
39

IŠ GUDIJOS

Krivičiai: etnogenezė ir istorija

Aliaksiejus DZIERMANTAS

Krivičiai yra didžiausia etninė bendrija miškingojo 
viduramžių Rytų Europos ruožo platybėse. Jie užėmė 
milžinišką teritoriją nuo Nemuno aukštupio vakaruose 
iki Kostromos Pavolgio rytuose, nuo Pskovo šiaurėje iki 
Sožo bei Desnos aukštupių pietuose. Metraštis byloja: 
…иже сěдятъ на верхъ Волги, и на верхъ Двины и на 
верхъ Днěпра, их же градъ есть Смоленескь; тудě бо 
сěдять кривичи „jie gyvena Volgos aukštupy, ir Dauguvos 
aukštupy, ir Dnepro aukštupy, o miestas jų – Smoleneskas, 
štai kur gyvena krivičiai“.1 Anot įvairių rašytinių šaltinių, 
krivičiams priklausė teritorijos, kuriose vėliau įsikūrė Psko-
vo, Smolensko ir Polocko žemės.2 Pastarosios gyventojai 
metraštininkams dar buvo žinomi „poločianų“ (polockėnų, 
polockiečių) vardu, nors archeologinė medžiaga neleidžia 
pripažinti juos sudarius atskirą etninę grupę (gentį) ir at-
skirti nuo Smolensko srities gyventojų.3

Krivičius galima laikyti pagrindiniu baltarusių etnoso 
susidarymo dėmeniu: ir todėl, kad jie užėmė didžiausią 
būsimo baltarusių etnografinio arealo dalį, ir todėl, kad 
padarė didžiausią įtaką baltarusių tautos etninio savitumo 
bei valstybingumo formavimuisi.4

Paprastai apibūdinant krivičių etniškumą vartojama 
„rytų slavų“ sąvoka, bet mes jau turime pakankamai pagrin-
do tuo abejoti, juolab kad netgi tie tyrinėtojai, kurie šiaip 
jau nėra linkę mažinti slavų įtakos mūsų žemėse, priversti 
pripažinti, jog „turbūt teisūs 
buvo tie XIX a. istorikai, 
kurie krivičius laikė ‘pusiau 
lietuviais’“.5

Krivičių išskirtinumą 
vadinamajame „rytų slavų“ 
areale lemia daug veiksnių. 
Pažymėtina, kad etninis jų 
pobūdis, matyt, kėlė daug 
klausimų jau pirmiems rusų 
metraštininkams: krivičių 
nėra nei slavų genčių sąra-
še, nei tarp baltų bei finų 
genčių. Esama nuomonės, 
kad į savo istorinę gyvena-
mąją erdvę krivičiai pateko 
migruodami – ar iš vaka-
rų, ar iš pietų (V. Sedovas, 
P. Tretjakovas ir kt.). Su tuo 

sunku sutikti dėl įvairių priežasčių. Štai kai kurios iš jų: 
1) migracijos hipotezė akivaizdžiai prieštarauja metraščio 
duomenims apie krivičių autochtoniškumą;6 2) migracijos 
hipotezė prieštarauja padavimams apie baltarusių kilmę 
ir gyvenamąją vietą;7 3) tokios didelės ir gana vientisos 
etninės bendruomenės atsikraustymas į milžiniškas Šiau-
rės Rytų Europos platybes, be abejo, būtų palikęs pėdsaką 
rašytiniuose, archeologijos, kalbos ir kt. šaltiniuose; 4) 
gausiausio „Krivičių“ tipo vietovardžių paplitimo arealas 
byloja veikiau apie vėlesnį dalies krivičių persikraustymą 
iš metropolinio Dnepro bei Dauguvos aukštupių regiono 
kitur nei atvirkščiai;8 5) matyt, vyko kolonizacija šiaurės 
kryptimi, ką gali liudyti baltiški Dnepro bei Dauguvos 
aukštupių regiono vandenvardžiai senovės Rusios šiauri-
nėse žemėse9 (tyrinėtojų nuomone, jau apie VIII a. būtent 
krivičiai įsteigė Senąją Ladogą10).

Kilmė

Lemiamą reikšmę sprendžiant krivičių kilmės klausimą 
turi ilgųjų pilkapių archeologinės kultūros ištakos ir etninė 
atribucija. Ilguosius pilkapius dažnas tyrinėtojas kaip tik 
sieja su metraštinių krivičių protėviais. Kol kas nerasta 
genetinio tęstinumo požymių tarp Bancerovo-Tušemlios 
baltiškos kultūros ir ilgųjų pilkapių kultūros,11 todėl neat-
sirado galimybės patvirtinti čionykštę pastarosios kilmę, 

Bronziniai antsmilkiniai (V–VIII a.).  
Baronikų piliakalnis, Vitebsko r.

XI–XII a. varinio arkliuko iš pilkapio kapinyno  
prie Esmonų kaimo (Belyničių raj.) pakabuko atvaizdas.
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aukštupio ir toliau į šiaurę esančių žemių etninės sudėties 
vertinimų: „Kadangi slavų ekspansijos į šias žemes iki IX a. 
pab. kokių nors požymių įžvelgti sunku, pirmosiomis savo 
gyvavimo fazėmis Rusia (t.y. variagai *ruotsi – A. Dz.) 
susidūrė visų pirma su finais ir baltais“.25

Nekyla abejonių, kad IX–XI a. labai pasikeitė ir materi-
alinė, ir dvasinė vietos gyventojų kultūra, bet aiškinti tokias 
transformacijas vien ieškant „masinės slavų migracijos“ 
pėdsakų – regis, supaprastintas ir angažuotas požiūris. 
Žinoma, tam tikro daiktinio inventoriaus pasirodymas ir 
naujos laidosenos atsiradimas yra gana svarūs kito etnoso 
įtakos požymiai.26 Vis dėlto kai kurie tyrinėtojai kitąsyk 
rekomenduoja į gaminių paplitimą žiūrėti būtent kaip į 
gaminių paplitimą (per prekybą, kultūrinę įtaką, madą, 
mėgdžiojimą ir t.t.), užuot skubėjus daryti išvadas apie 
pačių žmonių migraciją. Mada ir kultūros tendencijos ne-
aplenkia ir laidojimo ritualo (kaip kad apskritai papročių), 
ir šį ritualą etnosas iš etnoso irgi gali perimti.27 Regis, 
labai naudinga tyrimo objektyvumui mūsų atveju būtų 
„autochtoniškumo prezumpcija“, pagal kurią kiekvienas 
kultūros reiškinys pirmiausia, kol nėra įrodyta priešingai, 
būtų pamėgintas įvertinti kaip vietinės kilmės, kaip vietinės 
kultūros evoliucijos padarinys.28

Šiuo požiūriu įtikinamiausia ir įvairiausia medžiaga 
pagrįsta atrodo tezė, jog senųjų krivičių kultūra vystėsi 
autonomiškai, ankstesniųjų Dnepro ir Dauguvos sričių 
kultūrų (pirmiausia – Bancerovo–Tušemlios–Kaločino 
kultūros, o tolimesnėje perspektyvoje – ir apskritai Dnepro 
bei Dauguvos baltų) pagrindu.

Neseniai naujų įdomių argumentų už tokią nuostatą 
pateikė tyrinėtojas iš Sankt Peterburgo A. Gerdas. Bandyda-
mas atsekti daugelio Padneprės bei Padauguvės kultūrinių 
ypatybių ištakas, jis priėjo dvi labai svarbias išvadas: 1) 
ši sritis priklauso gana vientisam istoriniam ir kultūriniam 
tipui; 2) jis remiasi kultūriniu šio krašto gyventojų tęsti-
numu pradedant mažiausiai nuo III tūkstantmečio pr. Kr.29 
Aiškėja, kad atskirų istorinių ir kultūrinių zonų (taip pat 
ir Dnepro–Dauguvos zonos) susidarymas anaiptol nėra 
susijęs su masiniu slavų paplitimu, bet sietinas su kur kas 
ankstesniais laikais – daug ankstesniais nei istoriškai ar net 
teoriškai gali būti įsivaizduojamas pats slavų atsiradimas.30

Šiandien labiausiai pagrįsta atrodo hipotezė, kad prieš 
slaviškąjį krivičių istorijos etapą būta ir baltiškojo – tiek 
kalbos, tiek materialinės kultūros prasme.31 Tokią nuo-
monę grindžia tai, kad XII–XIII a. pietiniame Polocko 
žemės pakraštyje būta daugybės baltiškų gyvenviečių, 
kurias rusų metraštininkai tapatino su Lietuva (литва).32 
A. Sobolevskis, ištyręs rašytinius duomenis apie XII–XIII 
a. Lietuvos rengtus Rusios puldinėjimus, buvo išsakęs 
nuomonę, jog „Lietuvos žemei“ tuomet priklausė ir dalis 
(buvusių) Vitebsko, Pskovo, Tverės, Maskvos gubernijų, o 

o tai kai kuriuos tyrinėtojus vertė jos ištakų ieškoti vaka-
ruose – Pavyslyje.12 Tačiau šiandien, atsižvelgiant į naują 
archeologinę medžiagą, galima pažymėti ryškią Šiaurės 
Baltarusijos ilgųjų pilkapių kultūros sąsają su vietiniais 
III–IV a. archeologiniais paminklais, o nereti bendri bruožai 
tarp Vitebsko ir Pskovo ilgųjų pilkapių leidžia pasekti šios 
kultūros nešėjų slinkimą iš Šiaurės Baltarusijos į Pskovo 
ir Naugardo regioną.13 Ten pat, būtent dabartinės Balta-
rusijos šiaurėje, krivičių gyvenamosios srities ribose, ir 
aptikti seniausi pailgieji pilkapiai ir sinchroniškos su jais 
apvalios I tūkstantmečio trečiojo ketvirčio kapavietės su 
Bancerovo kultūros keramika.14 Ryškūs skirtumai tarp 
Pskovo ir Smolensko regionų ilgųjų pilkapių byloja apie 
nepriklausomą pastarųjų kilmę,15 o tai irgi prieštarauja 
nuomonei apie krivičių atsikraustymą į Baltarusijos bei 
Smolensko Padauguvį ir Dnepro aukštupį iš Papskovės.16 
Krivičių-polockėnų arheologiniai požymiai yra susiję su 
Polocko regiono ankstyvųjų ilgųjų pilkapių kultūra ir Ban-
cerovo kultūros Atokino variantu, o etniškai – pirmiausia 
su baltų (latgalių) substratu. Jie leidžia traktuoti Metraščio 
žinią apie Polocko žemę („nuo jų pačių krivičiai“) taip, jog 
tai būta bazinės krivičių etnoso teritorijos.17 Pastaruoju 
metu, tenkant pripažinti, kad tarp Bancerovo–Tušemlios 
tipo paminklų bei ilgųjų pilkapių nesama rimtų skirtumų 
bei ribų, vis aiškiau prabylama apie šių kultūrų artumą 
ar net tapatumą.18 Ir Pskovo, ir Smolensko ilgųjų pilka-
pių archeologinis kompleksas, taip pat kalbotyros bei 
antropologijos duomenys (baltiškas sluoksnis Papskovės 
vandenvardžiuose, antropologinės krivičių ir latgalių są-
sajos) suteikia visai pakankamą pagrindą juos palikusius 
žmones laikyti baltais.19 Šiuo požiūriu itin verta priminti 
hidroniminę „ašį“, kuri jungia Latviją su šiaurės Pamaskviu 
ir gana įtikinamai siejasi su „krivičišku“ etnolingvistiniu 
elementu, kuris ilgainiui „debaltizavosi“.20

Ši aplinkybė leidžia išvis atsisakyti etninės takoskyros 
tarp „krivičių“ ir „baltų“,21 nes apriorinis krivičių slaviš-
kumas tiesiog išgaruoja, ir jų slaviškasis dėmuo (nesvarbu, 
iš kur jį kildinsime: iš Vyslos žemupio ar iš pietų) pasirodo 
tesąs fikcija.22 Patikimi (pirmiausia – archeologiniai) sla-
vų buvimo įrodymai tad pasislenka į „rusišką“ epochą,23 
prasidėjus amatų bei prekybos sprogimui. Tai verčia sla-
višką elementą mūsų žemėse vertinti jau ne kaip etnosų 
migracijos, ne atsikraustymo, bet veikiau kaip sudėtingų 
tarpkultūrinių santykių padarinį. Bent jau galime pasikliauti 
I. Liapuškinu, kuris, nuodugniai ištyrinėjęs miškų ir miš-
kastepių ploto Rytų Europoje paminklus „rusų“ valstybės 
įsikūrimo išvakarėse, priėjo išvadą, kad „iki VIII–IX a. 
visą Aukštutinio Padnieprio ir gretimų rajonų sritį nuo 
Okos aukštupio rytuose iki Nemuno vakaruose, nuo ribos 
su miškastepe pietuose iki Dauguvos upyno šiaurėje užėmė 
baltų gentys“.24 Plg., pavyzdžiui, ir vieną naujausių Dnepro 
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pirmiausia – dalis Smolensko gubernijos.33 Ne-
sunku pastebėti, kad nužymėta teritorija, kurios 
nereikia tapatinti su politinės būsimos Lietuvos 
valstybės branduoliu, didžiąja dalimi sutampa su 
Polocko ir Smolensko krivičių gyventu arealu. 
Turint omeny tai, kad anuomet „lietuviai“ reiškė 
daugmaž tą pat, ką dabar „(rytų) baltai“,34 aną 
„lietuvą“ galima hipotetiškai interpretuoti kaip 
rytų baltų dialektais kalbėjusius krivičius, kurie 
ir ėmėsi karinės ekspansijos į gretimas žemes. 
Pridurkime čia ir tai, kad dar XIV–XVI a. Vi-
tebsko srityje, Abolcų kaimo apylinkėse, būta 
dokumentaliai fiksuoto lietuvių anklavo.35

Dėl krivičių suslavėjimo (pirmiausia – kalbi-
nio), tai, mūsų manymu, dėmesio verta mintis, 
kurią dar XIX a. išsakė Simonas Daukantas 
(„Darbai senovės lietuvių ir žemaičių“ I.4.). Sla-
vėjimą jis siejo su „rusų“ veiksniu: Tie variagai 
plėtės didžiai veikiai, kaipogi metuose 912 ne 
tiktai visais krievais valdė, bet ir gudų žemę su 
jų buveine Kijevu užėmė, ir krievų giminę taip 
sujaugė su gudais, jog šiandien krievai kalba 
gudiškai, ne savotiškai. Tie k r i e v i a i  […] 
k a l b ė j o  v i e n a  k a l b a  s u  l i e t u -
v i a i s, žemaičiais, letais, prūsais, kurie, būdami 
jau valdžioj variagų, paskui gudų, ilgą laiką dar 
s a v o  k a l b ą  užlaikė, kaipogi daugiau nei 
pusantro šimto metų buvus po užėmimo krievių 
žemės d v i  k a l b i, sako, dar tenai buvusi: 
viena r a š t i n ė,  t a i  y r a  g u d ų, antra 
ž m o n i ų,  t a i  y r a  k r i e v i ų.36 Pagrin-
diniai krivičių ir polietninės, slavų kalbinio 
elemento dominuojamos Rusios „susiliejimo“ 
centrai, be abejo, buvo miestai, iš kurių ir sklido 
galingi asimiliavimo impulsai, dargi remiami 
cerkvės ir palaikomi anų laikų politinio elito.37 
Tačiau verta prisiminti, kad didžiojoje Rytų 
Europos dalyje bendra miesto kultūra tuo metu 
teapėmė visai nežymią dalį gyventojų – vos 2–5 
procentus, o didžiąją žmonių daugumą sudarė 
konservatyvi kaimo liaudis, kurioje vyravo 
autochtonai, ne slavai.38 Pagrindinio „rusų“ 
komponento – variagų – dalinis perėjimas prie 
slavų kalbos greičiausiai įvyko jau pirmojoje IX 
a. pusėje Dnepro vidurupyje – besiformuojant 
vadinamajam Rusų kaganatui,39 iš kurio toliau 
ši kalba kartu su „rusais“ ėmė sklsti po visą Rytų 
Europos erdvę. Šiame kontekste prisimintinas 
pavyzdys, kai tipiškoje X a. pirmojo ketvirčio 
skandinavų kapavietėje, priklausančioje seniau-
siam Rytų Europoje ir baltarusių etninėse žemėse 

Krivičių vyrų ir moterų apdarai  
(Breslaujos gyvosios archeologijos mėgėjų klubo rekonstrukcija).
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protourbanistinės Gnezdovo gyvenvietės Smolensko 
srityje nekropoliui, buvo rastas slaviškas užrašas.40 Rytų 
baltais laikytinų krivičių asimiliacija prasidėjo faktiškai 
jau polietninės „senovės Rusios“ valstybės sudėtyje.

Pateiktas požiūris dera ir su archeologine medžiaga. 
Ilgųjų pilkapių kultūra išnyksta Dnepro ir Dauguvos aukš-
tupiuose IX a. pab.–X a. pirmojoje pusėje, ir tuo pat metu 
atsiranda visai nauji paminklai – apvalūs pilkapiai su deginti-
niais palaikais. Šie pilkapiai nekildinami tiesiog iš ilgųjų, bet 
siejami su slavais.42 Jų pagrindu iškyla vadinamoji senovės 
rusų XI–XII a. pilkapių kultūra. Iš visko matyti, kad šios 
kultūros genezei ypatingą reikšmę turėjo prekybos ir amatų 
centrai (protomiestai), kurių iškilimas tam tikru mastu apardė 
vietinę kultūrinę tradiciją, sukeldamas joje tam tikrą „vibra-
ciją“.43 Bet tai nebūtinai yra susiję su naujų – slavų kilmės 
gyventojų antplūdžiu. Esama duomenų, kad IX a. pab.–X a. 
pr. Dnepro ir Dauguvos tarpupyje būta skandinavų.44 Taip 
pat labai svarbu tai, kad vienintelė vieta, kur koncentruotai 
aptinkami slaviškieji apvalūs pilkapiai su degintiniais palai-
kais – tai Gnezdovas.45 Ši gyvenvietė, kurioje svarbią vietą 
užėmė švedų vikingai,46 sudarė palankią terpę Smolensko 
žemėse iškilti „senovės rusams“ („slavams“).47 Tokie pre-
kybos bei amatų centrai (kaip, matyt, ir Polockas48 bei kiti 
miestai) su jų gyventojais ir buvo labai svarbus veiksnys, 
senovės rusų pilkapių kultūros „gatavam variantui“ plintant 
į kaimą.49 Beje, reikšminga tai, kad senųjų pilkapių kultūra, 
kaip reliktinis reiškinys, materialinėje Polocko krivičių kul-
tūroje atsekama dar per visą X a.50; ir apskritai Polocko bei 
Vitebsko Padauguvy bet kuri nauja archeologijos paminklų 
rūšis kur kas ilgiau išlaiko ankstesnės kultūros požymius nei 
Smolensko Padnieprėje.51

Vienas iš krivičių atsikraustymo iš vakarų teorijos 
pamatinių elementų yra šiuolaikinių (pirmiausia Pskovo 
srities) tarmių fonetinės ypatybės, siejančios tas tarmes su 
lenkų (liachų) dialektais.52 Lingvistų nuomone, nemažai 
tarminių ypatybių iš tikrųjų tebeatspindi tą būklę, kai kri-

vičių genties kalba sudarė vieną lingvogeografinį arealą 
su šiaurinėmis vakarų slavų tarmėmis.53 Tačiau tai, kad tų 
pačių archajiškų ypatybių, siejamų su senovės krivičiais, 
esama ir prūsų–jotvingių–pietų lietuvių areale, palieka 
galimybę asocijuoti jas ne tik su šiaurinėmis vakarų slavų 
tarmėmis, todėl negali būti „vakarų slaviškos“ krivičių kil-
mės įrodymas.54 Archeologinė ir lingvistinė analizė atmeta 
krivičių atsikraustymo iš vakarų palei Baltijos jūrą tezę,55 o 
archajiškieji Pskovo tarmių reiškiniai gali būti paaiškinami 
būtent baltiškuoju (ir iš dalies finiškuoju) substratu.56 Tam 
tikros būdingos šiuolaikinių baltarusių tarmių fonetinės 
ypatybės leidžia atpažinti teritorijas, suslavintas pirmiausia 
kalbinių kontaktų, o ne migracijos būdu – joms priklauso 
visas krivičių arealas Baltarusijoje, kuris, be kita ko, yra ir 
tipiškųjų baltarusių kalbos ypatybių (dzėkavimo, cėkavimo, 
akavimo ir kt.) kilmės bei plitimo centras.57

Pagaliau prielaidą, kad jokia „slavų migracija“ neturėjo 
reikšmingos įtakos etniniam krivičių veidui, patikimai ve-
rifikuoti leidžia ir fizinės antropologijos medžiaga.

Fizinė antropologija

Etnoso genofondas dažnai pasirodo besąs tvaresnis už 
kalbą ir kultūrą. Antropologinė medžiaga leidžia su dideliu 
patikimumu šiuolaikinius baltarusius laikyti tiesioginiais 
senųjų čionykščių gyventojų palikuonimis.58 Antropolo-
ginis baltarusių etnoso tyrimas per pastaruosius 25–30 
metų „leido iškelti prielaidą apie jo pirminės genetinės 
informacijos tęstinumą per šimtą–šimtą penkiasdešimt 
kartų, t.y. iš daug ankstesnių laikų nei šią teritoriją kolo-
nizavo rytų slavai“.59 Šio tęstinumo ištakos siekia ne tik 
protobaltarusiškas gentis – krivičius, dregovičius, radimi-
čius ir kt., bet netgi neolito paleoeuropidų rasinę bendriją. 
Specialistai atkreipė dėmesį ir į „vakarų krivičių, radimičių 
bei dregovičių fizinio paveikslo vienybę, į jų panašumą 
su viduramžių latviais-lietuviais”, kas yra vertinama kaip 
„bendro antropologinio substrato apraiškos“.60

Fizinės Polocko krivičių išvaizdos rekonstrukcija. Pakabukas – šukos.
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V. Bunakas, tyrinėdamas senovės Rytų Europos gyven-
tojų kraniologiją (kaukolės matmenis), ilgagalvį krivičių 
tipą klasifikavo kaip senovinės šiaurės europidų rasės 
baltiškąjį tipą, paplitusį nuo dešiniojo Dnepro kranto ligi 
Baltijos jūros.61 G. Dėbecas, tyrinėjęs kaukoles iš X–XII a. 
krivičių, dregovičių bei radimičių kapaviečių, konstatavo 
nesant tarp jų jokio realaus skirtumo, taip pat pažymėjo 
labai didelį jų panašumą į kaukolių seriją iš Latvijos Ludzu 
kapinyno. Šiuo pagrindu autorius teigė, kad šiuolaikinės 
Baltarusijos teritorija į slavų kultūros ratą buvo įtraukta 
ne dėl masinio slavų atsikraustymo, bet per akultūraciją.62 
T. Trofimova Polocko krivičius priskyrė ilgagalviam pla-
čiaveidžiam tipui, pažymėjo jo ryšį su Dnepro vidurupiu 
bei aukštupiu ir su Pabaltiju ir laikė šį tipą reliktiniu, 
žinomu mažiausiai nuo bronzos amžiaus.63 R. Denisova 
pripažino esant labai tikėtina, kad II tūkstantmečio pir-
mojo ketvirčio dolichokraniškos plačiaveidės gentys kilo 
iš Baltarusijos teritorijos iš vietinių virvelinės keramikos 
kultūros genčių, kurias galima laikyti prabaltais.64 T. Alek-
sejeva, irgi priskyrusi Polocko krivičius prie ilgagalvio 
santykinai plačiaveidžio tipo, pabrėžė, kad „su santykiniu 
plačiaveidiškumu deranti dolichokranija būdinga baltiškai 
kalbėjusiems viduramžių gyventojams. Matyt, genetiškai 
šis kompleksas su slavais nėra susijęs. Teritorinis paplitimas 
(šiaurinė slavų gyvenamosios erdvės dalis) irgi byloja prieš 
slavišką jo priklausomybę“.65

Polocko regiono teritorijoje buvo rastos ir gracilesnės 
kaukolės, davusios pagrindą visą suminę krivičių seriją 
apibūdinti kaip vidutiniaveidį tipą,66 tačiau naujausios 
medžiagos tyrimas šios skubotos išvados nepatvirtino – 
buvo nustatyta, kad Polocko krivičiai priskirtini būtent 
dolichokraniškam plačiaveidžiam tipui.67 Bet V. Sedovas, 
kraniologinės medžiagos pagrindu neradęs esminių skir-
tumų tarp plačiaveidžių ir vidutiniaveidžių Baltarusijos 
pilkapių kaukolių, jau anksčiau buvo apjungęs Polocko ir 
Smolensko krivičius, dregovičius bei radimičius į vieną 
grupę,68 priklausančią ilgagalviam vidutiniaveidžiam tipui, 
ir pažymėjo, kad jos paplitimo teritorija „ankstyvaisiais 
viduramžiais tiksliai sutampa su Dnepro baltų genčių 
arealu, nustatytu remiantis hidronimijos bei archeologijos 
duomenimis“.69

Pskovo krivičių pogrupis antropologiškai artimiausias 
jotvingių arealo gyventojams.70 Iš rytinių krivičių grupių 
(iš Jaroslavlio, Kostromos ir Vladimiro–Riazanės teterito-
rijų) fizinio tipo ypatybių matyti, kaip vakarų (daugiausia 
Smolensko) krivičiai kolonizavo Volgos aukštupį bei 
Volgos–Kliazmos tarpupį ir asimiliavo tenykščius finus.71

Pagal kaukolės smegeninės bei veido dalių absoliučius 
matmenis ir pagal galvos rodmens santykį su veido pločiu, 
mozūrus (suslavintus vakarų baltus72), Polocko krivičius, 
jotvingius, aukštaičius ir latgalius jungia bendras fizinių 

bruožų kompleksas, kuriuo jie panėšėja į norvegus ir an-
glosaksus.73 Išanalizavus pogrupių kraniologinę medžiagą 
pagal skirtingus požymius, vienu atveju (20 požymių ir 
13 pogrupių) aiškėja Smolensko krivičių ir žiemgalių 
panašumas, o kitu (16 požymių ir 15 pogrupių) panašūs 
pasirodo esą Senosios Ladogos gyventojai, latgaliai, 
dregovičiai, radimičiai, žemaičiai, Smolensko krivičiai ir 
žiemgaliai, o tai darsyk patvirtina krivičių ir baltų antro-
pologinę vienybę.74 Bet atsižvelgiant į pačių baltų genčių 
antropologinės sudėties nevienalytiškumą, reikia pabrėžti, 
jog Baltarusijos teritorijos pilkapių gyventojai (taip pat 
ir Polocko bei Smolensko krivičiai) panašūs pirmiausia į 
tas baltų grupes, kurios geležies amžiuje buvo susijusios 
su Dnepro aukštupio erdve (jotvingiai ir brūkšniuotosios 
keramikos kultūros nešėjai75).

Iš odontologinės medžiagos tyrinėjimų matyti, kad 
vakarinės krivičių serijos visiškai atitinka vadinamuosius 
Vidžemės latgalius, aukštaičius ir žemaičius, o didžiausias 
panašumas nustatytas su VIII–XIII a. rytiniais latgaliais.76 
Neabejotiną krivičių ir su jais vienalaikių latgalių dantų 
kompleksų artumas vėlgi byloja vietinės, baltiškos krivičių 
kilmės naudai.77

Taigi jokių antropologinių slavų atsikraustymo į 
Padauguvį pėdsakų nėra. Tą medžiagą, kurią kai kurie 
mokslininkai mėgina sieti su slavais, galima susieti ir su 
kitais etnosais, tarp jų ir su baltiškais.78 Šiaip ar taip, iš 
antropologinių tyrinėjimų visiškai aišku, kad jokių masinių 

Daiktai iš X–XI a. lobyno, rasto Nevelyje (Pskovo sr.).
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daiktams. Tai duoda gana rimtą 
pagrindą slaviškajai ilgųjų pilkapių 
atribucijai užginčyti.85 Apskritai Pa-
dnieprės ilgųjų pilkapių moterų įka-
pės artimiausių analogijų turi būtent 
Rytų Pabaltijy ir apibūdinamos kaip 
baltiškos.86 M. Artamonovas Pskovo 
ilguosiuose pilkapiuose bei Nau-
gardo „sopkose“ aptiko santykinai 
nedaug iškasenų, tarp kurių vyravo 
baltiški tipai.87 Beveik visi baltų 
papuošalų tipai, randami ilguosiuose 
pilkapiuose, turi analogijų vėlesnių 
apvaliųjų pilkapių, priskiriamų krivi-
čiams, daiktinėje medžiagoje.88 Tarp 
kitko, dar A. Spicynas 1926 m. buvo 
pažymėjęs: „Smolensko piliakalnių 
(гарадзішчаў) inventorius panašus 
į vadinamųjų lietuviškų piliakalnių 
(пілекальнісаў) inventorių. Iš to 

galima spręsti, kad šis kraštas VII–VIII a. buvo apgyventas 
lietuvių. Daiktai lietuvių ir krivičių (Naugardo sr.) piliakal-
niuose nuo XII–XIII a. – tie patys. Ir šie piliakalniai, kad ir 
kur jie būtų, laikytini lietuviškais“.89

Krivičių pilkapiuose taip pat randama juostinių apgalvių 
(kartais pavadinamų vainagais, iš la. vainags „vainikas“), 
antkaklių, gyvatės pavidalo apyrankių (taip mene įsikūnijo 
populiarus tarp baltų žalčių kultas), įvijinių žiedų ir daugy-
bė įvairių pasagos pavidalo segių, būdingų išskirtinai baltų 
apdarui.90 Baltiškos minėtų papuošalų kilmės problemą 
tyrinėjusi Z. Sergejeva priėjo išvadą, kad jų aptinkama 
beveik visoje baltarusių etninėje teritorijoje, ir tokie daiktai 
kaip teriomorfiškos apyrankės, vytinės antkaklės ir apgal-
viai paprastai randami atokiai nuo miestų, nuošalėje nuo 
prekybos kelių, atkampiose vietovėse, o tai byloja apie 
vietinę jų kilmę.91

Krivičiams būdingi ir žirgelio pavidalo krūtinės paka-
bukai, vienoje kapavietėje kartais aptinkami po du arba 
sudvejinti kartu su šukomis.92 Šie daiktai ypač įdomūs 
prisimenant dvilypę gerovės ir vaisingumo dievybę (blr. 
Спарыш, Вазіла, Кумяльган;93 la. Jumis), susijusią su 
populiariu baltuose arklių kultu.94

Baltiškų radinių ypač gausu Polocko žemės kapavietė-
se.95 Iš dviejų šimtų inventorizuotų Polocko srities pilkapių 
kompleksų analizės matyti, kad tik ketvirtadalyje iš jų būta 
antsmilkinių, kituose jų nebuvo išvis, tačiau rasta daug 
išskirtinai baltiškų metalo dirbinių.96 O net ir vertinant 
kapavietes su antsmilkiniais (kurie neva artimesni slavų 
papuošalams – ar ne vien todėl, kad tarp jų pasitaiko „sla-
viškų“ antsmilkinių), būtinai reikia atsižvelgti ir į jų galimą 
neslavišką kilmę.

migracijų, kurios būtų galėjusios iš esmės pakeisti fizinį 
Baltarusijos gyventojų tipą, nebūta.79

Taigi daugumos antropologų nustatytas ryškus baltų 
genčių (ypač latgalių) ir Polocko krivičių panašumas pare-
mia nuomonę krivičius pradžioje buvus baltus ir tik paskui 
suslavėjus – pradėjus kalbėti slaviškai.80

materialinė Kultūra

Skiriamaisiais krivičių etnoso artefaktais laikomi apyran-
kės pavidalo antsmilkiniai surištais galais. Gana įtikinama 
atrodo nuomonė, kad šių X–XIII a. krivičiams būdingų pa-
puošalų prototipas yra analogiški antsmilkiniai, tik sudurtais 
ar vienas ant kito sudėtais galais, rasti Bancerovo–Tušamlios 
kultūros paminkluose.81 Tai, kad pirmųjų apyrankės pavidalo 
antsmilkinių kultūros būta ir Bancerovo areale, ir Lietuvos 
teritorijoje – irgi ant bendro baltų brūkšniuotosios keramikos 
kultūros substrato, – V. Sedovas laiko lietuvių ir Polocko 
bei Smolensko krivičių giminingumo ženklu.82 Vis dėlto šis 
tyrinėtojas svarsto galimybę minėtus ankstyvuosius antsmil-
kinius sieti su slavų etnosu. Bet štai Smolensko archeologas 
J. Šmidtas su slaviška interpretacija nesutinka ir, suabejojęs 
apyrankės pavidalo antsmilkinius (taip pat ir sudurtais ar 
vienas ant kito sudėtais galais) buvus tik slavų papuošalus, 
randa jiems analogijų Lietuvoje, kur jie išties buvo būdingas 
galvos apdangalo elementas nuo I iki VI a.83 Ankstyvųjų 
apyrankės pavidalo antsmilkinių paplitimo chronologija 
bei teritorija duoda pagrindą laikyti juos kaip tik rytų baltų 
(būsimųjų latvių ir lietuvių) požymiu.84

Ištisa aibė artefaktų (antkaklės, papuošalai su spalvotu 
emaliu, pakabukai, įvairūs antsmilkinių tipai), rastų ilguo-
siuose pilkapiuose, yra tapatūs atitinkamiems baltų genčių 

Šklovo stabas (X a.). Vseslavas Kerėtojas Kijevo soste  
(Radvilų metraščio miniatiūra).
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Krivičių vyrų rūbai taip pat labai panašūs į gretimų baltų 
genčių apdarą, o tai reiškiasi įvairiomis pasagų pavidalo 
segėmis, lyros pavidalo sagtimis, žiedais, apyrankėmis ir 
t.t.97 Įdomu, jog net daugeliu atžvilgių „internacionalinės“ 
kariaunų kultūros daiktai XII–XIII a. Polocko kunigaikš-
tystėje buvo labai panašūs į prūsų kilmingų karių sunkiąją 
ginkluotę.98

Pateikti faktai tik dar kartą pabrėžia, kad „XI–XII a. 
apdaras – tai ryškaus baltų substrato vaidmens baltarusių 
etnogenezėje požymis, regima etninės savimonės forma-
vimosi išraiška“,99 o apskritai minėti artefaktai leidžia 
krivičių žemes įjungti į vieną didelį Pabaltijo arealą, ku-
riam priklausė ir šiuolaikinės Lietuva bei Latvija, ir netgi 
Estija.100

Be pačių daiktų lyginimo, etninę jų kūrėjų bei vartotojų 
priklausomybę gali padėti nustatyti ir šiuos dirbinius puo-
šiančio ornamento, jo ženklų sistemos tyrinėjimas. Antai 
sugretinus archeologinę ir etnografinę medžiagą matyti, kad 
toks ženklas kaip svastika buvo paplitęs kaip tik tose srityse, 
kur ryškiausias baltų buvimas (ypač Polocko srityje), tad 
Baltarusijoje svastika yra būtent baltų kultūrinės tradicijos 
(pagonybės) ženklas.101

Dvasinė Kultūra

Etnoso dvasinę kultūrą sudaro daug dėmenų, bet iš visų 
jų mus pirmiausia domina religinis dėmuo, nes religija ir su 
ja glaudžiai susijusi mitologija – tai pirminiai mentaliteto 
archetipų (etnopsichologinio savimonės pamato) forma-
vimosi šaltiniai.

Kadangi dėl temos platumo krivičių mitologijos bei 
jos įtakos baltarusių liaudies kultūrai čia panagrinėti nėra 
galimybės, dėmesį tenka sutelkti į vieną, bet labai svarbų 
jos fragmentą – į vadinamojo indoeuropiečių pagrindinio 
mito svarbiausių veikėjų genetinius ryšius. Autoritetingi 
baltų ir slavų senovės tyrinėtojai V. Ivanovas ir V. Topo-
rovas (remdamiesi pirmiausia baltarusių, lietuvių ir latvių 
tradicijų medžiaga) rekonstravo visiems indoeuropiečiams 
bendrą „pagrindinį“ mitologinį siužetą apie kovą tarp 
perkūnijos dievo (blr. Пярун, lie. Perkūnas, la. Pērkons, 
pr. Percunis) ir jo chtoniškojo priešininko, kartais pasireiš-
kiančio slibino pavidalu (blr. Вялес, lie. Velnias < *Velinas, 
la. Velns, Vels).102 Mokslininkai jau atkreipė dėmesį į tai, 
kad daugiausia slavų Veleso kulto pėdsakų išliko kaip tik 
Baltarusijoje ir senovės Rusios šiaurėje.103 B. Rybakovas 
Veleso kulto paplitimą didelėse Rytų Europos erdvėse aiš-
kino kaip tik tuo, kad čia nuo bronzos amžiaus laikų, kai 
virvelinės keramikos kultūros gentys užėmė dalį Volgos 
aukštupio, siekdamos net Vologdos apylinkes, daug kur 
gyveno baltai.104

J. Laučiūtė ir D. Mačinskis, išanalizavę kalbotyros ir 
mitologijos šaltinius, priėjo išvadą, kad Velesą priskirti visų 

slavų dievybėms išvis problemiška; taip pat jie pažymėjo, 
kad senovės rusų paminklai byloja Peruno–Veleso porą 
atsiradus būtent tuometinės Rusios šiaurėje. Atsižvelgda-
mi į archeologiškai nustatytą krivičių buvimą Volchovo 
žemupyje ir Dauguvos aukštupy, kur žinomi vietovardžiai 
atitinkamai Velsai, Velesai (Вяльсы, Вялешы) ir Velesa, 
Velėščiai, Veližius (Вялеса, Вялешчы, Вяліж), tyrinėtojai 
užsimena, kad formuojantis sakralinei Peruno–Veleso porai 
svarbų vaidmenį suvaidino būtent krivičiai.105 Įdomu, kad 
šiaurės Baltarusijoje težinomo pilkapių pavadinimo „volo-
tovka“ (валатоўка) paplitimo arealas sutampa su krivičių 
teritorija ir, kaip ir Veleso vardas, yra šaknies *vel-.106 Ne-
prošal šia proga paminėti, kad šio dievo šventyklos Kijeve 
būta kaip tik ten, kur sustodavo naugardiečių bei krivičių 
luotai.107 Nuomonė, esą pavadinimas „volotovka“ yra 
grynai slaviškas,108 neatrodo pagrįsta (plg. tokias sąvokas 
kaip lie. vėlė, velės, vėlinės, la. veļi „vėlinės“ ir kt., kurios 
labai gerai siejasi su baltarusių padavimais apie milžinus 
volotus, волат, kaip šiuolaikinių žmonių pirmtakus).

V. Toporovas, nustatęs baltiškos kilmės hidronimus ne 
tik krivičių arealo šiaurėje – Pskovo bei Tverės regionuose, 
bet ir Naugardo žemėse, „tiesiog visose jos dalyse“, rašo, 
jog tasai „pagrindinio“ mito variantas, kuriame pasirodo 
trečias, moteriškas, personažas, yra rekonstruojamas re-
miantis pirmiausia būtent senųjų Naugardo žemių medžiaga 
ir kartu „išryškina itin didelį artumą baltiškoms šio mito 
versijoms, archajiškesnėms nei slaviškos jo rekonstrukci-
jos. Atsižvelgiant į tai, kad ten, kur būta baltų substrato (visa 
Baltarusija, Smolensko, Pskovo, Kalugos sritys) ir kur dar 
tebėra ‘pagrindinio’ mito reliktų, baltiškoji jo versija padarė 
rytų slavų versijoms neabejotiną ir labai ryškią įtaką, turbūt 
esama pagrindo įtarti baltišką įtaką ir šio mito ‘Naugardo’ 
(plačiąja prasme) versijoje“.109

Indoeuropiečių mito apie Griausmavaldį ištakos sieja-
mos su „herojine“ indoeuropiečių paplitimo epocha (apie 
III tūkstantmečio pr. Kr. pab.), kai į pirmą vietą visuome-
nėje iškyla kario bei kariaunos vado funkcijos, kuriomis 
pasižymi ir šio mito herojus.110 Artimiausių analogijų 
baltarusių mitiniams vaizdiniams apie Griausmavaldį turi 
lietuviai ir latviai.111 D. Schepping kitados net buvo įsiti-
kinęs, kad „negalima Perūno vardo laikyti slavišku ir kur 
kas įtikinamiau būtų pripažinti, kad jis į Rusiją pateko arba 
per variagus, arba per krivičius, turint omeny tarp jų buvus 
paplitusią prūsų ir lietuvių Krivio religiją“.112

Visi šie duomenys gerai dera su tuo, kad dauguma va-
dinamojo rytų slavų panteono dievų (Dažbogas, Strybogas, 
Svarogas, Chorsas, Simarglas) yra iranėniškos kilmės, ir tik 
Perunas su Velesu – archajiškos indoeuropiečių dievybės, 
slavų paveldėtos iš baltų, ką patvirtina ir daugelio lingvistų 
priimta teorija apie slavų prokalbės kilmę iš periferinių 
vakarų baltų dialektų.113 Iš čia darosi aišku, kodėl būtent 
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krivičių arealas, pasižymintis ryškia baltiška savo faktūra, tapo 
palankia terpe „pagrindinio“ mito elementams gyvuoti ir išlikti. 
Kartu atsiranda pagrindas krivičius priskirti prūsų, lietuvių ir 
kai kurių kitų baltų genčių vyriausiojo žynio Krivio Krivaičio 
jurisdikcijai.114 Bet netgi skeptiškai žiūrint į panbaltišką Krivio 
kulto bei valdžios mastą, „tyrinėjant pagoniškąjį baltarusių ir 
etninių lietuvių panteoną, jų autentiškos mitologijos siužetus 
bei vaizdinius, negalima neatkreipti dėmesio į šių kultūros 
sluoksnių tipologinį panašumą. Tokį panašumą, kartais tiesiog 
tapatumą, lėmė ne tik abipusė kultūrų įtaka bendroje valstybėje 
– Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, bet ir bendros gene-
tinės ištakos“.115 Baltišku substratu, beje, galima paaiškinti 
ir čionykštės monumentalios prieškrikščioniškos skulptūros 
(pavyzdžiui, garsiojo Šklovo stabo) savitumą.116

Natūralią senovės krivičių kultūros raidą nutraukė prievar-
ta įsikišusi krikščionių bažnyčia, sukėlusi ne tik giliausiųjų 
senojo pasaulėvaizdžio klodų irimą, bet ir iš pamatų pakeitusi 
etnokultūrinę situaciją – per primestą naują etninį-konfesinį 
vietos gyventojų identitetą (kurio poveikis tęsėsi ir susikūrus 
Lietuvos valstybei): būtent krikštas į „rusų“ tikėjimą galiau-
siai lėmė tiek mentalinį, tiek kalbinį baltų suslavėjimą.117 
Nors krivičiai, rusų metraštininko liudijimu, buvo vieni iš 
tų, kurie atkakliausiai laikėsi protėvių papročių: Си же 
творяху обычая и Кривичи и прочии погании, не ведуще 
закона Божиа, но творяще сами собе закон „Šio papročio 
laikosi ir krivičiai, ir kiti pagonys, nepažįstantys Dievo įsta-
tymo, bet patys sau prasimanantys įstatymą“.118 Tad turbūt 
nieko nuostabaus, kad „Polocko krivičių, kitaip nei kitų rytų 

slavų, žemėse XI–XII a. taip ir neįvyko kunigaikščių 
inspiruotas krikštas (kaip kad Kijeve 988 m., Naugarde 
990 m.). Christianizacija, kaip lėtas naujos tikybos ir 
išlikusių pagonybės tradicijų sąveikos procesas, ofi-
cialiai Polocke buvo palaiminta tik XII a. pradžioje ir 
jau nuo pat pradžių sukūrė palankias sąlygas atsirasti 
archajiškoms (propaganus) stačiatikybės formoms, 
kurios dar XIX a. formaliai krikščioniškos Baltarusijos 
kultūrai padėjo išsaugoti pagonišką turinį“.119 Visai 
gali būti, kad pats krivičių etnonimas kaip tik dėl tokio 
jo etninio bei religinio turinio senovės rusų rašytinių 
šaltinių autorių akyse ėmė įgauti „neteisingos“ ir 
„savavališkos“ tautos reikšmę.120

politinė istorija

Anksčiausi laikai, nuo kada galime pasakyti bent ką 
konkretaus apie politinę krivičių žemių organizaciją, – 
tai geležies amžiaus pabaiga (V–VIII a.), kai ant anks-
tesnių laikų archeologinių kultūrų (Dnepro-Dauguvos, 
virvelinės keramikos, Kijevo) pagrindo iškyla Bance-
rovo–Tušemlios–Koločino tipo kultūra. Su šia kultūra, 
ypatinga tuo, kad jos arealas akivaizdžiai sutampa su 
vėlesnėmis rytinėmis, iš dalies šiaurinėmis ir pietryti-
nėmis etninėmis baltarusių sienomis, siejami valstybin-
gumo mūsų žemėse pradmenys.121 Pasak A. Pjankovo, 
tarpgentinę anų laikų konfederaciją pagrįsta būtų va-
dinti „krivičių gentine sąjunga“ (Крыўскім пляменным 
звязам), susikūrusia rytų baltų žemėse.122

Archeologinę Bancerovo kultūrą pakeičia metraš-
čiuose minimų genčių, tarp kurių svarbiausios – Poloc-
ko krivičiai, dregovičiai ir radimičiai, kunigaikštystės. 
Tolimesnė valstybingumo raida vyko „rusų“ epochoje. 
Metaetninių „rusiškų“ junginių – pagrindinio šių pro-
cesų variklio – formavimosi ištakų, mūsų manymu, 
reikėtų ieškoti dar Bancerovo kultūros laikais, kai ats-
kiri čionykščiai valdovai kunigaikščiai pradėjo remtis 
nuolatinėmis profesionalių karių kariaunomis. Apie 
tai byloja sustiprinti piliakalniai, panašūs į tikras pilis, 
kuriuose archeologai randa ypač daug ginklų, kaip tik 
galėjusių priklausyti kunigaikščiui ir jo kariaunai.123

IX–X a. gentinių kunigaikščių kariaunos pasipildo 
ateiviais skandinavais (variagais). Su jų – kaip sam-
domų karių, pirklių ir tiesiog plėšikų – skverbimusi 
į Rytų Europą siejamas germaniškos sąvokos „rusia“ 
atsiradimas ir krivičių teritorijoje (sen. skandinavų 
rō¦(e)R „irkluotojas, irklas, irimasis, irklinė laivyba“ 
> suomių ruotsi > sen. rusų русь).124 Iš pradžių „ru-
sia“ socialine prasme – tai tik kunigaikščio kariauna, 
jo riteriai ir administracija, o „Rusios žemė“, „Rusia“ 
– šiam kunigaikščiui ir jo aplinkai pavaldi teritorija, 
valstybė.125 Tuo pat metu pačiai „Rusios žemei“, ar Daiktai iš Gnezdovo lobio (IX–X a.).
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„Rusiai“ siaurąja prasme (apėmusiai tik Dnepro vidurupį) 
Polockas ir Smolenskas nepriklausė.126 Iki paskutinio IX 
a. trečdalio Polocko krivičiai nepriklausė nei nuo Kijevo, 
nei nuo Naugardo, ir tik aštuntajame IX a. dešimtmetyje 
Kijevo kunigaikščiai Askoldas ir Dyras pasiekė Polocką ir 
galbūt įtraukė jį į savo įtakos orbitą. Šiaip ar taip, valdant 
kunigaikščiui Olegui, Polockas Kijevui vėl nebepakluso.127

Visi minėti miestai, konkuravę kuriantis valstybingu-
mui, priklausė trims dideliems geografiniams etnokultūri-
niams arealams: suomių ir slovėnų – Šiaurėje; iranėnų ir 
polianų – Padnieprėje; ir baltų bei krivičių – Padauguvy 
bei aukštutinėje Padnieprėje. Pirmus du arealus suvienijo 
Riurikovičiai, ir nuo to laiko jie jau kartu sudarė kuriamos 
valstybės bendrą pagrindą, o štai Polocko žemė pasirodė 
labiausiai užsispyrusi ir į šią sąjungą neįėjo.128 Žymus 
istorikas bei kultūrologas L. Akinševičius ta proga yra 
pažymėjęs, jog „kunigaikščių laikais (X–XIII a.) baltarusių 
kunigaikštystės, be abejo, mažiau nei Ukrainos ir Rusijos 
(расейскія), buvo linkusios vienytis į bendrą rusišką 
(рускую) visumą. Paprastai tai aiškinama tuo, kad čia būta 
savarankiškos kunigaikščių dinastijos. Tačiau šis paaiški-
nimas ne visai įtikinamas. Manytume, kad jie išsiskyrė 
kažkuo kitu, o labiausiai turbūt tuo, kad čia nebuvo tokios 
stiprios bendros kultūrinės įtakos (pirmiausia bizantiškos). 
Nemažą vaidmenį suvaidino ir rasinis bei kultūrinis artu-
mas seniesiems kaimynams (o gal ir giminaičiams), baltų 
grupės tautoms: lietuviams (да лятувісаў) ir latviams“.129

Šitokia etnokultūrinė „krivičių separatizmo“ motyvacija 
turėjo tvirtą religinį ir visuomeninį pagrindą, kurį sudarė tai, 
kad „Polocko krivičių (Полацкай Крыўі) teritorijoje, kaip 
visuomeninis-politinis organizmas susidariusioje jau IX a., 
polinkį į tradicinį (praamžį) tikėjimą gaivino pirmiausia 

glaudus ryšys su baltų žynių elitu – Krivio Krivaičio klanu, 
kurio atskiri atstovai veikiausiai ir stovėjo bendrijos prieša-
kyje jai formuojantis bei konsoliduojantis“.130 V. Toporovo 
nuomone, „visų įtikimiausias etnonimo kriv- paaiškinimas 
mena ryšį su vyriausio žynio pareigybe būtent prūsų-lietu-
vių zonoje, pasižyminčioje dviem stambiomis šventyklomis 
Romovėje ir Vilniuje: Kriv-, Krivait- (k r i v i č i a i  šia 
prasme gali būti suprantami kaip  s a v o t i š k i   l e v i t a i, 
ž y n i ų,  š v e n t i k ų  g e n t i s)“.131 Aukštą krivičių 
etnosociumo sakralizacijos laipsnį galima numanyti ne 
tik iš jo pavadinimo, sudaryto iš vyriausojo baltų žynio 
titului tapataus vardo. Ne atsitiktinumas ir tai, kad būtent 
krivičių teritorijoje iškilo vadinamasis Gnezdovo nekro-
polis, didingas kaip niekur kitur Rytų Europoje, pirmavęs 
vystantis karių bei pirklių luomo pagoniškiems laidojimo 
papročiams.132 S. Tarasovo manymu, būtent „prioritetinė 
padėtis Krivio giminės genčių sąjungoje, matyt, ir bus 
užtikrinusi Polockui, polockiečiams, Polocko žemei jų 
išskirtinę, savitą ir nepriklausomą vietą Rytų Europos 
geopolitinėje padėtyje“.133

Šventikų luomo atstovams, matyt, priskirtinas ir pirma-
sis rašytiniuose šaltiniuose paminėtas krivičių kunigaikštis 
Ragvaldas (*Ragnvald-as). Net imant domėn tikėtiną 
skandinavišką šio vado kilmę, jo kaip „švento karaliaus“ 
(rex sacrorum) statusas neturėtų kelti didesnių abejonių – 
glaudūs etnokultūriniai ryšiai ano meto Baltijos regione 
leidžia išsakyti nuomonę, jog ir kai kurie variagų vadai 
galėjo turėti sakralinį statusą (prisiminkime kad ir „aiškia-
regį“ kunigaikštį Olegą < sen. skandinavų Helgi „šventas“, 
padavimas apie kurio mirtį gerai dera su vaizdiniais apie 
„pirmykščio karaliaus“ ritualinį nužudymą). Visa, kas pa-
sakyta, vietos gyventojams galėjo būti papildomas stimulas 

Piliakalnis prie Vosynos ež. (Sebežo r., Pskovo sr.). Gyvenvietė pasižymi daugiau nei pusantro tūkstantmečio  
etniniu bei kultūriniu tęstinumu: įkurta VII–V a. pr. Kr., ji be pertūkio gyvavo ligi XII–XIII a.
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(ar prielaida) kunigaikščiui suteikti valdžios įgaliojimus ir 
pripažinti jo legitimumą.

Šią hipotezę patvirtina ir lingvistinė medžiaga: pirmasis 
Ragvaldo, kaip ir jo dukros Ragnedos, vardo dėmuo yra 
vienos šaknies su sen. skandinavų žodžiu ragnar „dievai“, 
o šis susijęs su lietuvių regėti, latvių redzēt, iš čia ir lie. 
ragana, baltarusių dial. рагана „ragana, kerėtoja“. Minėtų 
vardų pagrindą sudaro reikšmė „pranašavimo, aiškiaregys-
tės dovana“ – sen. skandinavų *ragn-, ir žymi šie terminai 
tuos, kas šią dovaną turi.134 Tam tikri religiniai tikėjimai 
lėmė ir vietovardžių, susijusių su Ragnedos vardu, bei vietų, 
kur ji tariamai esanti palaidota, atsiradimą (гара Рогвальда 
і Рагнеды „Ragvaldo ir Ragnedos kalnas“ arba, kitaip, 
Рагнедзін курган „Ragnedos pilkapis“ Drisos ežero Pie- Drisos ežero Pie-Drisos ežero Pie-
ravozo pusiasalyje, Рагнедзіны курганы „Ragnedos pilka-
piai“ Vileikos rajone ir šalia Kraslavos miestelio Latvijoje, 
возера Рагнедзь „Ragnedės ežeras“ į šiaurę nuo Zaslaulio, 
магіла Рагнеды „Ragnedos kapas“ arba замэчак Рагнеды 
„Ragnedos pilaitė“ pačiame Zaslaulyje, Ragnedinos mies-
telis Briansko sr.135). Pažymėtina, kad liaudies padavime 
apie „Ragvaldo ir Ragnedos kalną“ realios istorijos faktas 
(Polocko kunigaikščio Ragvaldo nužudymas) susietas su 
„pagrindinio“ mito siužetu: kunigaikštis buvęs užmuštas 
ant šio kalno akmeninio kūjo smūgiu.136

Ypač susidomėjimą kelia garsaus ir, neperdedant, 
iškiliausio krivičių kunigaikščio – Vseslavo Kerėtojo 
(Усяслаў Чарадзей) asmenybė. Vien jo gimimas „iš burtų“ 
(от вьлхвованья) jau lemia, kad tolimesnis jo gyvenimo 
kelias bus nepaprastas. U. Lobačius, nagrinėdamas žinias 
apie Vseslavą, įtikinamai įrodo jį priklausius žynių luomui. 
Nuo pat stebuklingo gimimo kunigaikščiui buvęs suteiktas 
magiško sugebėjimo savo noru pasiversti vilku ženklas 
(язвено – matyt, įgimti „vilko šeriai“), kurį galima laikyti 
„kreivumo“ – nepaprastumo, išrinktumo, sakralumo (pri-
valomos visų burtininkų ypatybės) – požymiu. Vseslavo 
pravardė Burtininkas (Волх) iš bylinos apie Volchą Vsesla-
vičių remiasi terminu вълхвъ „pagonių žynys, burtininkas“; 
tik žynių luomo atstovas anuomet galėjo „mesti burtus“, 
kaip kad Vseslavas, metęs burtus о дъвицю себе любу 
„dėl sau mielos mergelės“ (t.y. Kijevo); tik toks burtinin-
kas kaip Vseslavas galėjo turėti „aiškiaregio“ (вешчую) 
sielą, o kartu labai iškalbinga tai, kad vienas iš archajiškų 
indoeuropietiškų vilko, kuriuo „lakstęs“ (рыскаше) kuni-
gaikštis, pavadinimų *weid-n(o)- mena būtent šio žvėries 
„įžvalgą, aiškiaregystę“.137 A. Jugovas, analizuodamas kai 
kurias ginčytinas „Sakmės apie Igorio žygį“ vietas, dar 
priduria kitus Polocko kunigaikščio „kerėtojo“ įvaizdžio 
požymius: jo „aiškiaregė“ siela galinti persikūnyti į kitą 
kūną (в друз§ т§л§); Vseslavo epitetas „gudrus“ (хытръ) 
irgi mena burtininką; kunigaikštis pelno Kijevo sostą „kerų 
gudrybėmis“ (клюками); iš Kijevo apylinkių į Naugardą 

jis persikelia per vieną naktį „pakibęs ant mėlynos miglos“ 
(об§сися на син§ мьгл§).138

Nuo savęs pastebėsime, kad mitiniai Vseslavo Kerėtojo 
bruožai, žinomi iš „Sakmės“ (sugebėjimas virsti vilku) ir 
bylinos apie Volchą Vseslavičių (gimusį iš žalčio),139 gerai 
dera prie senovės indoeuropiečių vaizdinių apie valdovą-
vilką ir valdovą-slibiną, simboliškai susijusį su karaliaus 
valdžia (plg. leksinę eilę Волх, валадар „valdovas“, 
воласць „valsčius“, улада „valdžia“, iš valdžią žyminčios 
indoeuropiečių šaknies *uel-, ir dievo Veleso vardą, irgi 
susijusio su vilko ir žalčio kultais).140 Neprošal bus pa-
minėti ir tai, kad bendraindoeuropietiškos kilmės buvo ir 
kitas Polocko žemėse žinomas valdžios institutas – večė 
(liaudies sueiga), kuri įkūnijo seną „aristodemokratijos“ 
tradiciją, turinčią atitikmenų pirmiausia Šiaurės Europoje 
(prisiminkime kad ir skandinavų tingą).141

Iki šiol mokslininkai nesiliauja aptarinėję Vseslavo 
užsienio politikos. Žinoma, kad po priverstinio ištrėmimo 
iš Polocko jis nuvyko į suomių vodės gentį, tapo jos vadu ir 
surengė žygį prieš Naugardą. Nors ir keista, bet kaip tik per 
pagonišką ir baltišką kontekstą aiškėja slapti šio Vseslavo 
poelgio motyvai. Esmė ta, kad vodės žemėse ryškūs baltų 
buvimo požymiai: nemažai į rytus orientuotų palaidojimų, 
laikomų grynai baltiškų apeigų liudytojais,142 pilkapiuose 
paplitę baltiškos kilmės daiktai,143 genties teritorijoje ap-
tinkama baltiškų vandenvardžių,144 vodės (kaip ir krivičių) 
ilgagalvis plačiaveidis antropologinis tipas145 šioje Europos 
dalyje siejamas su baltais.

Baltiškame vodės kontekste, mums regis, galima įžvelg-
ti būtent krivičių – ilgųjų pilkapių kultūros nešėjų, o paskui 
ir Pskovo krivičių – kolonizacijos pėdsakų. Tokią prielaidą 
patvirtina ir tai, kad į Latviją 1445 metais perkelti vodės 
palikuonys ten vadinti krievingi146 – plg. latvišką rusų pava-
dinimą krievi, siejamą kaip tik su krivičiais. Todėl Vseslavo 
žygis, kuriam vodės pagonys patikėjo savo kariauną (turbūt 
ne paskutinėje vietoje tai lėmė ir jo sakralinė charizma), 
panašus į apgalvotą taktinį žingsnį, paremtą tikrumu dėl 
„genetiškai nulemto“ vodės lojalumo. Visai ne atsitiktinai 
tuo pat metu įvyko ir puolimas prieš Naugardą, ir šio miesto 
gyventojų sukilimas, pagonių žynio įkvėptas prieš vyskupą 
ir Naugardo kunigaikštį – Vseslavo priešą.147 Negana to, 
nauji tyrinėjimai byloja apie ryšį tarp pagoniško sąjūdžio 
visame Baltijos regione (1066 m. obodritų žemėse, 1067 m. 
Švedijoje) ir Vseslavo karo su Jaroslavičiais; pabrėžiamas 
Kerėtojo kaip potencialaus švedų (o gal ir obodritų) pago-
nių sąjungininko vaidmuo šiuose įvykiuose.148

Tačiau didžiausią (pirmiausia – karinę) paramą Vses-
lavui, matyt, teikė baltų gentys, kurių pagalba greičiausiai 
ir padėjo jam 1071 metais susigrąžinti teisėtą Polocko 
sostą.149 Valdant Vseslavui Kerėtojui, tęsusiam savo tėvo 
Briačislavo politiką, santykiai su gretimomis latvių ir lietuvių 
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gentimis buvo daugiausia taikūs, paremti sutartimis.150 
Probaltiškas krivičių valdovų politikos pobūdis151 galbūt 
paaiškina ir sėlių bei latgalių žemių įtraukimą į jų valstybės 
sudėtį, kur netrukus iškilo du miestai forpostai – Jersika ir 
Kuoknesė, jau antroje XI a. pusėje priklausę Polocko ku-
nigaikštystei.152 Pasak H. Semenčiuko, valdant Vseslavui 
Briačislavičiui, Polocko žemė galutinai virto savarankiška 
viduramžių valstybe, turėjusia visus būtinus tokios vals-
tybės požymius bei politinius įrankius: stabilią teritoriją, 
aukščiausią valdžią kunigaikščio asmenyje, savą dinastiją, 
atskirą religinę organizaciją ir ginkluotąsias pajėgas; visa 
tai leido Polocko kunigaikščiams vykdyti nuo jokio kito 
centro nepriklausomą užsienio bei vidaus politiką.153

Negalima nekreipti dėmesio ir į tai, kad kartu su įsi-
galinčia krikščionybe ir jos pagrindu iškilusia „rusiška“ 
etnine-konfesine tapatybe Polocko žemė pateko į visai 
kitą kontekstą. I. Marzaliukas įrodinėja, jog, nepaisant 
labai išskirtinės, specifinės Polocko kunigaikštystės vietos 
Rytų Europoje, istoriškai nesą prasmės ją nagrinėti atskirai 
nuo Kijevo Rusios ir jog kartu su visa sava kunigaikščių 
dinastija amžininkai ją vis dėlto įsivaizdavo bendros 
valstybinės visumos su centru Kijeve dalimi.154 Kartu vis 
dėlto reikia turėti omeny, kad įvairių etnosų teritorijos į 
šią visumą (jei išvis pripažinsime ją egzistavus!) buvo 
įtraukiamos daugiausia per miesto kultūrą (atsižvelgiant 
ir į miestą kaip švietimo bei rašto centro vaidmenį) ir 
krikščionišką ideologiją, kuri ir tiesiogiai, ir netiesiogiai 
skatino vietos tradicijų asimiliaciją ir „bendros rusiškos“ 
savimonės formavimąsi.155 Taip pat svarbu pabrėžti, kad 
vadinamoji Kijevo Rusia buvo metaetninis politinis dari-
nys, iškilęs tarp ekonomiškai bei kultūriškai tarpusavyje 
susijusių valstybių, kurios, nepaisant kalbinių skirtumų, 
suvokė priklausančios vienam politiniam centrui.156 
Tačiau nereikia pamiršti ir tuometinės gyventojų (mūsų 
atveju – etninių baltų) „nebylios daugumos“, kuriai galima 
būtų pritaikyti N. Jakovenkos žodžius, jog „pagrindinė gy-
ventojų masė (nekalbant apie kunigaikščius, jų aplinką bei 
apsišvietusių knygininkų kuopelę) vargu ar bent apytikriai 
įsivaizdavo Rusios dydį. Juolab niekam negalėjo ateiti į 
galvą, kad gyvenant Parosjyje galima būtų svarstyti apie 
‘bendrą kilmę’ su Naugardu ar Polocku. Vienodai para-
šytas žodis ir bendra dvasinė bei intelektualinė tradicija 
žadino giminystės pojūtį – bet tik siaurame apsišvietusio 
elito rate“.157

Esminis veiksnys buvo tai, kad Polocko regionas 
priklausė Baltijos kultūriniam regionui. Pabaltijiška geo-
politinė orientacija ryškiai prisidėjo prie Polocko žemės 
išskirtinumo ir apskritai lėmė jos egzistavimą.158 Turbūt 
esama tiesos nuomonėje, kad kai kurių Polocko valdovų 
ryšiai su baltų ir skandinavų pasauliu buvo kur kas pa-
tvaresni nei su Kijevo Rusia.159 Polocko žemės santykių 

su Lietuva pavyzdys leidžia pastebėti, kad etnokultūrinė 
ankstyvųjų viduramžių opozicija Rusia – Lietuva čia rea-
lizavosi daugiau komplementariniu būdu.160

Lietuvos veiksnys Polocko žemei darė įtaką beveik per 
visą jos savarankiško egzistavimo istoriją. Karinę Lietuvos 
galią Polocko kunigaikščiai telkėsi ne kartą: „Rusios vi-
daus“ žygiuose – 1156, 1161, 1180 ir 1198 metais; kovose 
su vokiečių riteriais – 1216 metais; taip pat savo vidaus 
karuose – antai kunigaikštis Valadaras Glebovičius не 
целова хреста „nebučiavęs kryžiaus“, t.y. nesudaręs pa-
liaubų su kitais kunigaikščiais, mat ходяше под Литвою 
в лесех „ėjęs su Lietuva miškais“.161 Įdomu pastebėti, 
kad metraštininkai kartais tiesiog tapatino polockiečius su 
Lietuva: pirmajame Naugardo metraštyje polockiečiai mi-
nimi dalyvavę puolime prieš Kijevą, o vėlesnis Nikonovo 
metraštis jų vietoj kalba apie Lietuvą.162 Be to, Suzdalės 
metraštis 1239 m. Lietuvą lokalizuoja Smolensko krivičių 
žemėje: Иде Ярослав к Смоленску на Литву, и Литву 
победи и князя их изыма „Ėjo Jaroslavas į Smolenską ant 
Lietuvos ir Lietuvą nugalėjo, ir jų kunigaikštį paėmė“.163

XIII a. Polocko žemė toliau laikėsi su Lietuva tradicinės 
taikos.164 Apie pirmą tikrai lietuvį kunigaikštį Polocko 
soste – Tautvilą žinoma iš 1263 m.,165 nors atsisėsti į sostą 
jis turėjo daug anksčiau. Maždaug nuo to laiko galima kal-
bėti apie pastovų Polocko priklausymą Lietuvos valstybės 
politinės įtakos orbitai. Valstybinius ir dinastinius Polocko 
ir Lietuvos santykius taikliai apibūdino V. Lastouskis: 
„Polocko krivičių kunigaikščių dinastijos susiliejimas su 
Lietuvos kunigaikščių dinastijomis buvo toks glaudus, kad 
dabar sunku besugaudyti, kur jie liaujasi buvę krivičiais ir 
jau tampa lietuviais“.166 Krivičių ir Lietuvos giminingumas, 
jų papročių ir kultūros panašumas167 tapo ta „rišamąją me-
džiaga“, kuri įgalino padėti tvirtą pamatą naujai valstybei, 
jos suklestėjimo metais pagarsėjusiai Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės vardu.

***
Šioje apybraižoje mes tepalietėme pačius reikšmin-

giausius krivičių etninės istorijos momentus. Išsamesnis 
tyrinėjimas dar prieš akis. Bet jau šiandien, atsižvelgiant 
į mokslo sukauptą ir iš dalies šiame straipsnyje pateiktą 
medžiagą, galima išdrįsti atsisakyti stereotipinio šios 
„prabaltarusiškos“ genties priskyrimo „rytų slavams“ ir 
visiškai pritarti V. Toporovui, jog „anksčiau išsakyta mintis 
apie galimą krivičių ‘baltiškumą’ dabar nepriklausomais 
pagrindais tapo iš naujo patvirtinta“.168

Iš baltarusių kalbos vertė Vadzimas VILEITA
Versta iš: ДЗЕРМАНТ, А. Крывічы: Гістарычна-

этнагенетычны нарыс. Iš: Druvis: Almanach Centru et-Almanach Centru et- Centru et-Centru et- et-et-
nakasmalogiji „Kryŭja“, 2005, Nr. 1, p. 19–35.
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The Crivites: Ethnogenesis and History

Aliaksiej DZIERMANT

Based on historic testimonies, archaeological, ethnologi-
cal, and anthropological data, the paper discusses historical 
origins, development and Slavic character of the Crivites 
(Krivich) ethnos. Historical sources mention the Crivites in the 
late period of their existence as a Slavic tribe, but the earliest 
sources feature them as a non-Slavic tribe and make note of 
their “distinctive language”. Geographically the Crivites are 
registered as having lived in an area that has been determined 
by place names and archaeological data to be an area in the 1 
c. AD inhabited by Baltic tribes. At the beginning of historic 
times the Crivites entertained close and friendly relationships 
with Lithuania and according to physical anthropology the 
Crivites descendants, contemporary Bielarusians, are in no 
way different from Lithuanians. Based on all this, the author 
concludes that pre-historic Crivites were not a Slavic, but a 
Baltic tribe. They spoke an Eastern Baltic language that re-
sembled Lithuanian, but under the quickly spreading Slavic 
influence of the Christian (Viking origin) culture of medieval 
Russia they eventually turned Slavic.


