaila Krokuvoje buvo iki 
(1386).IIL26 d. Balandžio 22-26 dienomis jisai 
buvo Poznanėje, nes juk reikėjo užbaigti 
pacifikuoti Didlenkiją, kurioje nuo 1382 
metų vyko pilietinis karas. Po važinėjimų 
Lenkijoje (Gniezno, Trzemeszno, Radom, Ilža, 
Sandomierz, Czesszel, Biecz, Wišlica). 
Krokuvoje jis buvo VII.26 d., o paskui vėl 
VIII.26 d. X.23—XI.4 dienomis buvo Lucke. 
Vilniuje jis buvo Kalėdoms, XII.25 d., bet tuoj 
išvyko į Vitebską, o paskui į Polocką. Vilniu
je Jogaila vėl atsirado tik 1387.11.17 d. ir čia 
jis, atrodo, išbuvo iki 11.22 d., paskelbdamas 
trys privilegijas: 1) 1387.11.17 d. apie 
steigiamos Vilniaus vyskupijos aprūpinimą, 
2) 1387.11.20 d. privilegiją Lietuvos bajorams 
ir 3) 1387.11.22 d. apie oficialų Katalikybės 
rėmimą Lietuvoje. 1387.III.22 d. Jogaila buvo 
Merkinėje. IV.28 diena medžiojo miškuose. 
Po to Vilniuje buvo VI.l d., o VI.18 d. Lydo

je. 1387.VIII. 1-5 d. buvo Liubline. Po to vėl 
važinėjo, daugiausia pietrytinėje Lenkijoje 
(Wislica, Krakow, Zarnowiec, Nowy Korczyn, 
Lwow, Zydaczow, Grodek, Sanok, Krosno). 
Krokuvoje jis buvo 1387.XI. 12—XIII.3 d. 
1388 metais važinėjo po visą Lenkiją ir 
Lietuvoje, Lydoje buvo tik 1389.1.10 d., bet 
Vilniuje buvo tik 1390 m. gegužės 12—15 
dienomis.

Itinerariumas rodo, kad 1387 m. Jogailos 
buvimo metu Lietuvoje J. Dlugošo pavaiz
duoto Lietuvos krikšto nebuvo ir negalėjo 
būti, o ypač tų trijų privilegijų davimo metu, 
žiema, vasario mėnesį. Kitas klausimas tai 
tos trys privilegijos surištos su Katalikybės 
rėmimu Lietuvoje.

Jogailos 1387.11.17 d. privilegija

1) 1387.11.17 d. privilegija duota vardu 
“Dievo malone Vladislovo Lenkijos bei 
Lietuvos karaliaus ir Rusės vyriausiojo 
kunigaikščio bei paveldėtojo”. Privilegijos 
pradžioje pareiškiama, kad valdovo Vilniaus 
pilyje steigiama ir statoma bažnyčia, 
Visagalio Dievo, Garbingos Mergelės Mari
jos bei visų Šventųjų garbei, o specialiai 
Švento Stanislovo vyskupo ir Vladislovo 
išpažinotojo vardu. Toje bažnyčioje bus 
Vilniaus vyskupijos sostas. Toliau seka 
vyskupijos apdovanojimas: “...Vilniaus 
vyskupystės sostą nutarę [kurti, apdovano
jame žemiau pažymėtais turtais ir valdomis. 
Taigi duodame, teikiame, įjungiame ir 
dovanojame amžinu ir neatšaukiamu 
dovanojimu tai bažnyčiai ir jos vyskupui, 
kuris tik bus, mūsų Tauragnų pilį su prie jos 
prieinančia sritimi ir Labanoro bei Molėtų 
kaimais, o taip pat Dambrovno sritį, taip 
visiškai ir pilnai ir tokia teise ir tokiu būdu, 
kuriuo seniau tą sritį ir valdė mūsų 
ištikimasis Vaidila, ir Verkių bei Bokšto 
sritis, esančias mūsų Lietuvos ir Rusios 
žemėse, ir sodą prie mūsų Vilniaus miesto, 
kuris yra prie Goštauto sodo, tarp vieno 
kalno į pietų pusę ir kelio, einančio apie 
Vilnių ir upę vakaruose, — mes duodame su 
visais atskirais kaimais, mokesčiais, nauda, 
pajamomis, vaisiais, pelnais, teisėmis, valdo
mis laukais, pievomis, lygumomis,
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ganyklomis, giriomis, miškais, ąžuolynais, 
krūmais, šilais, krūmokšniais, miškeliais, 
pušynais, bitynais, žvėrių ir paukščių 
medžioklėmis, ežerais ir tvenkiniais, 
žuvynais, pelkėmis, malūnais, vandenimis jų 
srovėmis, perkalais, kurie žmonių kalba 
vadinami “jazi”, žūklavimais ir visu tuo, kas 
su jais susieta nuomos pajamomis, visokiais 
pelnais ir priklausomybėmis, kurios tuo ar 
kitu būdu priklauso pačiai Tauragnų piliai, 
Labanoro ir Molėtų kaimams ir minėtoms 
sritims, kokiais vardais besivadintų, be jokių 
išimčių, kaip jos aprėžtos ir atskirtos savo 
ribomis. Visa tai duodame ta pačia teise ir 
valdymu, kuriomis tą Tauragnų pilį ir 
Labanoru bei Molėtų kaimus, taip pat 
minėtąsias sritis mes ir mūsų protėviai 
laikėme, iki šiol turėjome ir dabar valdome, 
nepasilikdami jokios teisės, jokio valdymo, 
jokios nuosavybės į visa tai, būtent į pilį, 
kaimus ir sritis, nei sau, nei savo įpėdiniams. 
Be to minėtąjai bažnyčiai ir jos vyskupui, 
kurie tik bus, priskiriame ir nuosavybėn 
atiduodame dalį mūsų Vilniaus miesto su 
sklypais ir namais, ir namų gyventojais, ir 
visomis priklausomybėmis. Atiduodamą 
miesto dalį skiria iš vienos pusės takas, einąs 
nuo Vilniaus pilies tiesiog į kalną pro dešinę 
pusę Vilniaus miestiečio Ceškaus namų, 
paliesdamas mažųjų brolių (pranciškonų) 
namus, ir kelias, kuris eina iš kitos pusės to 
paties Ceškaus namų, esančių ties pylimu ir 
Sv. Mikalojaus bažnyčios šventoriumi ir 
tęsiasi ir apima iš kairės pusės iki kelio, 
einančio į Trakų pilį ir nuo kitų miesto dalių 
atskiria minėtojo Ceškaus namus su 
priklausančiais jiems sklypais ir sodu, kurie 
įeina į tą (vyskupo) miesto dalį... Be to, 
davėme ir paskyrėme iš pilnumo savo kara
liškos didenybės tam pačiam vyskupui mūsų 
mūrinius namus, esančius Vilniaus pilies 
sienų ribose, su kitais 4 mediniais namais ir 
2 sklypais, esančiais prie pačios pilies mūsų, 
kurių vienas yra į tvarto pusę, kitas į šaltinio 
pusę, dalydamas tą šaltinį pusiau; abu 
(sklypai) per vidurį nusitęsia. Taip pat 
duodame ir suteikiame tam pačiam vyskupui 
pilną ir visokeriopą teisę ant aukščiau 
minėtų sklypų namams statyti, talpinti, 

įtaisyti didesnei naudai ir naudojimui, kaip 
jam patogiau pagal laisvą jo valią. Be to, 
norime ir nutariame, kad dažnai minėtasis 
tos bažnyčios vyskupas, kuris tik bus, savo 
stalo reikalams imtų ir gautų būsimais 
amžinais laikais iš mūsų perkalo, esančio 
Nemuno upėje, žmonių kalba vadinamo 
“jaz”, dešimtinę žuvų kiekvienos veislės ir 
rūšies. Tam, kad tai, kas aukščiau buvo 
pasakyta, įgautų amžino tvirtumo galią, 
šiuos žodžius įsakome padaryti sustiprintus 
mūsų antspaudo patvirtinimu. Sudaryta 
Vilniuje, artimiausią sekmadienį prieš 
Gavėnią tūkstantis trys šimtai aštuoniasde- 
šimts septintaisiais Viešpaties metais”. 
Toliau seka vardai dalyvavusių prie tos 
privilegijos surašymo. Tos privilegijos pilnas 
tekstas paskelbtas dokumentu Nr. 1, veikale 
“Codex Diplomaticus Ecclesiae Cathedralis 
necnon Dioceses Vilnensis” vol. I, Krakow, 
1932 m., Lenkų Mokslo Akademijos išleisto.

Jogailos 1387.11.20 d. privilegija

2) 1387.11.20 d. privilegija duota to paties 
karaliaus Vladislovo, drauge su Lietuvos 
kunigaikščiu Skirgaila. Įvade nusakoma, 
kad ši privilegija duodama tikslu Lietuvoje 
praplėsti katalikų tikėjimą ir teikiama 
tiems, kurie apsikrikštijo ar nori 
apsikrikštyti, o esminiai: “Kiekvienas 
priėmęs katalikų tikybą karys ar bajoras, ir 
jų palikuonys bei teisėtieji paveldėtojai, turi 
ir turės pilną ir visokeriopą teisę valdyti, 
laikyti, naudotis, parduoti, perleisti, pakeisti, 
duoti, dovanoti ir laisvai vartoti pagal savo 
laisvą valią ir norą pilis, valsčius, kaimus ir 
namus ir viską, ką iš tėvų palikimo valdo, 
taip, kaip panašiomis teisėmis naudojasi ir 
kiti kilmingieji kitose mūsų Lenkijos kara
lystės žemėse, kad neatrodytų, jog jie nelygūs 
teisių atžvilgiu, tuo tarpu kai juos jungia tai, 
jog jie yra vienos karūnos pavaldiniai.

Taip pat geidžiame, kad kiekvienoje kaš- 
telianijoje ir apskrityje arba valsčiuje būtų 
paskirtas vienas teisėjas, kuris išklausytų 
skundų, skirtų teismo bausmes pagal paprotį 
ir teisę viena ta pačia forma, kaip tai daro 
žemių ir apskričių teisėjai, turį pirmą vietą
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mūsų Lenkijos karalystės teismuose, ir kad 
būtų dar vienas teismo antstolis, kuris 
teismo nustatytus sprendimus vykdytų.

Šiuo perleidžiame ir dovanojame tiems 
kariams pilną ir visokeriopą valdžią laisvai 
leisti už vyrų savo dukteris bei anūkes ir bet 
kurias kitas jaunas moteris, kraujo ryšiais 
susijusias, ir našles: tokiais atvejais reikia 
laikytis katalikų tikėjimo apeigų. Jeigu 
pasitaikys, kad kuriuo nors kario duktė, 
anūkė arba giminaitė, jos vyrui mirus, lieka 
našlė, tai mes norime, kad ji valdytų savo 
vyro turtus ar valdas iki to laiko, kol ji 
pasilieka našlė. Jeigu ji geidžia ištekėti antrą 
kartą, tai ji pati eina už vyro, kurį pasirin
ko, be turimos dalies, o turtai ir valdos lieka 
vaikams, jeigu jų yra; o jei jų nebuvo, tai tur
tai palieka pirmojo jos vyro artimiausiems 
giminaičiams, kaip kad esti su kitomis 
moterimis našlėmis, ištekančiomis kitose 
mūsų karalystės žemėse.

Sutinkame taip pat, kad minėtieji kariai 
nebūtų įpareigoti atlikti kurių nors mūsų 
darbų arba mūsų palikuonių darbų, išskyrus 
naujos pilies statybą, kai šaukiama į darbą 
visa Lietuvos šalis ir taip pat vis gyventojai 
senos pilies statybos arba remonto darbams 
vykdyti. Pagal senąjį paprotį karo žygis 
pasilieka kiekvieno pareiga, kuri vykdoma 
savo nuostoliais ir išlaidomis. Tais atvejais, 
kada reikėtų persekioti priešus ir mūsų 
priešininkus, bėgančius iš mūsų Lietuvos 
šalies, tai į tokios rūšies persekiojimą, kuris 
liaudies kalba vadinamas vyčiu (pagonia), 
yra įpareigojami vykti ne tik kariai, bet ir 
kiekvienas, bet kokios padėties ir bet kurio 
luomo vyras, galįs nešioti karo ginklą.

Kiekvienas, kuris, priėmęs šventąjį 
katalikų tikėjimą gėdingai nuo jo pasitrauks 
arba kuris atsisakys jį priimti, neprivalo 
naudotis jokiomis šių teisių (Omnis autem, 
qui sanctum fidem catholicam assumens, ab 
ea damnabilter recesserit, vėl ipsam 
assumere renuerit, nullis penitus juribus 
gaudet suprascripsis)...” Toliau seka vardai 
dalyvavusių prie tos privilegijos surašymo. 
Jos originalus tekstas yra paskelbtas 
rinkinyje: “Zbior Praw Litewskich od roku 
1389 do roku 1529, tudziez rozprawy Se- 

jmowe o tychze prawach od roku 1544 do roku 
1563”, Poznan, 1841. A.T. Dzialynskio 
išleistas.

Jogailos 1387.11.22 d. privilegija

3) Trečioji, 1387.11.22 d. Jogailos 
privilegija “apie Rusenu krikštą ir Romos 
Katalikų Bažnyčios prioritetą” yra itin svar
bi, tad čia pirmiausia duodamas jos 
originalus tekstas (paskelbtas rinkinyje: 
“Codex Diplomaticus Ecclesiae Cathedralis 
necnon Dioceseos Vilnensis” vol. I, Krakow, 
Polska Akademija Umiejętnosci, 1932, kaip 
dokumentas Nr. 6, 11—15 p.).:

In nomine Domini amen. Ad perpetuam 
rei memoriam. Quia tunc multis errorum et 
dubiorum prudenter occurrimus incomodis, 
dum gesta etatis nostre litterarum apicibus 
et annotacione testium perhennamus, pro- 
inde nos Wladislaus Dei gracia rex... 
habituris: Quomodo Spiritus sancti preven- 
ti clemencia, errores paganicos relin- 
quen(tes), fidem sacram devote recepimis et 
fonte sumus renati baptismatis, in terris 
nostris Lithvaniae et Russie eandem fidem 
katholicam volentes augmentare, de consen
su et voluntate fratrum nostrorum 
carissimorum ducum et omnium nobilium 
terre Lithvanie disposuimus, ordinavimus 
ymo promisimus, spopondimus et tactis 
sacramentis iuravimus omnes nacione 
Lithvanos utriusque sexus, cuiuscunque 
status, condicionis aut eminencie extiterint, 
in nostros dominiis Lithvania et Russie ex- 
istentes, ad fidem katholicam et sancte 
Romane Ecclesie obedienciam inducere, at- 
trahere, convocare ymo compellere in 
quacunque secta fuerint. Ne autem quo vis 
modo ipsi Lithvani, in fide katholica 
neophiti, ab obediencia et ritu Romane Ec
clesie retrabantur, cupientes omnia et 
singula impediencia ipsam fidem katholicam 
removere; districte prohibemus, ut nulius 
Lithvanus utriusque sexus Rutheno similiter 
utriusque matrimonialiter copuletur, nisi 
prius obediat Romane Ecclesie cum effectu. 
Si autem contra hanc nostram prohibi- 
cionem aliquem de ritu Ruthenico ipsis
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catholicis de obediencia Romane Ecclesie con- 
tigerit copulari, extunc non separentur, sed 
sive masculus vel femina de alia secta debet 
sequi in fide Katholicam vel katholicum, obe- 
dienciam Romane Ecclesie profitentem, 
fideleter adherendo, ad quod eciam penis cor- 
poralibus sunt comperllendi; si enim in pri- 
mitivis temporibus, permittente divina 
potencia, mali habebant potestam bonos ad 
malum compellere, muito magis nunc de be- 
neplacito Dei boni possunt et debent malos 
ad bonumastringere et invitare. Item quia in 
prefatis dominiis nostris Lithvanie et Russie 
ecclesias ad laudem et gloriam Omnipoten- 
tis Dei et presertim cathedralem in Vilna 
ibidemque et alibi parrochiales et conventu- 
ales in spem retribucionis eterne possesioni- 
busque, districtibitus, villis, tributis, decimis 
et aliis proventibus dotavimus, prout in nos
tris privelegiis lacius continentur, et quam- 
vis prefatas ecclesias cum earum dotacioni- 
bus per nostra privilegia libertavimus per il- 
lam clausulam positam in eisdem “nichil iu- 
ris aut domini etc.” pro nobis et nostris suc- 
cessoribus relinquendo, tamen volentes, ut 
ipse episcopus, qui pro tempore fuerit cum 
suo capitulo et aliis sacerdotibus par- 
rochialibus et conventualibus magis libere 
possint vacare divinis obsequiis in argumen- 
toque sacre fidei laborare, omnibus impedi- 
mentis et gravaminibus proculmotis, per 
hanc nostram litteram de novo et magis ex- 
presse omnes possesiones, districtus, villas 
cum earum incolis et alia omnia ad laudem 
Dei pro ipsis ecclessiis, tarn kathedrali 
Vilnensi, quam omnibus parrochialibus et 
conventualibus donata et inscripta in presen- 
ti et in futuro libertamus, eximinimus, libera 
et exempta pro uncian(tes) ab omnibus 
nostris et successorum nostorum magnorum 
ducum Lithvanie etc. serviciis, angariis, 
perangaris, podvodis, viarum custodibus, viis 
expedicionalibus, stacionibus, contribu- 
cionibus vufgariter srzebrzczysna, castrorum 
et poncium edificacionibus, nostrorum of- 
ficialium iudicis, castigacionibus et penis 
ministerialibus vulgariter dzecskye, avene, 
siliginis et feni dacionibus que dakla nuncu- 
pantur (et) ab aliis omnibus appresionibus et 

gravaminibus, quibuscunque nominibus 
vocitentur; sed ipse episcopus in sue ecclesie 
possessionibus et ceteri sacerdotes in suis 
pienam et omnimodam habeant facultatem, 
aliis omnibus potestatibus ut prefertur 
secularibus omnino exclusis. Ut autem 
premissa omnia vigorem obtineant perpetue 
firmitatis, presentes litteras fieri fecimus 
nostri sigilli munimine roboratas. Actum 
Vilne, feria sexta post diem Cinerum anno 
Domini millesimo tricentesimo octuagesimo 
VII. Presentibus inclitis princibus Skirgalone 
Trocensi, Wlodimiro Kyoviensi, Coributo 
Novogrodensi, Vithowdo Hrodnensi 
Lithvanie, Cunrado Oleschniczensi, Johanne 
et Semouito Mazoviensibus ducibus, ac 
strenuis viris Barthosio de Vischemburg pa- 
latino Poznaniensi, Cristino de Cozeglovei 
Sandeczensi, Nicolao de Ossolin Vislicensi 
castellanis, Vlothkone pincerna et Spithkone 
succamerario, Thomkone subpincerna Craco- 
viensibus et Michaele alias Mingal 
Gedigowdi capit (aneo) de Oschmani, aliisque 
multis nostris fidelibus fidedignis. Datum per 
manus honorabilis viri domini Zaclicze 
prepositi Sandomiriensis, cancellari et 
Clementis de Moskorzevo vicecancellari aule 
nostre”.

“Viešpaties vardu... mes Vladislovas 
Dievo malone karalius... patys pagoniškų 
klaidų atsisakę, šventam tikėjimui 
pasiaukojimą priėmę, savo gilumoje per 
krikštą atgimę, norėdami katalikų tikėjimą 
mūsų Lietuvos bei Rusės žemėse praplėsti, 
mūsų brangiesiems broliams ir 
kunigaikščiams ir visiems Lietuvos žemės 
didikams sutinkant ir norint, patvarkėmą, 
paliepėme, net pažadėjome, įsipareigojome ir, 
paliesdami šventenybes, prisiekėme visus 
Lietuvių tautos abiejų lyčių, kurio bebūtų 
luomo, padėties ir kilnumo, esančius mūsų 
Lietuvos ir Rusės viešpatystėse įvesti, 
patraukti, pašaukti, net jėga priversti, vis- 
vien kokios sektos jie bebūtų, į katalikų 
tikėjimą ir šventos Romos Bažnyčios 
paklusnumą. Taip pat, kad tie Lietuviai, 
būdami neofitai katalikų tikėjime, kokiu 
nors būdu nepasitrauktų nuo paklusnumo ir
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Romos Bažnyčios apeigų (ir) norėdami 
pašalint visa, kas pačiai religijai kliudo, 
griežtai draudžiame, kad nė vienas Lietuvis, 
katros lyties bebūtų, moteryste nebūtų 
jungiamas su bet katros lyties Rusenu, jeigu 
šis pirma nėra tikrai paklusęs Romos 
Bažnyčiai. Jei visgi prieš šį mūsų draudimą 
atsitiks, kad kuris nors ar kuri nors Rusenu 
apeigų bus sujungti su tais katalikais, 
priklausančiais Romos Bažnyčiai, tuomet ' 
nebus išskiriami, bet kitos sektos vyras ar 
moteris turi tikėjimu sekti kataliką ar 
katalikę, esančius Romos Bažnyčios 
paklusnume, ištikimai prie jos prisidėdami, 
prie to gali būti net kūno bausmėmis 
priverčiami; o jei senaisiais laikais, dieviškai 
galiai leidžiant, blogieji galėjo versti 
geruosius prie blogio, tai tuo labiau dabar, 
Dievo valios noru, gerieji gali ir turi lenkti 
ir versti bloguosius prie gėrio. Taip pat šiuo 
mūsų raštu išnaujo ir aiškiau, mūsų Lietuvos 
ir Rusės valdose, Visagalio Dievo garbinimui 
bei garbei, bažnyčioms, o ypač katedrai 
Vilniuje, lygiai ir parapinėms bei vienuolynų 
(bažnyčioms), su noru atiduoti amžinai nuo
savybei, sritis, dvarus, mokesčius, dešimtines 
bei kitas pajamas atidavėme, tatai mūsų 
privilegijoje nurodydami, gi tai tęsiant, visų 
pirma norime bažnyčias su jų apdovanojimais 
(duotais) mūsų privilegijoje, nuo nuostato 
nusakyto dėsnyje “teisia vien valdovas ir tt.”, 
mūsų ir mūsų paveldėtojų valdymo laikams 
atleisti. Taip pat norime, kad patys vyskupai, 
visais tinkamais laikais su savo kapitula ir 
visais parapijų bei vienuolynų kunigais 
labiau švento tikėjimo praplėtimui dirb
tų, gi norėdami visas painiavas bei sun
kumus prašalinti, šiuo mūsų raštu iš 
naujo ir įsakmiai pareiškiame, (kad) 
visas nuosavybes, sritis, dvarus su jų 
gyventojais ir visų viskuo, Dievo garbei bei 
jo bažnyčiai, taip Vilniaus katedrai kaip ir 
visoms parapinėms bei vienuolynų 
bažnyčioms duodame ir užrašydami, 
dabarčiai ir ateičiai atleidžiame, išimame, 
išlaisviname ir paskelbiame išimtinumą iš 
priklausomybės nuo visų mums ir mūsų 
Lietuvos Didžiųjų kunigaikščių ir tt. įpėdinių 
tarnybų, lažų, pavarymų, pastočių, kelių 

saugojimo, kelių taisymo, pasėdžių, 
mokesčių, paprasti vadinamų sidabrine, pilių 
ir tiltų statymo, mūsų urėdininkų teismų, 
nuo valdiškų bausmių ir baudų per vykdyto
jus, žmonių vadinamus “dzeczskye”, nuo 
avižų, rugių ir šieno davimo, kuris 
vadinamas duoklė (dakla) ir nuo visų kitų 
priespaudų ir naštų, kuriais vardais jos 
besivadintų; bet patsai vyskupas savo 
bažnyčios nuosavybėse ir kiti kunigai savose 
turi pilną visokeriopą valdžią, visai pašalinus 
visas valdžias, kad aukščiau stovėtų už 
pasaulietišką valdžią. O kad tie visi pareiš
kimai amžiną tvirtumą įgautų, šį raštą tvir
tai sustipriname mūsų antspaudą pridėdami. 
Sudaryta Vilniuje penktadienį po Pelenų 
dienos (11.22 d.) tūkstantis trys šimtai 
aštuoniasdešimts VH-taisiais metais...”. 
Toliau seka vardai dalyvavusių tos privilegi
jos surašyme.

Jogailos privilegijų ryšis su J. 
Dlugošo “Kronikos...” žiniomis

Sugretinant J. Dlugošo žinias apie tą 
tariamą 1387 metų lietuvių krikštą su tomis 
trimis Jogailos privilegijomis aiškiai matyti, 
kad J. Dlugošas savo pasakojimą apie 1387 
m. lietuvių krikštą parėmė tomis Jogailos 
privilegijomis, savaip jas atpasakodamas ir 
prie jų pridėdamas tas pasakas apie 
“pagoniškų stabų, šventyklų, girių, žalčių bei 
gyvačių išnaikinimą ir lietuvių masinį 
krikštą, o taip pat ir apie nuskurusių lietuvių 
apdovanojimą drabužiais atgabentais iš tur
tingos Lenkijos”. Aiškiai matyti, kad J. 
Dlugošas sąrašą tariamo Jogailos 1387 m. 
žygio dalyvių paėmė iš tų trijų privilegijų, 
pirmon eilėn kiek tai liečia kunigaikščius ir 
įvairius lenkų pareigūnus, nors ir tą sąrašą 
perrašė ne visai teisingai, nes Lenkijos 
pakanclerį, kilusį iš Moskorzevo, pavadino 
Mikalojumi, nors tikrumoje jisai rašėsi 
Klementu. Lenkų istorikai seniai tą J. 
Dlugošo “klaidą” pastebėjo ir pataisė. Savo 
Kronikos 1387 m. žinių sąrašo svoriui 
padidinti prie jo prirašė karalienę Jadvygą 
ir Gniezno arkivyskupą Bozdantą, kurių su 
Jogaila tuomet tikrai Lietuvoje nebuvo,
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nekalbant jau apie tai, kad Jadvyga iš viso 
Lietuvoje niekad nebuvo. Būdinga, kad tose 
trijos Jogailos privilegijose neminimas nei 
vienas (jei neskaityti ten tada tikrumoje 
nevykusio arkivyskupo Bozdantos) dvasi
ninkas. Tas pats yra ir J. Dlugošo 1387 m. 
žiniose, nors tai tariamai buvo Jogailos žygis 
į Lietuvą krikštyti lietuvius. Jei Jogailos 
tuometinių palydovų tarpe būtų tikrai buvęs 
nors vienas lenkų, Lenkijos kunigas, tada 
vykęs su Jogaila krikštyti lietuvius, ypač 
turint galvoje J. Dlugošo pamėgimą savo 
Kronikoje pateikti kuo daugiau kad ir 
fantastiškų detalių, jisai neabejotinai būtų 
išvardinęs, tuo tarpu tose 1387 m. žiniose 
jisai pasitenkina vien anoniminiu 
apibūdinimu: “...Bodzantą ir daugelį 
pavyzdingų bei dievotų dvasininkų...”. 
Neabejotina, kad tada, 1387 m. vasario mėn. 
į Lietuvą, su Jogaila, nevyko ne tik 
arkivyskupas Bodzanta, bet ir tie “daugelis 
pavyzdingų bei dievotų dvasininkų”. Tiesa, 
lenkų istorinėje literatūroje daug prirašyta 
apie lenkų, čekų ir tt. kunigų dalyvavimą 
tame taraimame 1387 m. lietuvių krikšte, 
tačiau tai yra saviti J. Dlugošo 1387 m. 
„Kronikos” žinių komentarai, daleidami, o 
ne kokie istoriniai tikri faktai.

Pirmoji Jogailos 1387.11.17 d. privilegija 
rašo apie atgaivinamos Lietuvos vyskupijos 
sosto medžiaginį aprūpinimą. Antroji 
privilegija suteikia ekonomines pirmenybes 
tiems Lietuvos bajorams, kurie apsikrikštys 
katalikais ir diskriminuoja tuos bajorus, 
kurie atsimes nuo katalikybės arba nenorės 
apsikrikštyti katalikais. O trečiąja privilegija 
visi Lietuviai, gyvenantieji Lietuvoje bei 
Rusėje, bet kokioms sektoms priklausantie
ji, pereitų į katalikybę, gi katalikams 
neofitams draudžiama tuoktis su Rusenu 
tikėjimo pasekėjais. Įsidėmėtina, kad tose 
Jogailos privilegijose kalbama apie 
atvertimą į katalikybę Rusenu ir įvairių 
sektų pasekėjų, o ne apie pagonių atvertimą, 
krikštijimą. Visose trijose tose privilegijose 
apie tai nerašoma. O juk tomis privilegijomis 
besiremdamas J. Dlugošas savo Kronikoje 
’’sukūrė” tas fantastiškas žinias apie lietuvių 
pagonių krikštą 1387 metais.

Jogaila 1383 m. Mažlenkijos ponų 
priprašytas būti Lenkijos karaliumi, į Len
kiją 1386 m. atėjo ją valdyti, pacifikuoti il
gai trunkantį pilietinį karą, padėti lenkams 
atgauti iš vengrų, esą lenkams seniau 
priklausančias, bet vengrų užgrobtas buv. 
Raudonosios Rusės žemes. Tai ir viskas. Visą 
tai jis ir įvykdė. 1387 m. vasario mėn., kada 
lenkų ponai su Jadvyga atiminėjo tas 
Raudonosios Rusės žemes, tai Lvovą jie 
pajėgė paimti tik su pagalba Vytauto, kurį 
ten su dideliu lietuvių karių būriu buvo 
pasiuntęs Jogaila (1387.III.6 d. Lvove Jad
vyga vienam lenkų didikui už nuopelnus 
duoda 4 kaimus, tame dokumente įrašydama 
save kaip Lenkijos bei Lietuvos karalienė ir 
Rusės vyriausia kunigaikštienė ir 
paveldėtoja), nes Lenkija tada buvo labai 
silpna.

Gali būti, kad 1383 m. Mažlenkijos ponai 
sutarė su Jogaila ir dėl jo asmeniško krikšto, 
bet tas sutarimas tada lietė politinį krikštą, 
o ne religinį. Religinio krikšto “etiketė” 
Jogailai buvo prisegta J. Dlugošo, kuris 
Zbignievo Olesnickio (vyresniojo) įtakoje 
“prolenkiškai” pavaizdavo to laiko Lenkijos 
bei Lietuvos santykius, priešingai istorinei 
tikrovei. “Codex epistolaris saeculi decimi 
quinti” III tome p. 60-61 (Krokuva, 1894) yra 
paskelbtas nuorašas, berods 1452 m. Z. 
Olesnickio laiško Chelmno vyskupui J. 
Biskupiec’ui (kuris buvo buvęs Jogailos 
nuodėmklausys ir, berods, Jogailos pavedimu 
buvo surinkęs dokumentus Jogailos valdymo 
laikotarpio istorijai parašyti). Olesnickis 
tame laiške prašo Biskupiec’ą tuos doku
mentus duoti jam, Olesnickiui. Istorikė Jad- 
wiga Krzyzaniakowa savo studijoje “Kance- 
laria krolewska Wladyslawa Jagielly jak 
osrodek kultury historyccznej”, paskelbtoj 
“Studia Zrodloznawcze” t. XVIII, W-wa, 
PWN 1973 m. (Lenkų Mokslo Akademijos lei
dinyje) p. 90-93, rašo, kad “likimas tų 
dokumentų, Biskupieco turėtų yra nežino
mas, vienok, sako, neabejotina, jog jei būtų, 
tai Jogailos laikų Lenkijos-Lietuvos santykių 
istorija būtų visiškai kitaip pavaizduota, nei 
pavaizdavo J. Dlugošas”.

J. Dlugošo pasakojimas apie tariamų
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stabų, šventyklų, šventų girių, žalčių bei 
gyvačių išnaikinimą, esą, Jogailos 1387 m. 
Lietuvoje, Vilniuje padarytą, tėra vien J. 
Dlugošo fantazijos kūrinys. Tiesa, Vilniaus 
katedros tarnas (ypač po karalių palaikų 
atradimo 1931 m. katedros požemiuose) 
smalsiems turistams rodydavo tos katedros 
požemiuose “esančias” lietuvių stabmeldžių 
šventyklos sienos bei amžinos ugnies alto
riaus liekanas. Tačiau tai irgi buvo vien to 
rodytojo fantazijos kūrinys, istorine tikrove 
neparemtas pasakojimas. O kalbant apie 
tariamą žalčių garbinimą senoje Lietuvoje, 
tai 1927 m. vasarą Varėnos apylinkėse teko 
matyti žalčius, kaip ūkininkų trobesių 
naudingus įnamius ir kurie “valė” ūkininkų 
trobesius nuo vabalų, kirminų.

Jogailos buvimas Vilniuje 1387 m. 
vasario mėnesio antroje pusėje

Jogaila, aptvarkęs Lenkijos neramumus, 
ypač Didlenkijoje, 1386 m. Kalėdoms, XII.25 
d. buvo Vilniuje, bet tuoj išvyko į Vitebską, 
o paskui (greičiausia 1387 m. sausio mėn.) į 
Polocką, kad ten apraminti sritinius kuni
gaikščius. Juk Jogailos vyresnis brolis An
drius, Polocko kunigaikštis, 1386 m. sukilo 
prieš Jogailą, prieš tai sudaręs sąjungą su Li
vonijos ordinu ir Smolensko kng. 
Sviatoslavu. Andrių numalšinti Jogaila 
pasiuntęs Vytautą bei Skirgailą, kurie 1387 
m. pėmė Polocką, o nugalėtą Andrių pasiuntė 
belaisviu Jogailai į Lenkiją.

Grįždamas iš Rusenu sritinių 
kunigaikštijų Jogaila 1387 m. vasario mėn. 
antroje pusėje atsirado Vilniuje, kaip J. 
Dlugošas rašo Pelenų dienai (tas 
apibūdinimas paimtas iš Jogailos tų 
privilegijų). Atrodo, po pasitarimų su 
kunigaikščiais bei kilmingaisiais buvo 
duotos tos trys privilegijos. Reikia manyti, 
kad tuose pasitarimuose, be Lietuvos 
tolimesnio valdymo klausimų (Jogaila juk 
Lietuvą tada buvo pavedęs valdyti Skir
gailai, savo patikimiausiam broliui) buvo 
kalbama ir apie krikštą Lietuvoje. Neabe
jotina, kad tada buvo visų pirma kilęs 
klausimas: ką krikštyti? Jau buvo minėta, 
kad tose Jogailos privilegijose kalbama ne 

apie pagonis, o apie Rusenus ir kokias tai 
sektas. J. Dlugošo Kronikos 1387 m., 
žiniomis, esą, lenkams, Jogailai, Romai tada 
rūpėjo lietuvių pagonių apkrikštijimas, bet 
tos trys Jogailos privilegijos sako ką kitą. 
Apie tariamą susirūpinimą krikštijimu 
lietuvių pagonių, J. Dlugošo surašytą apie 
1460—70 metus, tose privilegijose nieko nėra. 
Tai savaime suprantama. Neabejotina, kad 
1387 m. Romai pirmon eilėn rūpėjo, ne 
pagonių, o schizmatikų, sektantų, atskalūnų 
eliminavimas. Labai keistai skamba 
1387.11.22 d. Jogailos privilegijoje pakar
totinai pakartotas, daugiskaitoje, terminas 
“sektos”. Aišku, kad tai nebuvo kokie 
pagonys, o krikščionys, kurie nebuvo 
pavaldūs Romos katalikų Bažnyčiai. Jogaila 
tomis savo privilegijomis, o ypač 1387.11.22 
d., paskelbė, kad Lietuvoje yra privalomas 
Romos Katalikų Bažnyčios tikėjimas. Visi 
priklausantieji “Rusenu tikėjimui”, (kokioms 
tai) sektoms turi tapti paklusniais Romos 
Katalikų Bažnyčiai, leidžiant tokius atska
lūnus net jėga versti būti paklusniais Romos 
Katalikų Bažnyčiai.

Ar tikrai Lietuviai prieš 1387 m. 
nebuvo pažinę Kristaus mokslo?

Kalbėdamas apie lietuvių krikštą, J. 
Dlugošas sąmoningai rašo netiesą, kad, esą, 
iki 1387 m. “lietuviai nepažinojo Kristaus 
mokslo ir jo nekentė”. Lietuvos lietuviškos 
žemės Krikščionybę pažino ir pradėjo 
priimti ne 1387 metais, o 1009 m., ar net 
anksčiau, gal V šimtmetyje. Gi Rusenu že
mės ir net rytinės etninės lietuvių 
žemės neabejotinai XIII a. o gal ir 
XI—XII šimtmečiais pažino Krikščionybę 
Rytų Bažnyčios, Graikų apeigų ir, gali būti, 
įvairių sektų tikėjimų formoje. Nors 
krikščionybę lietuvius galėjo pasiekti jau IV 
amžiuje. Gotų istorikas Jordanas, V amžiuje, 
rašė, kad Ostrogotų karalius Emanarikas 
(miręs 375 m.) buvo užkariavęs aisčius, 
baltus. Toliau sekė gotų persikėlimas nuo 
Šiaurės jūros pakraščių prie Juodosios jūros, 
ilgus metus vykęs. Tada vidurio rytinėje 
Europoje vandens lygis buvo 1 — 1.4 metro 
aukštesnis nei dabar ir gotai, tikriausiai,
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plokščiadugniais laivais keliavę per senas lie
tuvių žemes, per Vyslos, Nemuno baseinus 
į Dniepro baseiną, neabejotinai per tas 
vietas, kurios dabar vadinamos Pinsko balas. 
Gotų vyskupo Ulfillos išversta Biblija, 
“Biblia argentarum” suformuluota Arionų 
herezijos dvasioje gal irgi buvo pasiekusi 
lietuvių žemes. Archeologiniai jotvingių 
gyvenviečių kasinėjimai rodo, kad ten V— 
VI a. gyveno aukštos materialinės kultūros 
žmonės. Gal iš to laiko išliko toji keista 
Zegnonės lietuviška forma: “Vardan Dievo 
Tėvo...”, o ne “Vardan Tėvo...”. Nestoro 
herezija Dievu pripažino tik Tėvą... Gal tada 
susipažinę su krikščioniška atskalūnų sekta 
ir iš jos perėmę tą savitą Zegnonės formulę, 
ją per šimtmečius išlaikė ir įnešė į lietuvių 
Romos Katalikų Bažnyčios apeigyną, kas irgi 
galėtų būti liudijimu, kad Lietuviai su Kris
taus mokslu susipažino seniau nei lenkai.

Apie sektantus senosios Lietuvos 
valstybės Rusenu žemėse

Jogaila Romos Katlikų Bažnyčios 
apeigomis apsikrikštijo 1386.11.14 d. 
Krokuvoje. Tai būtų antras Lietuvos valdovo 
katalikiškas krikštas, nes pirmas, 
neabejotinas, Lietuvos valdovo krikštas buvo 
1251 m. Kokio tikėjimo pasekėjas Jogaila 
buvo prieš 1386.11.14 d.? J. Dlugošas ir lenkų 
istorikai bando įtaigoti, esą Jogaila iki to 
laiko buvo pagonis. Nekalbant apie kai kurių 
rusų istorikų teigimą, kad Jogaila buvo 
jaunystėje krikštytas stačiatikiu, čia reikia 
grįžti prie to paties J. Dlugošo teigimų apie 
Jogailą. “Monumentą Polonia Historica” VI 
tome (Krokuva, 1893 m., p. 623-627) yra 
paskelbtas tekstas J. Dlugošo 1462 m. 
“artikulų” apie Mozūrų priklausymą Lenki
jai, kur parašyta: “...5. Nes po Lenkijos bei 
Vengrijos karaliaus Liudviko mirties ir po 
įžengimo į sostą dabartinio karaliaus tėvo 
Vladislovo, kuris vadinamas Jogaila, 
Lietuvos didysis kunigaikštis, kurį Lenkai 
krikščionių tikėjimo praplėtimui, o taip pat 
Lenkų karalystės padidinimui bei taikai, 
priėmė karaliumi, o kadangi jisai buvo 
Rusenąs, gerbiamas ponas Bodzanta, Gniez- 
no arkivyskupas, apkrikštijo jį Krokuvos 

bažnyčioje, davė jam Vladislovo vardą ir tais 
pačiais metais ir toje pačioje bažnyčioje vai
nikavo jį karaliumi...”. Gali būti, kad šiuo 
atveju J. Dlugošas yra teisus. Jogaila tikrai 
galėjo būti Rusenu, t.y. Rusenu tikėjimo. Tas 
“Rusenu tikėjimas” greičiausia nebuvo 
stačiatikių, Rytų Apeigų tikėjimas, o kurios 
nors sektos tikėjimas, atskilusios nuo 
stačiatikių bažnyčios (tokių Rusijos bei 
Rusenu žemėse veik niekad nestigo). Tuo 
metu, veik nuo XII—XIII amžiaus Rusijos ir 
Rusenu kunigaikštysčių žemėse buvo 
paplitusi t.v. Bohomilų sekta, kurios 
pasekėjai XII šimtm. buvo išvaryti iš 
Bulgarijos. Bohomilai X. a. atsiradusi 
krikščioniška sekta Balkanuose: Bosnijoje, 
Bulgarijoje, Serbijoje ir vėliau paplitusi Rytų 
Europoje. Jie buvo perėmę paulicionių, 
manichejų bei mesalianų herezijas. Jie 
atmesdavo Bibliją ir pripažino tik Evange
lijas bei kai kurias Naujojo Testamento 
knygas. Pasisakė prieš apeigas bei 
sakramentus, išskyrus krikštą, kryžiaus 
garbinimą ir šventųjų paveikslus. Atmetė 
katalikų bei stačiatikių bažnytinę 
hierarchiją, bet turėjo savo primityvias 
apeigas, savo bažnytinę organizaciją, savo 
šventikus bei vyskupus. Pripažino pirmųjų 
krikščionių neturtą. Kovojo su visuomenės 
nelygybe. Gali būti, kad bohomilai į Lietuvą 
atėjo XII a., kada juos aštriai pradėjo perse
kioti Bulgarijoje bei Serbijoje. Bulgarų 
žurnalo “Slavjane” 1980 m. spalio mėn. nu
meryje yra rašinys “Bohomilai viduramžių 
Europoje, drauge su žemėlapėliu parodančiu, 
kad toji sekta nuo XIII amžiaus buvo 
paplitusi to laiko rusų bei rusenu žemėse, 
kurių daugumas Jogailos laikais priklausė 
Lietuvos valstybei. Gali būti, kad T. Narbuto 
Lietuvių tautos istorijos” I-me tome 
nurodyto (esą, kardinolo Petro, Kvaracenos 
vyskupo parašyto) 1418 m. rašinio “De 
Manichei Agapianis in Russia et Lithuania 
Eorumque doctrine ethnicismo affinitate” 
pateiktą ištrauką apie Lietuvos bohomilus 
čia irgi verta priminti: “Sektantai 
manichejiečiai, ilgus metus gyvendami tarp 
lietuvių pagonių, ne tik ten galėjo laisvai 
veikti, bet ir daugelyje lietuvių ponų
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Bohomilų sektos pasekėjų paplitimas Europoje XI—XVI a.

Schematinis žemėlapis paimtas iš Bulgarų kalba mėnesinio žurnalo “SLAVYANI” 1980 
m. spalio mėn. numerio. Žemėlapis pridėtas prie straipsnio “Bohomilizmas viduramžių Europo
je”, aut. Borislav Primov (p. 24-26). Bohomilų atskalūniška filosofija ir dogmatika rėmėsi dualiz
mu, t.y. tikėjo, kad pasauli sukūrė ir valdo: Gėris ir Blogis. Jie save laikė Kristaus mokslo 
pasekėjais ir pripažino krikšto būtinumą.. Jie atsirado X a. Bugarijoje. XI a. jie paplito Balkanų 
pusiasalo šiaurvakarinėse žemėse. Vakaruose, Italijoje jų vienminčiais buvo katarai, Prancūzijoje 
— albigensai, o Rusijos kunigaikštystėse — strigolnikai. XIII a. buvo 16 dualistinių heretiškų 
organizcijų, paplitusių nuo Atlanto iki Mažosios Azijos ([skaitant ir Bizantiją). Nežiūrint į tų 
heretiškų susigrupavimų persekiojimus, trėmimus, jos (daugiausia katarų, bohomilų vardais) 
išsilaikė gal iki XIV a. pabaigos.
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namuose turėjo savo pasekėjų. Per tai gavosi, 
kad Lietuvoje buvo maža cerkvių rytų 
apeigų, kurios nebūtų užsikrėtusios anųjų 
paklaidomis. Maža to, perėję į tą 
krikščionišką sektą lietuvių bajorai (skaitlin
gai) it sukūrė naują sektą, vadinama 
lietuvišku manicheizmu. Toliau tie netikri 
krikščionys tą savo krikščionybę tiek priar
tino prie pagonybės, kad net sunku pasakyti 
ar tai lietuvių pagonybė susimaišusi su 
krikščionybe, ar krikščionybė susiliejo su 
pagonybe. Jų dvasininkų tamsumas, jųjų at
siribojimas nuo visuomenės (sudarė it savitą 
kastą), regimas neturėjimas visame krašte 
jokios vienatinės vyresnybės ir jų apeigų 
paprastumas tiek sumenkino ir nusmukdino 
tą rytų krikščionybės sektą, jog kai kurie 
laikė juos esant labiau pagonimis nei 
krikščionimis... Tarp tų lietuviškų 
katarų buvo daug rytų apeigų šventikų, 
kurių joks vyskupas neįšventino juos 
šventikais, o jie patys, tarytum paveldėjimo 
teise, sūnūs paskui tėvus, perimdavo tas 
pareigas. Taip pat dažnai iš Rusijos į Lietuvą 
pabėgdavo stačiatikių vienuoliai ir vedę tų 
lietuvių šventikų dukteris, priimdavo 
manichejiečių apeigas ir jas sekdami 
atlikdavo pamaldas cerkvėse. Apylinkių 
žmonės laiks nuo laiko aplankydavo tas 
cerkves, tačiau daugumas jų laikėsi 
pagonybės. Dar kiti laikėsi to ir to...”.

Apie “schizmatikus ir katarus”, t.y. apie 
stačiatikius ir manicheječius (Voight VI, 244) 
rašo ir Kryžiuočių Ordino šaltiniai. Ordino 
Didysis Magistras Konrad Zolner Jogailą bei 
jo brolius vadina labai įvairiai. Pvz. viename 
laiške popiežiui Zolner rašo: “...Saepedictum 
Litwanorum infidelium rex nomine Jagal 
una cum fratre su schismatico Skirgel et 
aliorum infidelium et schismaticorum max
ima multitudine...” t.y. Jogailos visai 
nevadina “paganus” t.y. pagonimi.

Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), nuo 
1458 m. popiežius Pijus II savo veikalo “De 
Statu Europe...” 26-ame skyriuje pateikia 
“Lietuvos aprašymą”, kuriame perpasakoja 
žinias ir apie Jogailą bei jojo laikų Lietuvą. 
Piccolominiui tas žinias papasakojo 
Jeronimas Pragiškis, čekų vienuolis 

kamaldulas, kuris 1394 m. su Vytautu 
lankėsi Žemaitijoje ir iki 1405 m. buvo 
Krokuvoje, kur nekurį laiką buvo Jogailos 
nuodėmklausys. Tame pasakojime 
Piccoliminį Jogailą vadina “Natione Tar
tarus”. Kai kas tai bando aiškinti klaida 
surišta su tuo, ka Jogaila turėjęs tarpe savo 
valdinių ir totorių. Toks naivus aiškinimas 
nieko bendro neturi su tikrove. Bohomilai, 
tikėjimo prasme, Vakarų Europoje turėjo sau 
artimus kitus sektantus, besiremiančius 
manicheizmo dualistinių jėgų herezija. 
Prancūzijoje tai buvo albigensai, o Italijoje 
katarai (Cathari), savo pavadinimo skam
bėsiu panašiu į Tartari, tartarai. Piccolomini 
aiškiai pasako, kad Jogaila buvo Katarų, 
manichejiečių, bohomilų sektos narys. To 
laiko lotynų kalboje žodis: Natio, nationis 
buvo plačiai vartojamas ir religinei grupei 
apibūdinti. Tokią to žodžio prasmę reikia 
turėti galvoje verčiant Jogailos 1387.11.22 d. 
privilegijos žodžius: “...omnes naciones 
Lithvanis utriusque sexus... in nostris 
dominis Lithvania et Russiae...“. 
Prisimenant toje privilegijoje pavartotą 
išsireiškimą “sektas”, neabejotina, kad šioje 
Jogailos privilegijoje kalbama apie nuo seno 
Lietuvoje, Rusėje buvusią bohomilų sektą, 
esmėje krikščionišką sektą, kuri ta Jogailos 
privelegija buvo subordinuota Romos 
Katalikų Bažnyčiai. Tik šitaip galima 
suprasti tos privilegijos išsireiškimą: “omnes 
naciones Lithvanos”. Juk Žemaitija tada 
priklausė Kryžiuočių Ordinui ir formaliai 
buvo krikštyta tik po trijų dešimčių metų. O 
stačiatikiai tada buvo vadinami “ruthenos”. 
Užtat, gali būti, kad Naugardo (PSRL t.V, 
94-95), Danilavičiaus Lietuviško (PSRL t. 
XVII) ir Sofijos (PSRL t. VI, 242, 381) 
metraščių žinia apie tai, kad esą Jogaila 1387 
m. liepęs du “žymiuosius lietuvius” pakarti 
už pasipriešinimą (pakartotinam?) krikštui 
yra tikra. Juk tie visi metraščiai stačiatikius 
vadina “rusėnais”, o čia pavartoja 
apibūdinimą “lietuviai”. Tikriausiai tie du 
pasmerktieji buvo sektantai (bohomilai?) 
kurie buvo jėga verčiami pereiti į katalikybę. 
Stačiatikiams, Konstantinopolio Patriarchui 
paklusniems, atrodo, tai nebuvo taip griežtai
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taikoma. Juk kai Vytautas su Jogaila į 
Bažnyčios Suvažiavimą Konstancoje 
nugabeno Lietuvos stačiatikių metropolitą 
Grigalių Ciemblaką, Rytų Bažnyčios su 
Vakarų Bažnyčia unijos sudarymui, tai ten 
nebuvo jokios kalbos apie stačiatikių 
krikštijimą. Reiškia, stačiatikiams 
krikštijimas nebuvo būtinas. Tai lietė tik 
sektantus.

Pagaliau, apie Jogailos spėjamą priklau
symą Bohomilų sektai liudija ir jojo prieta
ringumas bei tikėjimas į antgamtinį jėgų 
dualizmą: “Dievą ir velnią”, kurioms jis, 
berods 1386 m. (Szajnocha VII, 71), Poznanėje 
statęs dvi žvakes, kad tas galias palenkti sau.

Bohomilai buvo sekta nepaklusni nei 
Konstantinopoliui, nei Romai, bet esmėje tai 
buvo krikščionių sekta pripažįstantį krikšto 
būtinumą, todėl gal ir nebuvo reikalingas, 
tikra to žodžio prasme, krikšto Sakramentas, 
siekiant eliminuoti bohomilų sektos pasekėjų 
grupes, o galėjo pakakti kokio simboliško 
ženklo galinčio liudyti apie tos sektos 
pasekėjų pasidavimą Romos Katalikų 
Bažnyčios paklusnybei. Tokiu “ženklu” 
galėjo būti paprastas pašlakstymas švęstu 
vandeniu, kryžiuočių taip aršiai pašieptas 
net ir 1417 m. Konstancos suvažiavime.

Apie stačiatikius senovės Lietuvoje

Lietuvos valstybei besiplečiant į rytus ir 
vis daugiau Rusenu bei Rusų žemių 
įjungiant, Lietuvos valstybės ribose labai 
padidėjo Rytų Apeigų krikščionų skaičius. 
Gal dar prieš Mindaugo laikus (atsimenant 
ir Mindaugo vyriausi sūnų Vaišvilką, Rytų 
apeigų vienuolį) nemaža stačiatikių atsirado 
ir tikroje Lietuvoje. O tikriausia nuo Algir
do laikų (bet gal ir nuo Vytenio bei Gedimino 
laikų buvo Lietuvos stačiatikių metropolija, 
su sostine Naugarduke) labai daug Rytų 
Bažnyčios pasekėjų atsirado ir Vilniuje. 1324 
m. rudenį Gediminas popiežiaus legatų 
atstovams pasakė: “Aš nedraudžiu krikščio
nims tarnauti Dievui savo papročiams, ne
draudžiu rusams melstis jų apeiga ir lenkams 
jų papročiu, ir mes garbiname Dievą savo 
būdu; juk mes turime visi vieną Dievą...”. 
Lietuvos valdovai visad buvo tolerantingi ir 

todėl Lietuvos valstybės ribose galėjo būti ne 
tik katalikai bei stačiatikiai, bet ir visokie 
sektantai, kitur neretai persekioti. Tokių 
galėjo būti net labai daug. Todėl gal visai 
pamatuota yra žinia atsiradusi popiežiaus 
Grigaliaus XII, 1410.11.25 d. laiške Lietuvos 
pranciškonams (Bullarium Franciscanum v. 
VII, 203) ir liečiantį krikštą Lietuvoje. Iš to 
laiško galima daryti išvadą, kad jo duomenis 
liečia XIV a. aštuntą bei devintą dešimtmetį. 
Tame laiške parašyta: “...dudum in partibus 
Ruthenorum et Lithuanarum ac Tartarorum 
ultra viginti millia hominum Christi virtute 
ad fidem catholicam conversi fuerint...” 
(...tada Rusenu, Lietuvių ir Katarų srityse 
virš dvidešimties tūkstančių žmonių 
Kristaus malone į katalikų tikėjimą buvo 
atversti...). Siekant katalikinti ne tik 
Lietuvių, bet ir Rusenu bei Rusų žemes, 
bohomilų ar kitų sektų pašalinimas Romai 
buvo pirmo būtinumo reikalas, nes sektan
tai skaldė Bažnyčios bendruomenės 
vienumą. Savo ruožtu neabejotina, kad 1386 
metais, kada Jogaila apsikrikštijo Romos 
kataliku, Romai Rytų Europoje (lygiai kaip 
ir dabar) labiausia rūpėjo atversti 
stačiatikius. Tai gana vaizdžiai liudija 
Popiežiaus Martyno V, 1418 m. Konstanco
je duotos dvi bulės: Jogailai ir Vytautui, 
skiriant juos popiežiaus vikarais. Esmėje tos 
abi bules (kurių pradžią sudarė popiežiaus 
Jono XXIII, 1415 m. Konstancoje duota bulė 
Vytautui skiriant jį vikaru Pskovo ir Didžiojo 
Naugardo sritims) nors jos ir buvo duotos 
Lietuvos valdovams, jos nesirišo su lietuvių 
pagonių krikštu, nes jų svarbiausias pavedi
mas tiems vikarams buvo: siekti schiz
matikus Rusenus atversti į Romos Katalikų 
Bažnyčios tikėjimą.

Tų sektantų krikštas, priėmimas į pa
klusnumą Romos Katalikų Bažnyčiai neabe
jotinai vyko ten kur buvo bent kokia 
katalikų bažnyčia ar kokia šventykla (nors 
ir sektantų), kuri, ją perėmus katalikų 
kunigui, galėjo toliau tarnauti jau kaip 
katalikų (parapinė) bažnyčia. Iš Gedimino 
laiškų bei iš kitų dokumentinių šaltinių 
žinoma, kad Vilniuje nuo seno buvo katalikų 
bažnyčios, vienuolynai. Gal jų būta ir kitose
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Vilniaus XIV a. pabaigoje. I. INTRA MUROS CAŠTRI. 2. Aukštoji arba Viršutinė pilis 
su Šv. Martyno bažnytėle, 2. Šv. Onons bažn., 3. Žemoji arba žemutinė pilis. 4. Mūriniai vyskupo 
namai, 5. Šv. Stanislovo katedra, 6. Mūrinia kapitūlos namai su mokykla, prie valdovo arklydės 
ir kalvės. II EXTRA MUROS CASTRI. 7. Vyskupo daržas, siekiantis upės bei kelio ir Goštauto 
daržas su Dievo Kančia, 8. Parapinė Šv. Jono bažn., 9. Šv. Dvasios bažnyčia iš XV amž., 10. 
Mažesniųjų Brolių namai Smiltynės rajone, 11. Šv. Mikalojaus bažnyčia su kapinėmis, 12. 
Valdovo malūnas, 13. Kreivoji pilis — Castrum Curvum, o po 1469 m. Bernardinų bažnyčia 
ir vienuolynas, 14. Valdovo malūnas prieš 1500 m., III. CIVITAS RUTENICA. 15. Jekaterinos 
cerkvė, 16. Michailo cerk., 17. Ivano cerk., 18 Uspensko Šv. Nikolo cerk., 19. Priečistenska crkv., 
20. Spaska cerk., 21. Vyskupo malūnas (prie Rusenu vienuolyno), 22. Roždiestvienską cerk., 
23. Piatnicka crkv., 24. Pereniesienska Šv. Nikolo crkv., 25. Voskresenska cerk. 26. Kosmo ir 
Damiano cerk., 27. Šv. Trejybės stač. vienuolynas.
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tikrosios Lietuvos vietovėse, ypač ten, kur 
veikė kokie katalikų misionieriai, bet apie 
tai nėra žinių. Vis dėl to reikia manyti, kad 
pagonių krikštas katalikais visų pirma buvo 
surištas su katechizacija, o tai galima tik ten, 
kur yra kokia katalikų bažnyčia.

Apie bažnyčias Vilniuje XIV 
amžiaus gale

Lenkų istoriko J. Ochmansio knygoje 
“Dawna Litwa” (Senovinė Lietuva, buvo ap
tarta Drauge 1986.VI.3 d.) yra, čia pateikia
mas, planas schematiškai vaizduojantis 
Vilnių XIV a. pabaigoje (reikia manyti, kad 
po 1387 m. bet ne vėliau 1400 metų). Tame 
plane matyti, kad XIV a. pabaigoje Vilniuje 
buvo 6 katalikų bažnyčios (pagal to plano 
numeraciją tai buvo: 1. Šv. Martyno vardo 
bažnytėlė Viršutinėje pilyje (apie ją žinoma 
tik iš J. Dlugošo Kronikos žinių), 2. Šv. Onos 
vardo senoji bažnyčia žemutinėje pilyje, 
Gedimino kalno vakarinėje papėdėje, 5. 
Katedra, 8. parapinė Šv. Jono, 9. (Šv. 
Dvasios, bet ji buvo pastatyta tik XV a.), 10. 
Mažesniųjų brolių (vienuolyno) namai, 11. 
apie 1321 metus įsteigta pranciškonų Šv. 
Mikalojaus vardo) ir 12 stačiatikių cerkvių (jų 
tarpe 1 vienuolynas). Tų cerkvių tarpe galėjo 
būti ir bohomilų ar kitų krikščioniškų sektų 
naudoti maldos namai.

Apie bažnyčias, kurias J. Dlugošo 
teigimu 1387 m. įsteigė Jogaila

Čia tenka grįžti prie J. Dlugošo Kronikos 
1387 metų antros žinios (kurios pradžia buvo 
aukščiau cituota). Jos tąsoje randame: “...O 
toje vietoje, kur degė ugnis, jų melagingai 
laikyta amžina, kad pagonybės paklydimas 
taptų labiau matoma, pastatė didį altorių. Be 
to, jojo (t.y. Jogailos) įsteigtoje ir Gniezno 
arkivyskupo Bodzętos pašventintoje (tai 
netiesa, nes tą Katedrą 1388 m. pašventino 
Poznanės vyskupas Dobrogostas) Vilniaus 
katedroje, įveda keturius (vėl netiesia, nes 
tada buvo įvesti tik du) dignitorius bei 
pralotus (1388 m. pralotai nebuvo įvesti) ir 
aštuonius kanauninkus turinčius prebendas 

(pastovius bažnytinius aprūpinimus) ir jiems 
duoda, suteikia, užrašo ir paskiria pakanka
mą išlaikymą, padovanodamas kaimus, 
dvarelius, įplaukas, ežerus ir didesnes nuo
savybes, kad vyskupas, pralotai bei kanau
ninkai galėtų išsilaikyti ir vesti atitinkamo 
lygio gyvenimą. Deda pastangas, kad 
Vilniaus vyskupu paskirtų ir intronizuotų 
žmogų nepaprasto, retai sutinkamo 
dievotumo Andrių Wasillą (J. Dlugošius 
Andrių vadina neteisingai “Wasillo”), lenkų 
kilmės, Jastrzęb, tai yra Jastrzębcų genties, 
pranciškoną, buvusį vengrų karalienės 
Elžbietos nuodėmklausį, garsųjį Sereto 
vyskupą. Kad galėtų gyventi kaip tai pridera 
vyskupo padėčiai tarp naujai apkrikštytų, 
primityvių žmonių duoda jam parapinę 
bažnyčią Klodavoje, Gniezno diocezijoje, kuri 
turėjo žymias pajamas (apie tai jokie kiti 
šaltiniai nieko nežino). Be to, atitinkamose 
vietose, ten kur tai buvo reikalinga, įsteigia 
septynias parapines bažnyčias, būtent 
Ukmergėje (70 km. į šiaur. vakarus nuo 
Vilniaus), Maišiogaloje (25 km. į š. vakar, 
nuo V.), Nemenčine (25 km. į š. rytus nuo V.), 
Medininkuose (30 km. į š. rytus nuo V.), 
Kriave (80 km. į piet ryčius nuo V.), 
Obolčiuose (75 km. į pietus nuo Vitebsko), 
Hainoje (45 KM. į šiaurę nuo Minsko). (Apie 
tas fundacijas rašo vien tik J. Dlugošas), o 
taip pat Šv. Martyno prebendą viršutinėje 
Vilniaus pilyje (apie tai nėra jokių kitų žinių). 
Tolygiai paminėtoms parapinėms 
bažnyčioms, kaip išlaikymą, užrašo ir 
paskiria ūkius, o tose bažnyčiose palieka 
kunigus lenkus, uolius Dievo išpažintojus, 
kad ten laikytų pamaldas ir lietuvių liaudį 
mokytų Kristaus tikėjimo, jojo tiesų bei 
apeigų. O ir karalienė Jadvyga, labai stropi 
ir pamaldi moteris, aprūpino pirmučiausia 
Vilniaus katedrą, o paskui lietuvių parapines 
bažnyčias taurėmis, knygomis, monstran
cijomis, kryžiais, paveikslais, arnotais ir 
kitasi puikiais papuošalais bei drabužiais, 
(Jokie kiti šaltiniai nepatvirtina šio teigimo). 
O koks buvo josios stropumas Dievo atžvilgiu 
ir rūpestingumas Jojo religijos platinimui, ji 
jau buvo parodžiusi vaikystėje”.

Lenkų istorinėje literatūroje laikoma,
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kad Jogaila tas bažnyčias tada įsteigęs, nors 
tuo reikalu Jogailos duotų privilegijų tarpe 
tėra: 1. Jau cituota 1387.11.17 d. privilegija 
aprūpinant Vilniaus katedrą konkrečiai, o 
parapines bei vienuolynų bažnyčias neišvar
dinant. 2. 1387.1.1 d. Vilniuje duota privile
gija Obolčių bažnyčiai aprūpinti (Codex Nr. 
9). 3. 1389.1.10. d. Lydoje duotoje privilegijoje 
(Codex...Nr. 16) Jogaila liepia tijūnams, 
miestuose, bei kaimuose jo įsteigtoms 
bažnyčioms (jų neišvardinant) duoti piniginę 
duoklę ir nuolatinę dešimtinę nuo žmonių 
priklausančią bažnyčiai. 4. 1390.V.21 d. 
Molodečne duotoje privilegijoje Jogaila 
aprūpina bažnyčią Bystricoje (miestelis 40 
km. į š. rytus nuo V.). 5. 1391.IV.2 d. 
Ašmenoje duotoje privilegije “savo neseniai 
įsteigtą ir aprūpintą bažnyčią Medinin
kuose” subordinuoja Šv. Kankinių Atgailos 
brolių bažnyčiai Bystricoje (Codex... Nr. 19, 
Codex... Nr. 18 dokumente minėtai). Daugiau 
donacinių ir lokacinių dokumentų liečiančių 
įvairias bažnyčias yra tik iš kur kas vėlesnių 
laikų.

Savo ruožtu, neabejotina, kad 1387 m. 
laikotarpyje Lietuvoje buvo visa virtinė 
katalikiškų bažnyčių. Gali būti, kad Kryžiuo
čių Ordino atstovas Konstancos suvažiavime, 
atsikirsdamas Jogailai, teigė, kad visos tos 
(katalikiškos) bažnyčios, kurios (Konstancos 
suvažiavimo metu) buvo Lietuvoje, esą, buvo 
pastatytos prieš Jogailos laikus. Apie kokias 
bažnyčias (kuriose vietovėse tada buvusias) 
tas Kryžiuočių Ordino atstovas tada kalbėjo, 
nežinia. Vienok, nėra duomenų, kad tada 
Lenkų delegacijos atstovai tą teigimą būtų 
paneigę.

Popiežiaus Urbono VI-jo 1388.III.12 d. 
bulės vykdymas Lietuvoje

Konstancos suvažiavimo byloje dėl 
Žemaičių krikšto, o taip pat ir kitose bylose 
su Kryžiuočių Ordinu Jogailos laikais buvo 
labai daug prirašyta apie Lietuvos, lietuvių, 
žemaičių, rusenu krikštą. Vienok, 
abipusiškuose raštuose, įrodymų dokumen
tacijoje skelbti to krikšto eigos bei apimties 
pavaizdavimai neturi atatikmių J. Dlugošo 

pavaizdavimams. Tų bylų lietuvių krikšto 
pavaizdavimai yra arba pagražinti, išpusti 
arba sutamsinti, sumenkinti. Tad jomis 
neįmanu nors kiek paremti ar patikrinti tuos 
fantastiškus J. Dlugošo teigimus apie 1387 
m. lietuvių krikštą, o tuo labiau ką nors kon
kretesnio patirti apie 1387 m. laikotarpio 
(buvusias ar tada pastatytas) bažnyčias. 
Tenka grįžti prie minėto “Codex...” 
dokumentų surištų su Vilniaus katedra ir 
Vilniaus vyskupijos sosto atstatyma. To 
rinkinio dokumento Nr. 7 vietoje yra tik 
rinkinio leidėjų informacija, kad tai buvo 
dokumentas “be vietos ir datos (po 
1387.III.22 d.)”, kuriuo karalius Vladislovas 
ir karalienė Jadvyga, pranešdami popiežiui 
Urbonui VI apie Jogailos atsivertimą į 
katalikų tikėjimą bei apsikrikštijimą, o taip 
pat apie pagoniškos šventyklos vietoje, Šv. 
Stanislovo vardo bažnyčios įsteigimą ir 
aprūpinimą, prašė popiežių, kad naujai 
atverstųjų tikėjimo sustiprinimui tą vietovę 
miestu, o bažnyčią katedra pakeltų. Toliau 
rašoma, kad esą to (Jogailos bei Jadvygos) 
dokumento nėra, bet jo turinys rekonstruo
jamas iš popiežiaus Urbono VI, 1388.III.12 d. 
bulės Poznanės vyskupui Dobrogostui. Nors, 
sako, Vatikano archyve nėra Urbono VI 
dokumentų registro (tad nieko negalima 
pasakyti apie to dokumento metriką), bet 
“Codex...” leidėjai mano, kad tas raštas buvo 
parašytas po 1387.III.22 d. (kada Jogaila 
Merkinėje Vilniui pripažino miesto teises). 
Tame dokumente neįtikėtinai skamba žinia 
apie tai, kad Vilniaus katedra jau esanti 
pastatyta, atsieit prieš to rašto parašymą ji 
jau turėjusi būti pastatyta.

Minėtos popiežiaus Urbono VI bulės 
Poznanės vyskupui Dobrogostui tekstas 
“Codex...” rinkinyje yra paskelbtas doku
mentu Nr. 10. Leidėjai tą bulę šitaip pristato: 
“Perugia, 1388 m. kovo 12. Popiežius Ur
bonas VI, karaliaus Vladislovo Jogailos ir 
karalienės Jadvygos prašymu paveda 
Poznanės vyskupui Dobrogostui, kad 
patikrinęs privalomus reikalavimus vietoje, 
o taip pat ten manomą įsteigti katedralinę 
bažnyčią bei jai suteiktą aprūpinimą, tą 
pastatytą bažnyčią popiežiaus galia pakeltų
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katedra ir ta pačia apaštališka galia perkeltų 
į tą katedrą Andrių, ikitolinį Sereto vyskupą, 
atiduotų jojo pilnai valdžiai tą bažnyčią ir iš 
jojo priimtų priesaiką, pagal formulę pridėtą 
prie šios bulės; pabaigoje leidžia, kad toji 
vietovė, po erigavimo, liktų miestu, o toji 
Vilniaus bažnyčia vyskupiška amžiniems 
laikams.”

Ir šitos bulės nėra nei originalo, nei 
duomenų apie ją Vatikano Archyve. Jos 
tekstas (drauge su jau minėtu, rekonstruotu 
turiniu Jogailos bei Jadvygos prašymo 
popiežiui) rekonstruojamas vien iš vyskupo 
Dobrogosto raporto transumpto (paliudyto 
nuorašo). Toje bulėje, bendrom frazėm, 
rašoma, kad “Vilniuje, kai Lietuviai ir kiti 
netikėliai, atsisakę netikrų dievų bei stabų, 
apsikrikštijo, ... toje vietovėje bažnyčią... 
pastatė ir pakankamai apdovanojo...”. 
“Codex...” leidėjai pažymi, kad nėra vyskupo 
Andriaus priesaikos teksto. Esą, Vatikano 
Archyve yra to vyskupo tik 1371.V.9 d. prie
saikos formulėje duota Krokuvoje, pakeliant 
jį Sereto vyskupu. Ir šioje bulėje nėra jokių 
konkrečių duomenų nei apie krikšto eigą bei 
datą, nei apie kurias kitas bažnyčias.

Toliau seka “Codex...” dokumentas Nr. 
13, kurį rinkinio leidėjai šitaip pristato: 
“(Vilnius, 1388 metų antroje pusėje). 
Poznanės vyskupas Dobrogostas praneša 
visiems tikintiesiems, kad pasiremdamas 
popiežiaus Urbono VI bule (kurios pilną 
tekstą cituoja), kaip Apaštališko Sosto pa
skirtasis tos bulės vykdytojas, įvykdė visus 
jam pavestus parėdymus ir pažymi, kad 
popiežiaus valia ir kunigaikščio (nors tame 
vyskupo Dobrogosto raporte parašyta: 
“Vladislovas Lenkijos, Lietuvos, Rusės bei 
kt. karalius”, bet “Codex...’’leidėjai, savais 
sumetimais, šiame pristatyme Jogailą 
“degraduoja” kunigaikščiu) sutikimu 
suorganizavo kapitulą susidedančią iš dviejų 
dignitorių (klebono bei dekano) ir vyskupo in
stitucijos dešimties kanauninkų”. To rapor
to originalas 1830 m. buvo Vilniaus katedros 
kapitulos archyve. Raportas neturi jo 
surašymo datos. “Codex” leidėjai bando ją 
nustatyti pasiremdami kun. J. Korytkowski 
veikalu (1889 m. išleisto Poznanėje): “Ar- 

cybiskupi gnieznienscy” t.I, p. 748, išnaša 4., 
kur parašyta, kad vyskupas Dobrogostas... po 
1388 m. birželio 13 d. pabuvojęs Vroclave bei 
Krokuvoje, po ilgesnės kelionės su karaliumi 
nuvykęs į Lietuvą. Vienok ir ši žinia dabar 
yra nepatikima, nes Jogailos Itinerariumo 
1388 metų duomenys rodo, kad jisai visus 
metus važinėjo daugiausia pietinėje Lenki
joje ir tik 1388.XII.16 d. buvo Molodečne, o 
1389.1.10 d. buvo Lydoje. Jisai ir 1389 m. 
važinėjo Lenkijoje o Vilniuje buvo tik 1390 
metais. Tad nėra jokių duomenų, kad Jogaila 
būtų dalyvavęs Vilniaus katedros 
pašventinime ir vyskupo Andriaus ingrese. 
Pagaliau, to nemini ir vyskupas Dobrogostas 
pristatytame raporte.

Analizuojant popiežiaus bulės vys
kupui ir to vyskupo raporto tekstus, abie
juose dokumentuose nerandama jokių kon
krečių duomenų apie lietuvių krikštą, o ypač 
apie kokį tai 1387 metais, tariamai, Vilniu
je vykusį masinį lietuvių pagonių krikštą, 
Jogailai vadovaujant.

Bendrai apie popiežiaus Urbono 
VI-jo bules

Čia verta kiek grįžti prie tų dviejų, jau 
minėtų, popiežiaus Urbono VI bulių 
(1388.III. 12 d. vyskupui Dobrogostui ir 
1388.IV. 17 d. Jogailai) ir iš viso prie to 
popiežiaus bulių liečiančių Lenkiją bei 
Lietuvą ir kurių tekstai yra paskelbti 
rinkinyje “Vetera Monumentą Poloniae et 
Lithuaniae...”, Augustino Theinerio 
1860—1864 m. išleisto. Iš popiežiaus Urbono 
VI pontifikato (nuo 1378.IV.18 d. iki 
1389.X.15 d.) tame rinkinyje yra 16 
dokumentų, bulių liečiančių Lenkiją ar 
Lietuvą, bet jų tarpe nėra aukščiau minėtų, 
esą, to popiežiaus vardu duotų, tų dviejų 
bulių, tai yra rengiant minėtą rinktinį 
Vatikano Archyve apie tas bules nebuvo 
rasta duomenų. Apie tas abi bules, arba bent 
apie bulę Jogailai taip pat nėra jokių 
duomenų ir (nors ir mažesniame nei 
“Vetera...”) rinkinyje: “Historica Russiae 
Monumentą..., Tomus 1. Scripta varia e 
secret© Archivo Vaticano et aliis Archivis et
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bibliothecis Romanis...“, 1841 m. išleistame 
Petrapilyje, nors tame rinkinyje yra daug 
dokumentų liečiančių Lietuvą (kurių tarpe 
yra ir jau minėtos bulės Jogailai bei Vytautui 
paskiriant juos vikarais). Lenkų istorikai, 
kaip jau buvo minėta, banda tai paaiškinti 
to popiežiaus dokumentų registro nebuvimu. 
Vyskupui Dobrogostui duotos bulės tekstas, 
kaip matėme, yra rekonstruojamas iš vys
kupo Doborogosto autentiško raporto oficia
laus nuorašo. Tuo tarpu 1388.IV.17d. bulės 
Jogailai tekstas ir iš viso apie tą bulę žinoma 
vien tik iš J. Dlugošo, jau cituoto, jo 
„Kronikos” teksto. Tos “padėkos Jogailai” 
bulės tekstas, J. Dlugošo pristatymu, esą, 
buvo suformuluotas popiežiui Urbonui VI 
gavus pirmą žinią apie Jogailos krikštą iš 
Poznanės vyskupo Dobrogosto, kuris, atrodo, 
į Romą buvo atvykęs 1388 m. kovo mėn. ar 
kiek ankščiau. Žinoma, apie Jogailos krikštą 
ir vainikavimą Lenkijos karaliumi Romai 
galėjo pranešti ir kardinolo legatas Mafiola, 
kuris Krokuvoje 1386 m. buvo berods nuo 
sausio iki liepos mėnesio, po to greičiausia 
nugabendamas i Romą naujo Lenkijos 
valdovo pareiškimą paklusnumo Romos 
popiežiui. O ir tas klausimas tada buvo labai 
susikomplikavęs. Juk tuomet, 1379 m., po 
susikirtimo su Urbonu VI, kardinolų kitu po
piežiumi išrinktas Klemensas VII, laikyda
mas save teisėtu popiežiumi ir reziduodamas 
Avignione, irgi reiškė pretenzijų į valdovų 
paklusnumo pareiškimus. Juk Klemensas 
VII bandė remti Gnievkovo kunigaikščio 
Vladislovo, vadinamo Baltuoju, Piastų 
giminės, pretenzijas į Lenkijos valdovo sostą, 
su sąlyga, kad Vladislovas, jei būtų tapęs 
Lenkijos valdovu, turėtų pareikšti savo 
paklusnumą Klemensui VII, o ne Urbonui 
VI. Tik 1388 m. mirus Vladislovui (jis buvo 
vienuoliu Dijone, Prancūzijoje ir iš Lenkijos 
buvo išstumtas Liudviko) tas Avigniono 
planas išnyko.

J. Dlugošo pristatytos 1388.IV. 17 d. 
bulės vertinimas

Toje 1388.IV. 17 d. popiežiaus Urbono VI 
vardu surašytoje bulėje Jogaila išgiriamas
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gal net skambiau nei vėlesnėje popiežiaus 
Martyno V 1418 metų bulėje paskiriant 
Jogailą vikaru. O juk 1388m. pradžioje 
Jogaila nebuvo ir negalėjo būti toks “garsus” 
nei toks “atsidavęs katalikų bažnyčiai” ir tt. 
Tos, vien J. Dlugošui žinomos, bulės sufor
mulavimai, ypač palyginus juos su to 
popiežiaus bulių tekstais paskelbtais 
minėtame rinkinyje “Vetera Monumen- 
tum...” yra bombastiniai ir veik identiški su 
J. Dlugošo Kronikos žinių išsireiškimais. 
Niekur nesant jos teksto ar kokio kito 
dokumentuoto įrodymo tos bulės autentišku
mo, galima daleisti, kad tą visą bulės tekstą 
sugalvojo ir parašė pats J. Dlugošas, kad 
tokiu būdu labiau paremti savo išgalvotas 
žinias apie tą tariamą lietuvių krikštą 1387 
metais. Nors tos “bulės” tekste apie lietuvių 
krikštą rašoma irgi tik bendromis frazėmis.

Savo ruožtu toje bulėje ypač keistai skam
ba: “...Euge igitur, ut servus fidelis, fili 
carissime, qui pro premissis pignus nobile, 
terreni (videlicet) culme soli (nors J. Dlugošo 
„Kronikos...” lenkiškame tekste čia 
pasakyta: „...otrzymales wspanialą nagrodę, 
zaszczytny tron ziemski...”) et procul dubio 
regni celestis acquisisti (Tikrai puiku, 
brangiausias sūnau, kuris kaip ištikimas tar
nas, už aukščiau nurodytas dorybes gavai 
puikią dovaną, garbingąjį žemės sostą, o taip 
pat užtarnavai ir dangaus karalystę)...”. Čia 
ir turinio ir išsireiškimo požiūriu neabe
jotinas J. Dlugošo rašymo stilius. Tai jau 
grynai J. Dlugošo išsireiškimas apie tą 
“garbingą (Lenkijos) sostą”, kurio, J. Dlugošo 
teigimu, Jogaila nebuvo vertas. J. Dlugošo 
teigimu “garbingo lenkų sosto” atitekimas 
barbarui Jogailai, ypač nušalinant savuosius 
kandidatus Piastus, galįs būti pateisintas tik 
tuo “bombastiniu lietuvių apkrikštijimu”, už 
kurį net pats popiežius dėkoja tam barbarui. 
Žodžiai apie “garbingąjį žemės sostą” tikrai 
nėra popiežiaus Urbono VI žodžiai. Tai 
neabejotinas J. Dlugošo vaizduotės kūrinys.

J. Dlugošo “Kronikos...” chronolo
ginės keistenybės

Apskritai, J. Dlugošas ypač savo “Kroni
kose...” apie įvykius mėgsta rašyti skam-
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biomis, bet bendromis frazėmis, dažnai savo 
gyvenamo laiko sąvokas, jų prasmę nei kiek 
nedvejodamas priskirdamas ankstyvesniems 
laikams, lygiai savo gyvenamo laiko politi
nes problemas, kad pateisinti savo kokią į- 
dėją, permesdamas daugeliui metų pirmyn ar 
atgal. 1386 m. žinios priešpaskutinis skyrelis 
skamba šitaip: “...Insignia is aput Polonos 
annus Lithwanie Samogittieque terrarum, 
que quondam hostiles et infeste erant, acces- 
sione, et propriarum a diuturna et domfestica 
guerra quietacione, et quid omnia superex- 
cedit et supergreditur, principis exteri et bar- 
bari, naturalibus et propriis abrogatis, muta- 
cione (Lenkams tai buvo atmintini metai, nes 
buvo prijungtos Lietuva bei Žemaitija, kurios 
kadaise buvo aršiais priešais, po ilgų 
pilietinių karų savo žemės buvo nuramintos 
ir, kas visų svarbiausia, valdovas buvo 
pakeistas į svetimąjį ir barbarišką, savuosius 
paveldėtinus atmetus)”. Net ir šitoje trum
poje metų užbaigimo žinutėje J. Dlugošas 
nesugeba rašyti realiai, kaip kronikininkas. 
Joje, 1386 metams, lietuvių lenkų san
tykiams apibūdinti jisai pavartoja posakį 
“kadaise”. Apie 1470 ar 1475 metus (J. 
Dlugošas “Kronikas...” pradėjo rašyti po 
1455 m. ir jas rašė iki savo amžiaus 
pabaigos), kai rašė apie Jogailos atėjimą į 
tokį “garbingą Lenkijos sostą”, tie įvykiai 
galėjo būti “kadaise”, bet net 1386 metams. 
Juk paskutinis didelis, Kęstučio ir Lucko 
kunig. Liubarto vadovautas Lenkijos 
puolimas, nuteriojant Sandomiro sritį ir 
užimant Chelmno bei Belžeco žemes, buvo 
1376 metų rudenį, o smulkesnių Lenkijos 
puolimų iš lietuvių pusės būta net 
1383 m. Lenkų kronikininkui lietuviai, 
lenkų karaliaus Kazimiero laikais buvo 
“baisiausi lenkų priešai”. Tad, tik kelius 
metus po paskutiniųjų puolimų iš lietuvių 
pusės, 1386 metams negalima būtų pavartoti 
išsireiškimą “kadaise”. Savo ruožtu J. 
Dlugošo teigimas apie Žemaitiją, 1386 m. 
negalėjo būti realus. Juk tik 1422 m. Melno 
taika Žemaitijos priklausymo Ordinui 
klausimas pasibaigė. 1386 m. Jogaila 
Žemaitijos nevaldė ir josios negalėjo nei prie 
Lenkijos nei kitur priskirti.

J. Dlugošo pasaka apie 1387 m. lietuvių 
pagonių krikštą visai nesiderina su buvimu 
katalikų bažnyčių, tada tikrai buvusių Vil
niuje ir kuriose sektantų ar pagonių krikštas 
galėjo būti daromas net ir 1387 m. vasario 
mėnesį, kada Neris, Vilnia ir Kačerga tikrai 
būvi ledo sukaustytos. Žinoma, ko kito tikėtis 
iš J. Dlugošo neįmanoma, nes tai būtų 
pripažinimas, kad lietuviai vis dėl to 
Kristaus mokslą pažino prieš 1387 m. Visai 
juokingai skamba J. Dlugošo teigimas, esą 
lietuviai pagonys iš visos šalies masiniai bėgo 
į Vilnių krikštytis (ir ypač gauti “turtingos” 
Lenkijos skurdžiams lietuviams atsiųstus 
vilnonius drabužius). Dlugošas nieko nerašo 
apie tai, iš kokių vietovių jie “bėgo” į Vilnių? 
Gal iš Airiogalos, Ašmenos, Eišiškių, 
Geranainių, Kauno, Kernavės, Labanoro, 
Lydos, Maišiogalos, Molėtų, Medininkų, 
Naugarduko, Punios, Rodūnės, Tauraginės, 
Trakų, Užpalių, Varėnos, Veisėjų, Verkių, 
Žeimių. Tai tik maža dalelytė ano laiko 
Lietuvos gyvenviečių, viso Lietuvos krašto. 
O kas toliau? Kas po to “masinio” krikšto? 
Juk tie visi “subėgeliai” krikštytis į Vilnių, 
grįžę į savo gyvenvietes (gal išskyrus naugar- 
dukiečius), ten toliau galėjo eiti melstis tik 
į miškus, laukus, nes šiaurės, vakarų, pietų 
ir vidurio Lietuvoje katalikų bažnyčios 
pradėjo rastis tik XV a. ir vėliau. Vytauto 
mirties metais, 1430 m. Vilniaus vyskupijo
je buvo berods 27 bažnyčios. XV a. pabaigoje 
atsirado dar 103. Daugumas tų (parapinių) 
bažnyčių pirmučiausia atsirado Vilniaus, 
Ašmenos bei Lydos apskrityse. Tačiau 1387 
m. katalikų bažnyčios tebuvo Vilniuje ir 
Naugarduke. O kai jų pradėjo atsirasti 
daugiau, tai tas rišosi ne su kokiu tai 
tariamu 1387 m. įvykusiu masiniu lietuvių 
pagonių tikėjimo atsisakymu ir katalikybės 
priėmimu, bet tikriausia vien tų trijų 
Jogailos privilegijų pasėkoje.

Apžvalga J. Dlugošo teigimų apie 
lietuvių krikštą

J. Dlugošo „Kronikoje” yra tiek daug 
prieštaravimų, kad jų žiniomis, kaip jau buvo 
pačių lenkų istorikų konstatuota, galima

25

27



pasitikėti tik tais atvejais kai J. Dlugošo 
žinias patvirtina kiti, autentiški šaltiniai, 
tuo labiau, kad J. Dlugošas ne visuomet 
laikėsi chronologijos. Jisai jau minėtą 
Mažlenkijos ponų (drauge su Jadvyga) žygį 
tikslu atimti iš vengrų buvusias Raudonosios 
Rusės žemes, įrašė ne į 1387 m. žinias, bet 
į 1390 metus. Atrodo, J. Dlugošas šitaip 
padarė todėl, kad toji jo Kronikos žinia 
neprieštarautų jo išgalvotai žiniai apie 
tariamą Jadvygos buvimą Lietuvoje su 
Jogaila 1387 metais. Nors gretimąjame 
skyrelyje, rašydamas apie 1390 metų 
Jogailos žygį į Lietuvą, kad ten perimtu 
pabėgusio Vytauto valdas, chronologine 
prasme, užrašė teisingai. Tačiau apie krikštą 
ar katalikybės plėtimą tose žiniose nieko 
nėra. Bet pats tų žinių suformalavimas yra 
labai savotiškas: esą, kai “vyras (1390 m.) 
buvo užimtas Lietuvoje”, tai Jadvyga 
pietuose “laisvino” vengrų klastingai 
užimtas lenkų žemes. “Norint”, galima 
manyti, kad čia viskas tvarkoje: „Kai Jogaila 
buvo Lietuvoje” ir tt.

Jau buvo minėta, kad Jogailos Itinerariai 
visai paneigia J. Dlugošo teigimus, kad 
Jogaila visus 1387 m. krikštijo. Tame 
Itinerariume, po 1387.11.17-22 d. matyti, kad 
III.22 d. jisai buvo Merkinėje, tačiau 
dokumentai rodo, kad ten jisai pripažino 
Vilniaus miestui Magdeburgo teises ir 
pažadėjo duoti savo atitinkamą privilegiją. 
Toliau, IV.28 d. jisai buvo kur tai Lietuvos 
miškuose, berods rytinės Lietuvos giriose, 
“skonsterskinėje” vardu pavadintoje 
medžioklėje. Tos medžioklės metu Jogaila 
sudarė slaptą sutartį su savo broliu 
Skirgaila, pavesdamas jam valdyti Lietuvą, 
kaip savo vietininkui. Toje sutartyje net 
labai smulkiai išvardinamos visos žemės, 
kurios 1387 m. priklausė Skirgailai ir kurias 
jisai tąja sutartimi gavo valdyti. Toji sutar
tis esmėje buvo nukreipta prieš Vytautą. 
Trakų kunigaikštytė, kurią Skirgaila gavo 
iš Jogailos po Kęstučio mirties, ir toliau 
paliekama jam, Skirgailai, o taip pat ir 
Polockas. Tarp kita ko, toje sutartyje Jogaila 
teigia, kad jisai (Lohoiske, Gudijoje) pastatęs 
Šv. Jono vardo stačiatikių vienuolyną bei 

cerkvę ir šia sutartimi patvirtina aprūpini
mus, kuriuos tai cerkvei suteikė Skirgaila. 
Toje sutartyje smulkiai išvardinti 
vietovardžiai neabejotinai parodo, kad 
Žemaičiai Jogailai tada nepriklausė, nes tąja 
sutartimi Skirgailai užrašytų Lietuvos žemių 
vakarinė riba buvo seniai susiklosčiusi siena 
su Žemaitija. J. Dlugošo teigimas apie 
Žemaitijos užrašymą Lenkijai tėra eilinis jo 
išgalvojimas. Gardinas toje sutartyje 
neminimas, nes jis priklausė Vytautui. 
Skirgaila, prieš Jogailos išvykimą į Lenkiją, 
gal ir buvo geras Jogailos parėdymų vykdyto
jas, tačiau nebuvo pajėgus būti didelės 
valstybės valdytojas. Neabejotina, kad ši 
Jogailos sutartis su Skirgaila privedė prie 
pakartotinio Vytauto pabėgimo.

Tų abiejų Itinerarium datų dokumentai 
nieko bendro neturėjo su kokiu Lietuvos 
krikštu ir nėra jokių duomenų, kad Merki
nėje ar toje medžioklėje būtų daroma kas 
nors, kas būtų buvus surišta su lietuvių 
krikštu. Tai savaime suprantama. Jogailai, 
ypač turint galvoje visą to laiko Lietuvos bei 
Lenkijos politinę padėtį, tas krikšto 
klausimas buvo vien tik “paraštės” klau
simas. Po Jogailos išvykimo į Lenkiją, 
Lietuvos valstybėje visą laiką buvo 
neramu. Kraštą, ypač tikrąją Lietuvą, terio- 
jo Kryžiuočių puolimai, pasipriešinimus ir 
net sąmokslus bei sukilimus rengė Jogailos 
broliai, sritiniai rusų kunigaikščiai, 
Vytautas, nerimavo Lietuvos kilmingieji. 
Nei Skirgaila, nei Jogailos siųsti lenkai 
vietininkai čia nieko nepadėjo. Tad, kiek tai 
leido pilietinio karo nualintos Lenkijos 
reikalai, Mažlenkijos ponų pretenzijos ir 
Krokuvos dvariškių intrigos, Jogaila pirmu
čiausia turėjo rūpintis tiesioginiu Lietuvos 
valdymu. Tie Lietuvos valdymo sunkumai 
Jogailai aprimo tik nuo 1392 metų rudens, 
po to kai t.v. Astravo susitarimu visą 
Lietuvos valstybę gavo valdyti, vėl iš 
Kryžiuočių grįžęs Vytautas. Nuo tada 
Lietuvos valstybę, Lietuvos karalystę, 
karaliaus vietoje (nes Lietuvos karaliumi ir 
toliau liko Jogaila) valdė kunigaikštis 
Vytautas. Tą Lietuvos bei Vytauto to laiko 
teisinę padėti (šiandienine terminologija
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tariant, konstitucinės teisės plotmėje) 
geriausiai suformulavo Burgundijos ritieris, 
Burgundijos bei Britanijos pasiuntinys 
Ghillebert de Lannoy, kuris 1413-14 ir 1422 
metais lankėsi Lietuvoje ir kuris yra palikęs 
savo tų kelionių dienyną. Rašydamas apie 
tikslą savo kelionės į Lietuvą jisai rašo, kad: 
“Veoir le royaume de Letau (pamatyti 
Lietuvos karalystę)” ir ten sutikti: “le due 
Witholt roy de Letau et de Samette et de 
Russie (kunigaikštį Vytautą, Lietuvos, 
Žemaitijos ir Rusės karalių)”. Savo tame 
dienyne, Gillebert de Lannoy, daug kraštų 
matęs keliauninkas ir diplomatas, rašo, kad 
karaliaus dvaras Lietuvos sostinėje, vardu 
Vilnius, savo puikumu buvo nepaprastas. 
Trakų pilis saloje, ją lyginant su Vakarų 
Europos pilimis, buvo moderniškiausia. 
Trakuose jis radęs niekur jo nematytą 
(valdovų dvaruose) zoologijos sodą. O Vytauto 
dvaro moterys buvo apsirengusios visai 
panašiai kaip Prancūzijos Pikardijos 
moterys. Tuo tarpu Krokuvoje, 1422 m. 
karaliaus dvare niekas nieko nežinojo apie 
tai, kad Prancūzijos karalius jau daugelį 
metų sirgo proto liga, ir kad tada Prancūzija 
ilgus metus buvo anglų valdoma. Ghillebert 
de Lannoy pateiktas, nors ir nuotrupinis, 
Lietuvos gyvenimo aprašymas, 25 even
tualiai 37 metus po 1387-jų metų, kada J. 
Dlugošo Kronikos teigimu Lietuva buvo visai 
barbariškas kraštas, buvo tam svetimšaliui 
ne tik aukštos kultūros, bet ir tvarkos 
kraštas, kur keliauninkas galėjo keliauti 
saugiau nei to laiko daugelyje Vakarų 
Europos kraštuose. Jei Lietuva 1387 m. būtų 
buvus tokia barbariška, kaip ją pavaizdavo 
J. Dlugošas, tai 1414 ar 1422 m. ji tikrai 
nebūtų dar “kultūringas kraštas”. Ta proga 
pakartotinai galima pasakyti, kad ir Jogailos 
laikais Lietuva buvo karalystė. 
Kunigaikštija ją “padarė” tik J. Dlugošas, 
kartojęs Olesnickio, Oporowskio įrodinėjimus 
ir tik Kazimiero Jogailaičio laikais.

Patikimumas J. Dlugošo žinių apie 
Lietuvos krikštą

Nuodugniau įsigilinant į J. Dlugošo 
Kronikos žinias susietas su Lietuvos krikštu 

neabejotina, kad veik nei vienai tų žinių ne
įmanoma tikėti. Taip, 1388 m. pirmos žinios 
skyrelio pradžioje rašoma: “Po Kalėdų 
iškilmių (atsieit tai būtų rašoma apie 1387 
metų Kalėdas) naujai įsteigtoje Vilniaus 
katedroje (bet jau aukščiau matėme, kad 
Poznanės vyskupas Dobrogostas Vilniaus 
katedrą konsekravo tik 1388 metų antroje 
pusėje), lenkų karalius Vladislovas, lenkų bei 
lietuvių kunigaikščių ir ponų lydimas, 
nuvyko į Rusę, pradžioje į Vitebską, o paskui 
į Polocką (tikrumoje toji kelione, kaip 
matėme įvyko ne 1387-88 metų bet 1386-87 
metų sąvartoje)... Po to grįžęs į Lietuvą, po 
sėkmingo sutvarkymo josios reikalų ir savo 
tikrojo brolio Skirgailos paskyrimo vyriausiu 
kunigaikščiu (matėme, kad Jogailos sutartis 
su Skirgaila, paskiriant pastarąjį Lietuvos 
valdytoju, buvo sudaryta 1387.IV.28 d., o ne 
1388 m.)...”. Žodžiu, veik visos J. Dlugošo 
Kronikos žinios liečiančios Lietuvą, o ypač 
Lietuvos krikštą yra nepatikimos netikros.

Pamokslas Jogailos egzekvijų metų 
Bazelyje, 1434 m.

Bazelyje, ten vykusio Bažnytinio suvažia
vimo dalyviams, gedulingų pamaldų už 
Jogailą metu, 1434.VII.31 d., t.y. du 
mėnesius po Jogailos mirties, lenkų 
delegatas Mikalojus Kozlowski pasakė labai 
ilgą pamokslą-panegiriką mirusio karaliaus 
gyvenimo nuopelnams iškelti, kur bendromis 
frazėmis daug kalbėjo apie Jogailos 
nuopelnus katalikybei, bet apie Lietuvos 
krikštą tepasakė: “...Diffuse enim sunt terre 
Litphanorum et populose, similiter terra Sa- 
mogetarum, que omnes ex paganismo id 
fidem venerunt... (Lietuvos žemės yra plačios 
ir skaitlingos žmonėmis, o panašiai yra ir 
Žemaičių žemėje, kurios visos iš pagonybės 
atėjo prie tikėjimo). Tai ir viskas. Kur kas 
daugiau buvo pasakyta apie “šimtus 
tūkstančių Rusenu, schizmatikų” atvertimą 
į katalikų tikėjimą, o ypač apie atverstųjų 
paklusnumą Romai. Pamokslas buvo pilnas 
ditirambų Jogailai. Esą buvo nepaprastai 
pamaldus, stropiai laikėsi bažnytinių 
pamaldų tvarkos bei pasninkų, buvo duosnus 
ir rūpinosi bažnyčių aprūpinimu. Daug buvo
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pasakyta apie Jogailos nuopelnus apkrikšti
jant Lietuvą, bet tik bendromis frazėmis, ne- 
priskiriant tų nuopelnų kuriam nors Jogailos 
gyvenimo periodui, o tuo labiau, kad tai 
įvyko 1387 metais. O J. Dlugošo pristatymu, 
Lenkijos ir Lietuvos istorijoje, lygiai ir 
Jogailos gyvenime tai buvęs nepaprastas 
įvykis. Tuo tarpu Kozlowski apie tai 
nepasakė nei žodžio, o tuo labiau, kad esą 
Jogaila, po savo krikšto, vedybų ir 
vainikavimo, 1387 metais, net visus metus 
su lenkų kunigų pagalba krikštijo Lietuvą. 
Jogailos bendralaikis, atvykęs į Bažnyčios 
suvažiavimą iš Krokuvos, apie tai, kad 
Jogaila 1387 metais masiniai krikštijęs 
pagonius, nežinojo, o J. Dlugošas, gimęs 1415 
m., apie tą krikštą “žinojo”, net su 
įvairiausiomis detalėmis.

Kitaip tariant, peržvelgus Jogailos 
1386-1434 m. gyvenimo dokumentaciją, 
nerandama joje jokių tikrų, dokumentinių 
įrodymų, kad 1387 m. Pelenų dieną atsiradęs 
Vilniuje, ten nugriovė pagonišką šventyklą, 
iškirto šventas girias, sunaikino stabus, 
išžudė gyvates bei žalčius, o po to 
kunigaikščių, ponų bei lenkų kunigų 
padėdamas pagonis, iki tol nepažinojusius 
Kristaus mokslo, mokė Romos Kataliko 
tikėjimo tiesų ir tuos pagonis krikštijo visus 
1387 metus. Tai J. Dlugošas išgalvojo.

Tariamo 1387 m. Lietuvos krikšto 
žinių apibendrinimas

Apibendrinant galima pasakyti, kad 
1386-92 m. Lietuvos ir Lenkijos vidaus padė
tis buvo paini ir Jogaila neturėjo laiko jokiam 
krikštui vykdyti. 1387.11.17, 20,22 d. davė 3 
privilegijas, o jų realizavimu turėjo rūpintis 
dvasiški bei pasaulietiški pareigūnai. 1388 
m. subordinavus Vilniaus vyskupiją Gniezno 
arkivyskupijai, o Lietuvai kunigų parengimą 
palikus Krokuvai, Bažnytinėje plotmėje, 
prasidėjo organizuotas Lietuvos žmonių 
lenkinimas, kur lenkai kunigai su 
tikinčiaisiais nemokančiais lenkų kalbos 
santykiavo kaip su kurčnebyliais.

1. Nors yra paskelbta tūkstančiai rašinių 
apie tai, kad 1387 m. Vilniuje, Jogailai 
vadovaujant, buvo apkrikštyti pagonys 

lietuviai, bet visi tie rašiniai remiasi vien J. 
Dlugošo “Kronikų” žiniomis.

2. Tik paviršutiniška analizė tų J. 
Dlugošo žinių apie 1387 m. lietuvių krikštą 
rodo, kad tai vien J. Dlugošo fantazijos 
kūrinys.

3. Teigimai, kad “pamaldus, dievotas 
Jogaila visus 1387 m. krikštijo lietuvius 
pagonis, iki tol nepažinojusius Kristaus 
mokslo ir jo nekentusius”, yra J. Dlugošo 
išgalvotas teigimas, lenkų panaudotas 
“įrodymui”, kad Lenkija buvo Lietuvos 
apaštalas.

Jogailos kelias į Krokuvos sostą

4. Jogaila atėjo į Lenkiją ją valdyti kaip 
savo valdą. Jojo 1386 m. asmeniškas krikštas 
buvo grynai politinis veiksnys. Lietuvos ir 
lietuvių krikštas Jogailai buvo “paraštės” 
klausimas. Lietuvių krikšto klausimas 
Jogailos buvo reikalingas ir jo naudojamas 
vien kaip politinis įrankis kovoje su 
Kryžiuočių Ordinu.

5. Katalikybę paskelbė pirmaujančia 
religiją. Pereinantiems į katalikų tikėjimą 
suteikė pirmenybes, kuriomis negalėjo 
naudotis tie, kurie atkrito nuo katalikybos 
ar nepanorėjo į ją pereiti. O jei būtų reikalas 
leido net jėga versti pereiti į katalikybę. 
Bažnyčias aprūpino medžiagiškai. Tai ir 
viskas. Toliau, tas privilegijas, vykdė 
Jogailos pareigūnai ir kunigai. Lietuvos 
krikštas buvo 1251 m., o lietuvių krikštas, 
prasidėjęs tikrai dar prieš Mindaugą, vyko 
ir po Jogailos.

6. Lietuvos bei lietuvių krikšto neįmanu 
atskirti nuo to laiko politinių įvykių. Jadvy
gą, po poros metų delsimo, 1384 m. 
vainikavus Lenkijos karaliene, Lenkija sken
do pilietiniame kare. Buv. Raudonosios 
Rusės žemes, Kazimiero Didžiojo prijungtas 
prie Lenkijos, Liudvikui valdant buvo 
užimtos vengrų. Lenkija Liudviko Vengrijos 
valstybėje buvo tik nedidelė pastarosios 
valstybės dalis. 1386 m. Lenkija buvo apie 
septynius kartus mažesnė nei to laiko 
Lietuvos valstybė.

7. Mažlenkijos ponai, kuriais Liudvikas 
daugiausia rėmėsi ir prie kurio (arba tikriau
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sakant prie jo motinos Elzbietos, mirusio 
lenkų karaliaus Kazimiero Didžiojo sesers, 
kuri Lenkijoje buvo Liudviko regentė) 
išmokę veikti politiškai, po Liudviko mirties 
(1382 m.) sutarė ir 1383 m. pakvietė Jogailą 
būti Lenkijos karaliumi (kurios tai Liudviko 
dukters, Lenkijos sosto įpėdinės vyrų), kad: 
a) patiems turėti įtakos į visos Lenkijos 
valdymą, b) atsikratyti gręsiančio Habsburgo 
valdymo, c) eliminuoti vietos pretendentus į 
Lenkijos sostą (Mozūrų Ziemovią, Vladislovą 
Baltąjį, Opolės Vladislovą ir tt), kurie savo 
eventualų Lenkijos valdymą projektavo rem
ti svetimaisiais, ypač vokiečiais, ir d) kieta 
ranka sutvarkyti Lenkijoje nuo 1382 m. 
didėjantį chaosą.

8. Mažlenkijos ponai tarpininkavo, kad 
Vytautas grįžtu iš Kryžiuočių, kad tuo 
palengvinti Jogailai apsispręsti priimti lenkų 
siūlymą. Tie Mažlenkijos ponai ir toliau 
palaikė gerus santykius su Vytautu.

Jogailos 1386.11.14 d. krikšto 
(Krokuvoje) prasmė

9. Jogailai jo asmeniškas krikštas, nuei
nant į Lenkiją, atrodo, nebuvo jokia pro
blema, net ir tuo atveju jei daleisti, kad 
Jogaila jaunystėje galėjo būti, kaip ir jo 
brolių daugumas, apkrikštytas kokiomis nors 
krikščioniškomis apeigomis. Tada, ypač 
valdovui, krikštas buvo pirmon eilėn 
politinis, o ne religinis veiksmas. Tada ir pa
kartotinis krikštas buvo “normalus” reiški
nys. Neatsitiktinai popiežius Aleksandras VI 
1501 m. specialia bule uždraudė pakartotiną 
krikštą. Tai buvo tada, kada Lietuvoje valdė 
Jogailos anūkas Aleksandras.

10. 1386.11.14 d. Krokuvoje Jogaila, 
drauge su savo keliais giminaičiais, 
apsikrikštijo kataliku. Į Krokuvą jis atvyko 
11.12 d. Ant rytojaus jis įteikė Jadvygai 
dovanas, gi 11.14 d. jau krikštijos. Tad apie 
religinį krikštą čia negalima kalbėti. Tai 
buvo vien politinis krikštas ir tai 
nepriklausomai nuo to, ar Jogaila (tada virš 
35 metų amžiaus vyras) buvo pagonis ar 
kokios sektos pasekėjas. Tik toks skirtumas, 
kad pastaruoju atveju Krikščionybės esmė 

jam buvo žinoma. Krokuvos krikštas Jogailai 
buvo vien Katlaikų Bažnyčiai paklusnumo 
pareiškimas.

11. J. Dlugošas savo Kronikoje prifanta
zavęs apie Jogailą pagonį, Kristaus mokslo 
nepažinojusį ir jo nekentusį, tuoj pat ji padarė 
ne tik Krikščionybės, bet ir katalikybės 
nepaprastai uoliu apaštalu.

12. Jogailos 1386.11.14 d. krikštas 
Krokuvoje gali būti vertinamas kaip 
asmeniškas Lietuvos valdovo katalikiško 
krikšto pakartojimas. Jokio kito krikšto 
veiksmo Jogaila daugiau nepadarė.

13. 1387.11.17, 20 ir 22 d. Jogailos duotos 
privilegijos Vilniuje pripažinusios pirmenybę 
katalikybei ir aprūpinusios bažnyčias irgi 
buvo pirmoj eilėj, politinis veiksmas taip 
Lenkijai, taip Ordinui turėjęs parodyti, kad 
Lietuvos valdovas asmeniškai remia 
katalikybę Lietuvoje.

14. Lietuva, popiežiaus Inocento IV 
bule tai patvirtinant, buvo apkrikštyta 
Katalikų apeigomis 1251 metais. Min
daugas Lietuvos apkrikštijimą patvirtino 
Lietuvos vyskupijos įsteigimu ir Vilniaus 
katedros pastatymu. 1386 m. Jogailos 
krikštas buvo pakartotinas, asmeniškas 
Lietuvos valdovo krikštas. Nei 1386, nei 
1387 m. nebuvo jokio naujo Lietuvos 
krikšto.

15. Esą, 1986 m. suėjo 800 metų nuo Li
vonijoje, Latvijoje krikščionybės pradžios. 
Tai, sako, yra Latvių Bažnyčios ir tautos 
rašytinės istorijos pradžia. Augustijonų 
vienuolis iš Segeburgo (Hollšteine) 
Meinhardas, drauge su Liubeko pirkliais 
1180 m. atvyko prie Dauguvos žiočių ir 
1184 m., gavęs Polocko kunigaikščio 
(kuriam tada Daugovos žiočių gyventojai 
mokėjo duoklę) leidimą, Ikškilėje (35 km. 
į p.r. nuo Rygos) pastatė bažnyčią lybiams, 
kurie tada buvo pažadėję jam apsikrikšty
ti. 1186 m. Bremeno arkivyskupas Hart- 
vigas Meinhardą įšventino Ikškulės 
vyskupu. Meinhardas iki savo mirties 1196 
m. veikė ir gyveno Ikškilės pilyje, kurią 
pats sau buvo ten pastatęs. Nepasisekus
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karinei ekspedicijai iš Gotlando Salos prieš 
nepaklusnius lybius, „ vysk. Meinhardas 
mirdamas paliko tuščią vyskupo titulą ir 
apgailėtinai mažą krikščionių konvertitų 
būrelį” (Henriko Livoniečio Kronika p. 
28-30). Nemažesne apimtimi lietuvius 
pasiekusi krikščionybė, gali būti 1008 ar 
1009 metais, kada šventasis Brunonas su 
18 palydovų iš Prūsų žemių buvo pasiekęs 
pietų Lietuvą ir ten buvo sutikęs lietuvių 
“karalių” Notimerą, kuris su 300 palydo
vų būriu buvo apkrikštytas. Taip rašoma 
Šv. Bruno gyvenimo aprašyme.

Gniezno arkivyskupijos kova dėl 
Lietuvos bažnyčių subordinavimo

16. 1253 m. Gniezno arkivyskupas Pelka Lie
tuvos vyskupu įšventino domininkonų vie
nuolį Vitą, bet krikščionių Ordinas jį 
“išmanevravo” ir pasistengė, kad Lietuvos 
vyskupu būtų įšventintas Ordino kunigas 
Kristijonas. Jį įšventinęs Chelmno vyskupas 
Henrikas vyskupo priesaika subordinavo 
Rygos arkivyskupui. Tik po trečio Mindaugo 
kreipimosi į Romą tepasisekė Lietuvos 
vyskupiją (Diocesis Lettoviensis) išskirti iš 
Rygos arkivyskupijos priklausomybės. 
Lietuvos vyskupija priklausė betarpiai 
Romai. Tai buvo Lietuvos bažnytinės provin
cijos pradžia.

17. Atrodo, kad 1388 m. konsekravus 
katedrą Vilniuje, įvedus į ją vyskupu Andrių, 
Vilniaus vyskupija, esmėje reaktyvuotoji Lie
tuvos vyskupija, irgi turėjo priklausyti betar
piai Romai, tačiau taip neįvyko, nes 
Poznanės vyskupas Dobrogostas vyskupą 
Andrių ir tuo pačiu Vilniaus vyskupiją subor
dinavo Gniezno arkivyskupijai. Nežinia, ar 
taip įvyko be Jogailos žinios, bet greičiausia 
tas reikalas Jogailai visiškai nerūpėjo, nes 
Jogailai ir Vilnius ir Gnieznas buvo jojo 
valdomų valstybių ribose. Jogailai tai nebuvo 
“bažnytinė priklausomybė” svetimai 
bažnytinei hierarchijai. Tuo tarpu lenkų 
politikuojanti bažnytinė vadovybė tą klausi
mą vertino kitaip.

18. 1254 m. Gniezno arkivyskupijai ne
pasisekė Lietuvos vyskupu pravesti savo 

įšventiną Vyskupą Vitą. Tačiau Gniezno 
arkivyskupija nebuvo nustojusi rūpintis 
Lietuvos žemes subordinuoti sau. 
1357.XII. 17 d. Lenkijos karalius Kazimieras 
Didysis kreipėsi į Romos Kuriją su prašymu, 
kad visos Lietuvoje pastatytos bažnyčios būtų 
subordinuotos Gniezno arkivyskupijai. Tai 
buvo laikai, kada Kazimiera siūlė Algirdui 
bei Kęstučiui priimti katalikybę. Tuo tada 
rūpinosi ir imperatorius Karolis.

19. Atrodo, kad Lietuvos katalikų 
bažnyčių ir Lietuvos vyskupijos klausimas 
vis ir vis buvo keliamas Romoje. Popiežiaus 
Urbono VI (t.y. Jogailos laikų) dokumentų 
tarpe yra Popiežiaus Inocento 1254 m. bulės 
Mindaugui (apie vyskupijos priklausomybę 
Romai) transumptas padarytas Vatikane 
1358 metais. Matyti tas transumptas buvo 
padarytas ryšium su minėtu karaliaus 
Kazimiero prašymu, o popiežiaus Urbono 
VI jo bylose jisai atsidūrė atstei- 
giant Vilniaus vyskupiją. Vatikanas, 
atrodo, buvo pasiruošęs Vilniaus vyskupiją, 
esmėje anos Mindaugo Lietuvos vyskupijos 
tąsa, subordinuoti betarpiai Romai. Gniezno 
arkivyskupija čia užbėgo už akių, o Jogaila 
nepasekė Mindaugu ir neužprotestavo. 
Tokiu būdu Gniezno arkivyskupija užbaigė 
savo 230 su viršum metų pastangas Lietuvos 
katalikų bažnyčias subordinuoti Gniezno 
arkivyskupijai ir tuo pačiu sudarė legalius 
pagrindus Lenkijos bažnytinei provincijai 
vadovauti Lietuvai.

20. Tuo keliu prasidėjo lenkų dvasininkų 
infiltracija į Lietuvos bažnyčias, pradedant 
pirmąja Vilniaus vyskupijos kapitula ir pir
maisiais kunigais Lietuvoje atsirandančiose 
bažnyčiose. Žinoma, tai rišosi ir su tuo, kad 
kunigų parengimas Lietuvai buvo paliktas 
Krokuvai. Lietuvoje kunigų parengimas, 
tikra prasme, atsirado tik atvykus jėzuitams. 
Iki 1582 m. Lietuvoje nebuvo seminarijos 
kunigų parengimui. Rusenu, gudų srityse, 
kunigai lenkai greičiau galėjo susikalbėti su 
vietos žmonėmis nei tikrojoje Lietuvoje. Čia 
jie galėjo atlikti tik “administratorių, 
valdininkų” pareigas ir rūpintis bažnytinių 
valdų tvarkymu, o ne katalikybės plėtimu. 
Valdovų, o paskui didikų duosniai aprūpinti 
žemės turtais mažai besirūpino dvasiniais
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reikalais.

Kryžiuočių Ordino, Lenkų, Čekų 
misionierių skverbimasis į Lietuvą

Kryžiuočių Ordinas pagonių žemes “krik
štijo” kardu, visų pirma jas subordinodamas 
savo administracijai ir nesirūpindamas 
užkariautų kraštų žmonių atvertimu, tai 
palikdamas misionieriams daryti. Čekų bei 
lenkų vienuoliai dirbo misionieriais 
Prūsuose bei Lietuvoje, pas jotvingius, 
daugumoje siekiant apkrikštytus (o tuo pačiu 
ir jų žemes) subordinuoti tai bažnytinei 
vyresnybei, kuri tuos misionierius siuntė. 
Tik toks skirtumas, kad tie misionieriai 
pirmučiauia siekė išmokti kalbą to krašto, 
kur jie vyko dirbti misionierų darbą. 
Katalikų kunigai, atsiradę Lietuvoje jau kaip 
valstybinės religijos atstovai ir, atvykę veik 
vien iš Lenkijos, visai nesirūpino pramokti 
lietuvių kalbos.

22. Jokio krašto krikšte visoje Europoje, 
nerandame “masinio liaudies krikšto” J. 
Dlugošo pristatyto jo „Kronikos” 
pasakojimuose. Siūlymai Mindaugui, 
Gediminui, Algirdui, Kęstučiui ir pačiam 
Jogailai, ar tai Ordino, ar tai Lenkų, ar tai 
popiežių, ar tai imperatoriaus lietė tik 
valdovo krikštą. Jokio Europos krašto istorija 
nežino jokio masinio, o ypač oficialaus, val
dovo vadovauto krikšto. Tikrumoje tokio 
krikšto ir Lietuvoje nebuvo. Tai vien J. 
Dlugošo fantazijos kūrinys, turėjęs tik vieną 
tikslą: lenkus pagarsint pagonių lietuvių 
apaštalais.

23. 1386.11.14 d. buvo asmeniškas 
Jogailos krikštas. 1387.11.17-22 d. Jogaila 
davė būsimąjai vyskupijai labai turtingą 
medžiaginį aprūpinimą, suteikė katalikybę 
priėmusiems bajorams eilę medžiaginių 
pirmenybių (kad užtikrinti Lietuvos bajorų 
palankumą sau), katalikybę paskelbė 
valstybine religija (bemaž panašiai kaip 313 
m. Konstantinas Didysis krikščionybę 
pripažino valstybės religija). Nuo tų Jogailos 
trijų privilegijų Lietuvoje pasidarė medžia
giškai naudinga būti kataliku. Tačiau tai ir 
viskas. Iš Jogailos pusės čia jokių religinių 
pradų nebuvo.
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Katalikų Bažnyčios vaidmuo 
senovės Lenkijoje

Lenkijos valstybėje Katalikų Bažnyčia 
vaidino didelį politinį vaidmenį. Lenkų val
stybei subyrėjus, susiskaldžius į mažas 
kunigaikštystes, Kazimierui I-jam (kuris 
šiaip taip buvo sugrąžinęs krikščionybės 
valdymą) pasidavus Vokietijos siuzerenui, o 
Boleslovui IV-jam (1157) visai atsisakius 
karaliaus titulo ir tapus Vokietijos vasalu, 
kada ilgus metus lenkų žemes valdė vokiečiai 
bei čekai, lenkų vieningumą palaikė lenkų 
bažnytinė hierarchija. 1180 m. lenkų 
bažnyčios sinode Lęčicoje dalyvavo ne vien 
bažnytinė vadovybė, bet ir pasauliečiai 
didikai ir sritinis kunigaikštis. Tame sinode 
buvo spręsti ne tik Bažnyčios, bet ir 
valstybiniai, politiniai klausimai. Veik nuo 
to laiko sritinėse kunigaikštijose, o paskui ir 
atsigavusioje Lenkijos valstybėje, ypač rašto 
reikalaujančios valstybinės pareigos atsidūrė 
veik vien dvasininkų rankose. Valstybės 
kancleriais buvo vyskupai, sekretoriais, 
notarais ir kitokiais pareigūnais Lenkijos 
valstybės, valdovo kanceliarijose buvo 
kunigai. Tokie pareigūnai ir išėję iš 
valstybinės administracijos, nežiūrint ar jie 
toliau buvo kurios vyskupijos valdytojais ar 
naudojo sau kokią turingą parapiją, kanoniją 
ir tt. buvo pirmon eilėn surišti su Lenkijos 
valstybės politika, buvo Lenkijos interesų 
gynėjai.

25. Tokia padėtis egzistavo Lenkijoje, 
Krokuvoje kai ten atėjo Lenkiją valdyti 
Jogaila. Tokią tvarką, per Jogailą, Krokuva 
infiltravo ir į Lietuvą. Kancleriais, notarais 
(pirmučiausia Vytauto kanceliarijoje) buvo 
dvasininkai, aiškų dvasininkai lenkai. Su 
laiku ir Lietuvos vyskupai buvo valstybės 
senatoriais ir tt. Tie dvasininkai ir Lietuvos 
valstybės aparate buvo to aparato, o ne 
Bažnyčios astovais. Esmėje, lenkai dvasinin
kai, ar tai atsidūrę administracijos aparate, 
ar būdami vyskupais, pralotais, ka
nauninkais, klebonais niekad nenustojo būti 
Lenkijos politinių interesų saugotojai, o 
privačiai daugumoje labiau rūpinosi “geru 
gyvenimu”, o ne savo tikinčiųjų dvasiniais 
reikalais. Ateiviai kunigai lenkai lietuvių
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kalbos nesimokė, o kad tai pateisintų skelbė 
lietuvių kalbą esant pagonių kalba ir tt.

26. J. Dlugošas savo pasakai apie tariamą 
1387 m. Lietuvos krikštą pagrindu paėmė tas 
3 Jogailos privilegijas, bet iš jų paėmė tik tas 
kas buvo naudinga jo fantazijoms paremti, 
Jis teigė, kad esą, lietuviai (iki 1387 m.) 
nebuvo pažinoję Kristaus mokslo..., užtat 
savo Kronikos žiniose nepaminėjo Jogailos 
11.17 d. privilegijoje išvardintas katalikų 
bažnyčias (buvusias tada Vilniuje): Šv. Mika
lojaus ir Mažųjų Brolių namus, nes tai prieš
tarautų „Kronikoje” jo išgalvotai lietuvių 
pagonybei.

Apie Mindaugo laikų lietuvių 
palankumą krikščionybei

27. Gali būti, kad lietuvių pasaulėžiūra, 
kurią gana ryškiai parodo lietuvių 
mitologinės dainos, būdama labai artima 
krikščionybei, lengvino jos plitimą Lietuvo
je, nors čia galėjo turėti tokios pat įtakos ir 
daugybės belaisvių bei pirklių buvimas, ypač 
Vilniuje, Kaune. “Trinity College” 
bibliotekoje, Dubline (Airijoje) yra rankraš
tis Nr. 347 iš XIII a. vėlybųjų metų, kur 3-me 
ir 4-me lape yra “Descriptionies Terrarum” 
rašinys, kurio autorius nežinomas. Yra 
spėjami 4 autoriai, XIII a. veikę ir galimai 
buvę Lietuvoje. Tas aprašymas, turint galvo
je jame išvardintus žinomus istorinius 
įvykius, greičiausia yra parašytas tarp 1255 
ir 1260 metų. Tame rašinyje, tarp kita ko 
rašoma: (10) skirsnelyje, kuriame rašoma 
apie Sambiją, pasakyta: “...rytinėje pusėje 
yra pagonių žemė vadinama Samoita. Ten 
niekad be kardo nebuvo skelbiamas Dievo 
žodis” (11) skyrelyje: “Iš rytų, kaiminystėje 
su Ruse, yra Lietuvių žemė, kurios pirmasis 
karalius Mindaugas yra apkrikštytas, o 
vainikavimo metu, “man ten būnant”, gavęs 
savo Karalystę iš Romos Sosto, tai paliko 
savo įpėdiniams, jei tuo ypatingai stropiai 
rūpinsis”. (12) skyrelyje: “Paminėti 
Lietuviai, Jotvingiai ir Nalšiai lengvai 
priima krikštą, nes nuo lopšio yra auklių 
krikščionių maitinami. Todėl jų tarpe 
galėjome būti saugiausi”. Nežinomas 

autorius rašo, kad dalyvavo Čekų karaliaus 
Pšemyslavo Ottokaro 1254-55 m. žygyje į 
Sambiją, teisingai užrašo Prūsų 
vietovardžius. Atrodo, kad jis tikrai dalyvavo 
prie Mindaugo vainikavimo ir pažino to laiko 
Lietuvą bei jos žmones, kurių tarpe mi
sionieriai galėjo jaustis saugiai. Rašydamas, 
kad Žemaitijoje Dievo žodis iki tų laikų 
nebuvo skelbtas be kardo, autorius aiškiai 
pasmerkia Kryžiuočius, nors, kaž kodėl, jisai 
visai nemini Kryžiuočių. Tai neatskiriamai 
rišosi su lietuvių tolerancija. Čia derinasi 
Gedimino žodžiai: “...Juk mes visi turime 
vieną Dievą...”.

28. Jau buvo minėta, kad net Vilniuje 
buvo labai daug stačiatikių, turėjusių XIV a. 
gale 12 (o kitų autorių teigimu net 14) 
cerkvių. Juk Polocko bei Vitebsko 
kunigaikštystės jau XIII a. buvo Lietuvos 
valdomos. Greičiausia jau Vytenis ėmėsi 
rūpintis Lietuvos stačiatikių reikalais, neno
rėdamas, kad bažnytiniu atžvilgiu jie 
priklausytų nuo svetimame krašte 
gyvenančio metropolito. Lietuvos stačiatikių 
metropolijos klausimas išsisprendė Gedimino 
valdymo pradžioje. Iš Konstantinopolio 
patriarchų aktų matyti, kad 1317 m. 
Lietuvos metropolitas dalyvavo bažnytinia
me sinode Konstantinopolyje. Lietuvos 
stačiatikių metropolijos katedros būstinė, be
rods, buvo Naugarduke. Reiškia, Lietuvos 
valdovai gerai suprato ne tik savo valdinių 
bažnytinės administracijos svarbą, bet greta 
to visuomet buvo tolerantingi. Tad Lietuvo
je galėjo būti ir įvairių sektantų, ypač 
stačiatikybės paplitimo žemėse.

1387 metais jokio Lietuvos krikšto 
nebuvo

29. Kalbant apie Lietuvos bei lietuvių 
krikštą, visai neturi reikšmės, ar Jogaila, 
prieš 1386.11.14 d. buvo pagonis, stačiatikis 
ar sektantas, ar Lietuvoje buvo ar nebuvo 
paplitę bohomilai, strigolnikai ar kitokie 
sektantai. Čia svarbu tik ar 1387 m. buvo 
Lietuvoje krikštyti lietuviai? Sugretinant 
J.Dlugošo Kronikos “žinias” apie Lietuvos 
bei lietuvių krikštą su minėtomis 3 Jogailos
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privilegijomis, popiežių bulėmis ir Jogailos 
Itinerarium neabejotina, kad J. Dlugošo 1387 
m. Kronikos žiniose pavaizduoto Lietuvos 
krikšto TIKRUMOJE NEBUVO.

Lietuvos valstybės atsiradimo ir 
Lietuvos krikšto datos

30. Lituanistikos Instituto 1977 m. 
Chicagoje sukviesta komisija “Lietuvos 
istorijos veikalui paruošti”, po įvairių 
apklausinėjimų bei diskusijų buvo 
nusistačiusi: 1) Lietuvos valstybės susifor
mavimo datą laikyti 1219 metus, kada 22 
Lietuvos sritiniai kunigaikščiai iš vienos 
pusės ir Haličo kunigaikščio našlė su 2 
sūnum iš kitos pusės sudarė taikos sutartį. 
2) Lietuvos Krikšto datą laikyti 1251 metus, 
kada Mindaugas su labai dideliu būriu 
lietuvių apsikrikštijo. Dabar, kai tapo rasti 
Mindaugo Vilniaus katedros likučiai ir 
pasidarė įmanu pateikti apytikrį tos katedros 
vaizdą, dėl Lietuvos krikšto datos, 1251 
metų, negali būti daugiau jokios abejonės.

31. Teko ne kartą girdėti ir tai ne nuo 
sulenkėjusių, o iš lūpų lietuvių dar 
lietuviškai galvojančių: “Tai kaip gi? 
Tūkstančiai rašinių juk “dokumentuotai” 
pavaizduoja kas ir kaip 1387 m. Lietuvoje, 
Vilniuje įvykdė lietuvių pagonių krikštą. Ne
jaugi visa tai fantazija, melas, falsifikatas? 
Deja taip! 1387 m., pirmučiausia J. Dlugošo 
atpasakoto tariamo 1387 m. lietuvių krikšto 
vaizdas yra J. Dlugošo išgalvotas. 1387 m. 
nei Vilniuje, nei kur kitur Lietuvoje tokio 
krikšto nebuvo. Pinigų, dokumentų, faktų 
pavaizdavimo klastojimas, jei tik iš to kam 
nors ir kokia nors gali būti nauda, visada bu
vo ir tikriausiai bus. Vien Lenkijos istorijo
je esama jau nemaža senų “dokumentų”, 
kurie seniau buvo laikomi autentiškais, o 
šiandieną jau jais netikima, nes nustatyta, 
kad jie sufalsifikuoti ar ištisai sufabrikuoti 
ir tie nagrinėjimai, kurie kadaise tais doku
mentais rėmėsi šiandieną neturi jokios mok
slinės vertės. Mūsų istorijoje tokiu pavyzdžiu 
gali būti t.v. Grovo Kyburgo Kronika, kuria 
prieš 1920 metus lietuvių istorikai žavėjosi ir 
džiaugėsi, pasirodė esąnti paprasčiausiu 

falsifikatu. Europos kultūros istorijoje 
žinoma yra net labai daug dokumentų, 
rašinių, daiktų kurių autentiškumu jų at
siradimo pradžioje niekas neabejojo, nes tą 
autentiškumą patikrino atitinkamai 
specialistai mokslininkai. Tų dokumentų, 
rašinių ar daiktų tikrumu pasitikint, apie 
kai kurios tokius reliktus prirašyta buvo 
tūkstančiai rašinių (pvz. apie t.v. Škotų bar
do Osjano III šimtmečio giesmes, tariamai 
atsitiktinai rastas viename urve, buvo tikra 
to žodžio prasme prirašyti tūkstančiai tomų 
nagrinėjusių tas giesmes, kurios vienok, 
pasirodo, buvo sufabrikuotos XIX a. vieno 
škotų poeto). Tūkstančiai rašinių nesukuria 
įrodymo, kad tų rašinių pristatomi dokumen
tai, rašiniai, daiktai per tai pasidarytų ’ 
autentiški. Taip yra ir su J. Dlugošo 
“Kronikos...” žiniomis apie 1387 m. tariamą 
Lietuvos bei lietuvių krikštą.

Lietuvos krikšto ir 1387 m. 
“krikšto” sukakties minėjimas

32.Baigiant reikia pažymėti, kad Lietu
vos ar lietuvių katalikiško krikšto 
minėjimas, savo esme, būtų religinis 
aspektas ir jo minėjimas, nors ir kasmet ar 
net dažniau daromas, pareiškiamas būtų 
Bažnyčios reikalas. Tačiau, kai pereinama 
prie kokių konkrečių datų, sukakčių, kaip 
pvz. užsimojimo 1987 m. paminėti “Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktį”, t.y. teigti, kad 
LIETUVOS KRIKŠTAS ĮVYKO 1387 
METAIS, tai toks minėjimas pirmon eilėn 
paliečia Lietuvos istoriją, paliečia mūsų 
visuomenę. Toks minėjimas, savo ruožtu, 
liečia ir dabar vis opius Lietuvos-Lenkijos 
istorinius tų valstybių santykius, kurių 
pavaizdavime, pradedant įvairiausiomis 
tariamomis unijomis iki šiol vis ir vis 
pasiduodame lenkų (J. Dlugošu pradedant) 
suformuluotiems teigimams, lenkų 
sudarytiems Lietuvos istorijos eigos 
lenkiškiems pristatymams. Lenkų teigimas, 
kad jie 1387 m. apkrikštijo pagonišką 
Lietuvą yra bene svarbiausia grandis 
lietuvių lenkų istorinių santykių pavaiz
davimo grandinėje. Esmėje, visa tai yra
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Napoleonas Kitkauskas, Albertas Lisanka

NAUJI DUOMENYS

Studija: „Nauji duomenys apie vi
duramžių Vilniaus katedra” pas
kelbta „Kultūros Barai” 1986 m. 
Nr. 4, 5, 6, 7.

APIE VIDURAMŽIU VILNIAUS KATEDRĄ
Stogas turė 3. Mindaugo laikų katedra Vilniuje
jo būti dengtas švino skarda, 
nes degėsiuose virš glazūruotų 
grindų rasta susilydžiusio švi
no gabalų. Svarbus dar vienas 
faktas: pagrindinio fasado cent
re buvo vienas bokštas, labai 
nebūdingas vėlesnei Lietuvos 
gotikai. Tačiau Ordino žemėse, 
pavyzdžiui, Kulme, vienabokš- 
tės bažnyčios tuo metu jau sta
tytos.

Apie tai, kad Mindaugas bu
vo įpareigotas statyti katedrą, 

Vaizdas j XHI a. katadrq Ii iiauris va
kartį pūsis. N. Kitkausko rekons-

liudija popiežiaus Inocento IV 
1251 m. bulė Kulmo vyskupui. 
Joje sakoma: „Mes tau pave
dame (...), kad minėtai Lietuvai 
paskirtum vyskupą ir ganytoją 
ir pasiėmęs du ar tris vysku
pus atliktum jo konsekracijos 
apeigas, tačiau prieš tai išsirū
pintum, kad tas minėtas gar
bingas karalius (Mindaugas — 
N. K., A. L.) būsimai katedros 
bažnyčiai paskirtų laisvą že
mės sklypą ir apdovanotų ją 

garbingais ir tinkamais tur
tais". (Turgenev A. J. Historica 
Russiae Monumentą, t. 1. Pet- 
ropoli, 1841, p. 75—77. Si kny
ga saugoma Vilniaus V. Kap
suko universiteto Mokslinėje 
bibliotekoje, už jos nurodymą 
autoriai dėkingi istorikui L. Ži
levičiui.)

Kitoje, jau 1252 m. Livonijos 
ir Prūsijos arkivyskupui išsiųs
toje bulėje, popiežius Inocentas 
IV rašo: „... sakoma, kad gar
sus Lietuvos karalius, naujai 
atsivertęs į krikščionių tikėji
mą, karštai trokštąs, kad jo 
valdose būtų vyskupo sostas, 
ypačiai, kad jis yra pasiryžęs 
savo lėšomis naujai pastatyti 
katedros bažnyčią (...), ją dos
niai apdovanoti".

Išliko keletas dokumentų, 
kuriuose XIV—XV a. sandūro
je kalbama apie Vilnių XIII 
amžiuje. 1388 m. Kryžiuočių 
ordinas, rašydamas Romos po
piežiui, teigė, kad XIII a. Lie
tuvos karalius Mindaugas buvo 
įsteigęs Vilniaus vyskupystę. 
Per 1399 m. derybas su Lenki
ja Torunėje Ordino atstovai 
taip pat tvirtino, kad XIII a. 
Mindaugas įsteigė Vilniaus 
vyskupystę. 1414—1418 m. 
Konstancoje įvykusiame katali
kų bažnyčios visuotiniame su
sirinkime Kryžiuočių ordino 
generalinis prokuratorius Pau
lius fon Vormditas, atsakyda
mas karaliui Jogailai, liudijo, 
kad XIII a. Mindaugas Vilniuje 
pastatė katedros bažnyčią ir 
kad Vilniuje buvo vyskupo re
zidencija.

Mindaugo katedros rekonstrukcija iš Kultūros Barų 1986 m. 5 Nr.
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istorija. Lenkai, vienok, niekad nenustojo tų 
savo suformulavimų piršti visiems. Laikas 
mums patiems Lietuvos-Lenkijos senuosius 
santykius matyti ne lenkų pristatyme, o 
mūsų pačių patikrintame vaizde, tuo labiau, 
kad pačių lenkų istorikų paskelbti dokumen
tai prieštarauja lenkų pristatytiems 
aprašymams.

Savo ruožtu, jei toks Lietuvos bei lietuvių 
krikštas 1387 m. būtų buvęs, tai būtų 
neįmanu “žodį išmesti iš dainos” ir tokios 
sukakties minėjimą tektų priimti. Tuo tar
pu 1387 m. jokios „dainos” apie Lietuvos bei 
lietuvių krikštą nebuvo. Tai vien tik J. 
Dlugošo sugalvota fantastinė pasaka, kurią 
lenkai vis dar nenustoja piršti lietuviams. 
Taip buvo ilgus metus. Tačiau, tai nereiškia, 
kad taip turi likti, ypač kai istorinių 
duomenų bei dokumentų sugretinimas 
aiškiai parodo, kad 1387 m. jokio nei 
Lietuvos, nei lietuvių krikšto nebuvo. Būtina 
atsiminti, kad 1386.11.14 d. Krokuvoje 
apsikrikštijo Jogaila. 1387 m. vasario mėnesį 
Jogaila davė Lietuvai tas trys privilegijas, 
kurios liudija, kad 1387 m. Vilniuje buvo 
paskelbta, jog katalikybė Lietuvoje yra 
oficiali religija, į kurią turi pereiti visi 
nekatalikai, suteikiant įvairias medžiagines 
lengvatas tiems Lietuvos bajorams kurie bus 
katalikais, o visi kiti tomis lengvatomis 
negalėjo naudotis.

Neatsitiktinai leidinyje “Atlas Hierar- 
chicus. Descriptio geographica et statistica S. 
Romanae Ecclesiae turn Occidentis turn 
Orientis... Consilio et hortas S. Sedis Apos- 
tolicae elaboravit P. Carolus Streit S.V.D., 
Paderborn/Vestfalija, 1913 m.”, lentelėje prie 
12 žemėlapio įrašyta, kad “Vilniaus vyskupi
ja įsteigta 1251 metais”.

Lietuvos krikštas įvyko 1251 metais, o 
lietuvių krikštas prasidėjęs prieš Mindaugo 
laikus, dar ilgai vyko ir po Jogailos laikų. 
Pastaruoju atveju lietuviai nesudaro jokios 
išimties, nes panašiai vyko ir kituose 
Europos kraštuose,- net ir toje pačioje 
Lenkijoje.

1988 m. bus 600 metų sukaktis kai 
Lietuvos sostinėje Vilniuje buvo reaktyvuota 

pirmoji Lietuvos vyskupija, kuri priešingai 
popiežiaus Inocento IV 1254-ų metų bulei, iki 
1798 m. priklausė Gniezno arkivyskupijai. 
Vilniaus vyskupijos faktiškas subor- 
dinavimas Gniezno arkivyskupijai Lietuvos 
bažnyčias subordinavo Lenkijos Bažnytinės 
provincijos hierarchijai. Nuo tada prasidėjo 
Lietuvos žmonių sistematiškas lenkinimas. 
Nuo tada Lietuvos katalikų bažnyčios 
atsidūrė lenkų atėjūnų rankose. Jie visai 
nesirūpino lietuvių reikalais, jiems mažai 
terūpėjo tvirtas religijos skiepijimas, o tik iš 
tų žmonių materialinė (asmeniška) ir politinė 
(Lenkijos) nauda. Bažnyčios mokslas pačių 
kunigų lenkų kalte dar ilgus metus į žmones 
visai nebuvo patekęs. Svetima, visiškai 
nesuprantama kalba kalbantieji ateiviai negi 
galėjo bent kokio platesnio atbalsio lietuvių 
tarpe rasti. Tatai matyti iš daugelio XVI, 
XVII ir net XVIII a. dokumentų, raštų. Pvz. 
popiežiaus Klemenso VIII legatas A. 
Kumulejus 1595 m. rašė: “Bekeliaudamas 
per Vilniaus vyskupiją, kuri man buvo 
Klemenso VIII įsakyta aplankyti, radau 
daugybę bažnyčių be kunigų. Iš kitų 
bažnyčių, kuriose eina dvasines pareigas 
lenkai kunigai nėra naudos nei tikybai, nei 
visuomenei, kadangi sielos ganytojai nemoka 
žmonių kalbos. Visiškai nėra kam mokyti 
žmones tikybos ir jie retai tevaikščioja prie 
sakramentų...”. Tai yra neabejotina, kad 
lenkų kišimasis į katalikybės reikalus ir 
naudojimas Bažnyčios politiniams lenkų 
tikslams yra sutrukdęs ne tik katalikybės, 
bet ir iš viso krikščionybės plėtojimąsi 
Lietuvoje.

1387 m. Jogailos privilegijos katalikybę 
Lietuvoje padarė oficialia religija, bet 1388 
m. įvykęs Vilniaus vyskupijos subor- 
dinavimas Gniezno arkivyskupijai leido 
Lenkijos bažnytinei hierarchijai pradėti 
sistematišką Lietuvos žmonių lenkinimą ir 
jų aneksavimą lenkiškumui. 1387 metai 
lietuviams primena ne kokį Lietuvos krikštą, 
kurio 1387 m. tikrai nebuvo, bet labai 
skaudžią lietuvių tautos tragediją, kur ano 
laiko lietuvių elitas pasidarė lenkais iš 
pasirinkimo ir nuėjo tarnauti Lenkijai.
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NAUJA KNYGA - LIETUVOS GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS 1918-1940

Pirmajam Pasauliniam karui baigiantis Lietuvai nepriklausomybę iškovojo ir iki Antrojo 
Pasaulinio karo ją saugojo kariuomenė ir Saulių sąjunga. Keli šimtai tūkstančių vyrų perėjo 
per kariuomenės eiles, ten jie gavo stiprų paruošimą. Negailestingas laikas dildo užsilikusias 
žinias, raštai išmėtyti po periodinius leidinius. Džiaugiamės, kad radosi asmenų, kurie visa 
rjžosi surinkti į vieną knygą, susisteminti ir parengti spaudai. Yra būtina visa tai išsaugoti 
ateities kartoms.

Spaustuvėje jau baigiama ruošti stambi knyga, kurią sudarys apie 900-1000 puslapių 
informacija apie visų ginklų rūšių dalinius, istoriją, kariuomenės organizaciją, centrines 
įstaigas bei tarnybas, mokymo įstaigas, ginklavimą, aprūpinimą ir 1.1. Priedu spausdinami 
visi pagrindiniai karinę tarnybą tvarkiusieji įstatymai, vėliausias pėstininkų rikiuotės statutas 
ir santrauka anglų kalboje. Knygoje bus apie 250 nuotraukų ir iliustracijų (kelios spalvotos), 
daug schemų ir brėžinių.

Knygą parašė Vytenis Statkus, padedamas gausių bendradarbių, jos leidimu rūpinasi 
lietuviškos skautybės institucija Vydūno Jaunimo Fondas. Tikima ją pateikti skaitytojams dar 
šių metų lapkričio mėn. Leidimas pareikalaus nemažai lėšų, apie $20,000.00. Autorius 
atsisakė honoraro ir visas parengimo išlaidas padengė pats.

Kviečiame besidominčius tapti knygos leidimo dalininkais. Įamžinkime savo artimuosius, 
brangius šeimos narius, kurių vardai ir pavardės bus įrašyti leidžiamojoje knygoje:

aukoją $1,000.00 ar daugiau, bus skelbiami knygos mecenatais
aukoją $500.00 ar daugiau, bus skelbiami knygos rėmėjais
aukoją $100.00 ar daugiau, bus skelbiami garbės prenumeratoriais

Prašome pasinaudoti žemiau spausdinama atkarpa. Jūsų atsiliepimo lauksime iki š.m. 
spalių mėn. 1 dienos.

VYDŪNO JAUNIMO FONDAS

Čekius malonėkite rašyti VYDŪNAS YOUTH FUND, Inc., vardu ir siųskite:

VYDŪNAS YOUTH FUND, Inc. 
c/o Jūratė Variakojis 
3715 W. 6dth Street
Chicago, IL 60629 .į

Siunčiu auką V. Statkaus knygai LIETUVOS GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS leisti

$.....................................

Minėtą auką skiriu ...................................................................................................................... .  .
laipsnis vardas, pavardė pareigos ar dalinys

atminti ir pagerbti. Prašau jo pavardę įrašyti leidžiamoje knygoje. _ ..
*. •*

Vardas, pavardė ........................................................ ....................................

Adresas ................................................................................................................................................................J

WWW Z.
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