
Pirmoji misija ∞ Lietuvà atvyko 1009 m. Îymus to meto misionierius

‰v. Brunonas (Bonifacas) patraukò ãia galbt dòl to, kad kaimynai Ïinojo

Lietuvà turint „karali˜“ – Netimerà. Ndienos supratimu, Netimeras – ne

karalius ir ne kunigaik‰tis: jis valdo ne valstyb´, o tik vienà i‰ lietuvi˜

genãi˜. Jis turi tik 300 kariaunink˜, vadinasi, jo genties teritorija dar gana

nedidelò. Be to, Netimeras tebòra priklausomas nuo ‰i˜ kariaunink˜. Taãiau

Ïingsniai valstybingumo link jau Ïengti – Netimero valdÏia paveldima,

genties teritorijà jis laiko savo tòvonija. Tai rodyt˜, kad jau turi bti

pradòjusi formuotis genties vado nuosavybòs teisò ∞ Ïem´ – didysis alodas.

·is procesas prasidòj´s neseniai – vienas Netimero brolis atsidalij´s ir gyvena

bei valdo atskirai (taigi Netimero ‰eima gali dalytis genties teritorijà), o kitas

brolis tebegyvena kartu.

Ne vienam galbt noròt˜si paskelbti Lietuvà 1009-aisiais buvus valstybe –

atsistotume ∞ vienà gretà su tuomet valstybes sukrusiomis Lenkija ir

Vengrija. Istorikams Ïinomas ir tarpinis etapas tarp genties ir valstybòs,

angl. chiefdom, – deja, kol kas nòra ‰io termino lietuvi‰ko atitikmens.

Istorik˜ nuomone, net palankiausioms aplinkybòms susiklosãius, Netimero

Lietuva bt˜ tapusi valstybe tik maÏdaug po ‰imtmeãio. Taigi Netimero

Lietuva nepriskirtina Lietuvos istorijos pradÏiai: proistoròs ir istorijos riba

laikome valstybòs atsiradimà, o valstyb´ apie 1240 m. sukurs Mindaugas.

1009-˜j˜ Lietuva – ry‰kiausias Lietuvos proistoròs baigiamojo etapo siuÏetas.

Lietuvos vardà pirmàkart uÏra‰ò ne patys lietuviai. Ra‰tas, kaip ir plytos ar menas, – tai 

civilizacijos lygio poÏymis. Neturime nei to meto Ïmoni˜ atvaizd˜, nei mro pastat˜. ·tai

kodòl brangus kiekvienas archeolog˜ radinys. âia pateikiame kirv∞, rastà netoli Elektròn˜,

Perknkiemyje, – tokiu galòjo bti nuÏudytas ‰v. Brunonas. Pana‰ius kirvius naudojo ir

kur‰iai. Taãiau lietuviai neturòjo toki˜ kalavij˜ kaip kur‰iai (vienas j˜ rastas XI a. kario 

kape Laivi˜ kapinyne, Kretingos r.), kuriuos pagrob´ didÏiavosi net viking˜ vadai.
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Po 1009 m. apie Netimerà Ïini˜ nebeturime. XII a. pr., t.y. po ‰imto met˜,
senrusi˜ metra‰tyje ra‰oma: „O ãia yra tautos, kurios rusams moka duokl´:
âiudò, Merò, Vesò, Muroma, âeremisò, Mardva, Permò, Peãiora, Jamò, Lietuva,
Îiemgala, Kur‰as, Neroma, Lyvò […]“. Taigi Lietuva yra senrusi˜ pajungta.
Atkreipkime dòmes∞ ∞ pusamÏiu ankstesn∞ – 1040 m. ∞ra‰à senrusi˜ metra‰tyje
„Sen˜j˜ laik˜ pasakojimas“: „Jaroslavas Ïygiavo prie‰ Lietuvà“. Ai‰ku, kad ãia
turimas galvoje Kijevo Rusios valdovas Jaroslavas I‰mintingasis (1019–1054).
Jungas Lietuvai veikiausiai ir buvo uÏkrautas ‰io Ïygio metu. Øsivaizduokime:
Netimeras ar jo ∞pòdinis bando prie‰intis senrusiams, bet pralaimi m‰∞ ir Ïva
drauge su visa kariauna. Tais laikais nukariautoji pusò pasirinkimo neturòjo.
Taigi net jei Netimero Lietuvà laikytume valstybòs uÏuomazga, Mindaugui
reikòjo viskà pradòti i‰ naujo. ·iame ankstyviausiame Lietuvos istorijos siuÏete
tarsi uÏkoduotas tolesnis Lietuvos likimas – bandome stotis ant koj˜ ir tolydÏio
esame pargriaunami. Ir tai, kaip parodys istorija, pakaitomis darò didieji
kaimynai – senrusiai ir vokieãiai.

Kijevo Rusia

Senrusi˜ valstybò Kijevo Rusia susiformavo IX a. II p. Metra‰ãio „Sen˜j˜ laik˜
pasakojimas“ Ïiniomis, 862 m. ∞ Rusià buvo pakviestas variag˜ (taip senrusiai
vadino vikingus) kunigaik‰tis Riurikas. Jis ir sukrò valstyb´. Po Riuriko valdÏia
atiteko kitam variag˜ kunigaik‰ãiui Olegui (mirò 912 m.), kurio valdymà
patvirtina vienalaikiai ‰altiniai. 988 m. Olego ankas Vladimiras Sviatoslaviãius
(valdò 988–1015 m.) ∞vedò krik‰ãionyb´. Kijevo Rusia savo galyb´ pasiekò XI a.
I p., valdant Jaroslavui I‰mintingajam. Po jo mirties prasidòjo valstybòs
skaldymasis, pasibaig´s XII a. II p. savaranki‰k˜ valstybi˜ susiformavimu.
Dauguma j˜ – Voluinò, Kijevas, âernigovas, Polockas, Vitebskas, Smolenskas –
vòliau prijungtos prie Lietuvos, Haliãas – prie Lenkijos, o kitos – Vladimiras-
Suzdalò, Naugardas, Riazanò – tapo XIV a. I p. i‰kilusios Maskvos
kunigaik‰tijos, kartu ir naujos rus˜ valstybòs, plòtimosi erdve (Ïr. p. 106–107).
·ià kunigaik‰tijà valdò tos paãios Riurikaiãi˜ dinastijos valdovai, todòl Maskva
laikò save Kijevo valstybingumo tradicij˜ paveldòtoja. Tuo remiantis ‰iandien
siloma ne tik Maskvos, bet ir Kijevo valstyb´ vadinti Rusija, o ne Rusia, nors
tam labai prie‰inasi kai kurie ukrainieãi˜ mokslininkai. Mes Kijevo valstybòs
Ïmones vadiname senrusiais (Ïr. p. 113).

Netimero Lietuvos likimas 

XI A. KUR·Iˆ KARIO KAPAS. LAIVIˆ KAPINYNAS 
Jaroslavo I‰mintingojo snaus Kijevo
Rusios kunigaik‰ãio Sviatoslavo
(1054–1078) ir jo ‰eimos pie‰inys – vienas
ankstyviausi˜, o gal ir pats ankstyviausias
senrusi˜ atvaizdas.
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