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Lietuvos istoriografijoje yra jprasta teigti, jog Lietuvos 
Didiiojoje Kunigaikstysteje iki XIV am.Ziaus pabaigos is 
ankstyVl!.il! laikl! yra isgyvenusios kelios kunigaikscil! 
gimines, o dazniausiai paminimos trys : AlSeniskiai , 
Giedraiciai ir Svirskiai,1 kartais dar nurodomi Jomantai ar 
Sudimantai. 2 Taciau istoriografijoje taip pat pasitaiko 
teigini4., jog sios gimines nera kilusios is kunigaiksCi4., tik 
issitamavusios titulll. didiiojo kunigaikscio tamyboje ar del 
santykil! su dinastija. Sis priestaravimas istoriografijoje 
reikalauja papildomo tyrimo, kurio tikslas blitl! issiaiskinti 
(siuo atveju tik vi enos is mineil! giminil!) Svirskil! kilm((. Su 
siuo tikslu siejami keli uidaviniai : ViSl! pirma reikia aptarti 
Svyril! kunigaiksCil! kilmes legend~ antra- apsibreZti, kuriai 
zemei priklause Svyril! valda, patikrinti jl! kilm(( 
archeologiniais ir istoriniais duomenimis bei pabandyti 
atrasti Sll_Sajl! su xm - XIV a. gyvenusiais kunigaiksciais. 

Svirskil! gimine pasirinkta neatsitiktinai - ji Lietuvos 
istoriografijoje beveik nezinoma. Gatima drll_siai tvirtinti, 
jog didziausias straipsnis apie sill_ gimin(( buvo parasytas 
iseivijoje Vandos Daugirdaites- Sruogienes ir isspausdintas 
Bostono enciklopedijoje, kur uzima apie pusantro 
stulpelio. IS principo si V. Daugirdaites straipsni galetume 
laikyti labai sutrumpintu J. Wolffo knygos ,,Kniaziowie 
Litewsko- Ruscy, od konca czternastego wieku" skyriaus, 
skirto Svirskiams, vertimu. Be pastarojo tyrinetojo, Svyril! 
kunigaiksciams siek tiek vietos yra skyr(( A. Bonieckis, 
W. Semkowiczius ir H. Lowmianskis.3 

Esant tokiai istoriografmei situacijai, natliralu, jog norint 
aptarti kunigaikstiskltill. zemevaldll. su jos centru (pilimi) ir 
jos santykius su visuomene (isorinius ir vidinius), 
susiduriama su tam tikromis saltinil! spragomis, todel siame 
straipsnyje Svyril! kunigaikStystes ribas bus bandoma nustatyti 
pagal XV - XVI a. duomenis, taikant grie:Ztll_ atrankll_. 

XIII am.Zius Lietuvoje pagristai laikomas kunigaikStiskos 
visuomenes laikotarpiu. Sis poziuris net neatrodo 
kvestionuotinas, todel kai kurie tyrinetojai mano, kad 
netikslinga plaCiau aptarti sio sluoksnio buvimo klausimll_.4 

Dabartineje istoriografijoje sutariama, jog toks visuomenes 
sluoksnis tikrai buvo, bet klausimas keliamas truputi kitu 
rakursu: kokie buvo kunigai~stiskos valdzios pozymiai. 
Alvydas Nik:lentaitis pateikia kol kas labiausiai koncentruotll_ 
ir informatyviausill_ kunigaiksCio apibrezimll_: kunigaikStystes 
susiformavimo prielaid11 atsiradimll_ zenklina privati 
zemevalda, taciau ji nera lemiama, nes tuomet buvo ne ma:Ziau 
svarbu disponuoti jega, kurill. nuleme kariaunos dydis. Be to, 
sis tyrinetojas iskelia klausimll_ apie vidines visuomenes 
jungtis - kunigaikscil! ir didziiinl! santykius, pastan.U11 
pozicijll. kunigaikScio at:lvilgiu.5 
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Anksciau isvardytiems teiginiams nepriestarauja (netgi 
drisCiau teigti, jog vieni kitus papildo) Zigmanto Kiaupos 
pateikta XIII a. visuomenes rekonstrukcija, tik sis istorikas 
jll_ breze nuo visuomenes apaCios: didzioji bendruomenes 
dalis buvo laisva, susivienijusi i zemdirbiskas bendruomenes -
laukus, is jl! i aukstesn(( visuomenes pakopll_ kilo gerieji 
zmones , veliau tap(( bajorais. Jie valde savo sodybas 
(kiemus) ir jiems pavald:lius kaimus. Karo :lygil! sekme ar 
kitos aplinkybes iskeldavo karo vadus , kurie turtejo , 
isigydavo valdiniLL apgyvendindavo juos savo kaimuose, 
isikurdavo buvusiose bendruomenes sleptuvese ar 
pasistatydavo naujas pi lis. Sie karo vadai, em(( valdyti lauko 
bendruomenes, suburdavo apie save geruosius zmones, 
kurie sudare jl! kariaunos branduoli. Pitis tokiu atveju tapo 
kunigaikstystes (zemevaldos) centru.6 

Gintautas Zabiela pastebejo, jog kiekviena atskira pi lis 
buvo atskiras kompleksas, kurio sudetines dalys taip pat 
vertos aptarimo. G. Zabielos pateikiami pities komplekso 
sudetiniai demenys : pilis, priespilis, papilys, papedes 
gyvenviete , nuo pities atitolusios sleptuves su jas 
supanciomis neitvirtintomis gyvenvietemis. 7 Mineti 
komplekso demenys yra apibreziami taip: 

Pi/is - uzdaro tipo gynybinis irenginys, kartais turej((s 
ir kit!! funkcijl!. Sis terminas nusako visll_ gynybini 
kompleksq, neskirstantjo i smulkesnes dalis.8 Prie§pilis 
uz pities itvirtiniml! iskelti gynybiniai irengimai. Gali 
atrodyti kaip atskiras piliakalnis. Kartais jl! buna du. 9 

Papilys - itvirtinta papedes gyvenviete. Kartais laikyti 
atskirais piliakalniais. 10 Papedes gyvenviete - si lpnai 
itvirtintas papilys, galintis uzimti dideli plotll_. 11 Sleptuve 
pitiakalnis, kuris galutiniame raidos taske nepasieke pities 
lygio, o sunyko. Savo geneze sieke vidurinUi gelezies 
amzil!. Nepasizymejo stipriais itvirtinimais. 12 

Kelis zodzius reikia tarti ir apie Nalsios kunigaikscil! 
kariaunas. Edvardas Gudavicius veikale , skirtame 
Mindaugui, aptaria ir lietuvil! kariaunas, is kuril! tarpo 
neisskiria ir nalsenl!. IS kelil! pavyzd:lil! aiskeja tam tikri 
skaiciai. Kariauna Nalsios ribose nebuvo didele, ji 
apytikriai sieke du - tris simtus zmoni'-!. 13 Turint galvoje, 
jog toks kariaunos skaicius pakankamai kompaktiskoje 
teritorijoje yra visiskai realus, jis tureil! bliti orientacinis 
ir Svyril! kunigaikstysteje, vargu ar galejo labiau issiskirti. 

Del Svyriq kunigaiksciq kunigaikstiskumo 

Klausimas, kuris keliamas skyre lio antrasteje, yra 
pakankamai .svarbus, nes Svyril! kunigaikscil! 
kunigaikstiskumu kartais bandoma abejoti. H. Lowmianskis, 
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A. NikZentaitis svarsto idej'l, liecianci~ vis~ diduomenes 
strukti:hq_: ar kunigaiksCil! titulas, kuris pasirodo ra8ytiniuose 
saltiniuose gana velai, nera issitarnautas? Todel keliais zodZiais 
reikia aptarti retas zinias, susijusias su sios girnines kilrne, 
pateikiant tiek legendin(( versij% tiek ir altematyvius duomenis. 

Svyri4_ kunigaiksci4_ kilmes legenda i rasytinius saltinius 
pateko XVI arn:liaus pabaigoje. Pirmasis j'l, nors ir labai 
lakoniskai, nupasakojo kronikininkas Motiejus Strijkovskis. 
Aprasydamas konflikto pabaig~ tarp legendinio kunigaikscio 
Rimanto palikuoni4_, M. Strijkovskis teigia, jog Daumantas 
Rimantaitis arba Rimtautaitis, Pskovo, Polocko ir Utenos 
kunigaikstis, buvo Svyril! kunigaikSCi4_ girnines pradininkas. 
Jis pastate ant Svyri4_ ezero kranto pili, kuri kronikininko 
gyvenimo laikais jau buvo sugriuvusi , o pasilik((s tik 
piliakalnis. Tiesa, ir pats kronikininkas nebuvo tikras del si4_ 
duomenl!: jis is karto apsidraude pateikdamas si~ kilmes 
versij~ - ,jeigu genealoginiai duomenys nera klaidingi".14 

Bandymai ieskoti M. Strijkovskio kronikos saltinio 
atvede i aklaviet((, nepaisant to, jog apie saltini aiskiai 
kalbama kronikos tekste . Kadangi si kronikos dalis 
perteikia zinias is Lietuvos metrascio, viS4_ pirma 
susidomejimo sulauke biitent sis tekstas. Bychovco 
kronikoje apie Daumanto palikuonis nera kalbama, tiesa, 
uzsimenama apie tai, jog musis, kuriame zuvo Daumantas, 
ivyko prie ezero, taCiau tai ir yra visos zinios. Skyriuje, 
kuriame kalbama apie Vytenio isrinkim<L uzsimenama 
apie Traidenio sunaus Lauro pusbrolius - AISio ir 
Giedriaus siinus Mindaug~ ir Ginvil~. 15 Taciau svarbus 
yra dar vienas faktas: Rimantaici4_ konfliktas tikrai 
atspindi tam tikr~ Lietuvos istorijos tarpsni - Lietuvos 
karaliaus konflikt<t su NalSios kunigaiksciu Daumantu ir 
Vaiselgos susidorojim~ su tevo :ludikais.16 

Tuo tarpu Albertas Kojelavicius-Vijii.kas savo 
,Lietuvos istorijoje", versdamas i lotyn4_ kalb~ ir tuo paciu 
perdarinedamas M. Strijkovskio kronik'l, pateikia toki~ 
u:luomin~ i legend~: ,kurie ne kurie saltiniai mini, jog }is 
[Daumantas- V. J.] ikiire Svyril{pili o Svyril{ kunigaikSCil{ 
gimine buvusi pavadinta jo vardu." 17 

TaCiau veikiausiai A. KojelaviCius-Vijiikas turejo ir saV4_ 
saltini4_. Negalima net abejoti, jog pagrindinis saltinis buvo 
M. Strijkovskio kronika, taciau veikiausiai buta platesnes 
versijos, negu pasakymas, jog Svirskiai yra kil<:< is kunigaikSCio 
Daumanto Rimantaicio. A. Kojelaviciaus-Vijiiko herbyne 
Svirskiai yra aprasomi du kartus: prie Kentauro ir prie Lapino 
(Lis) herb\!. Prie pirrnojo yra pa:lymeta,jog Daumantas turejo 
du siinus: Jalgold~ ir Daurnan~. IS Jalgoldo kilo Girskiai ir 
Svirskiai, o is Daumanto - Siesickiai. 18 Prie antrojo tiesiog 
nurodoma, jog Svirski4_ kilme yra vedama is Utenos 
kunigaikScio Daumanto, pabreziant,jog tai senosios Lietuvos 
kunigaiksci4 dinastijos saka. 19 siuos duomenis veliau 
panaudojo Teodoras Narbutas, rasydamas savo didiji veikal'l, 
taciau sugebejo visk~ supainioti - pasak jo, Jalgaudas buv((s 
Narirnanto siinus, taciau apie ji daugiau nieko nera zinoma.20 

Siame kontekste reikia trumpai pamineti vienos 
seimos kilmes legend~, kuri nagrinejant Svyril! 
kunigaiksci4_ kilm<:< yra svarbi,- tai Radvilos. Kaip zinoma, 
Radvill! gimines kunigaikstiskos kilmes legenda dar XIX 
amziaus viduryje suabejojo sios gimines tyrinetojas 
Edvardas Kotlubajus. Si legenda buvo uzrasyta remiantis 
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Radvil4_ gimines genealoginiais rankrasciais, saugotais 
Nesvyziuje. 21 Mus domina keletas legendos aplinkybi4_: 
legendinil! Rimantaicil! konflikto metu jauniausiasis 
Rimanto sunus Traidenis buvo nu:ludytas savo vyresniojo 
brolio Daumanto isakymu. Po to Daumantas isake 
nu:ludyti ir vyriausiojo brolio Narimanto vaikus, taciau 
aukle vi en~ j4_, dar kiidiki, esanti vystykluose, isgelbejo, 
atnesdama pas krivil! krivaiti. Sis vaikas - Lizdeika, 
Radvill! protevis .22 Atkreiptinas demesys i tai , jog 
islikusiuose genealoginiuose rankrasciuose Lizdeik~ su 
Narimantu susiejo tik Albertas Kojelavicius-Vijiikas, todel 
daroma prielaida, jog tai originalus istoriko sprendimas, 
norint Radvilas susieti su Palemono palikuonirnis. TaCiau 
si~ teorij~ pristat((s Darius Antanavicius neatmeta 
galirnybes,jog si legendos versija galejo atsirasti ir anksciau. 
A. Kojelavicius-Vijiikas naudojosi Nesvyziaus archyvu, taigi 
galejo naudotis ir ankstesniu genealoginiu rankrasCiu.23 

Abi sios legendos yra tiesiogiai susijusios su Svyri4_ 
kunigaiksCi4_ kilme, bet ne tik tuo, jog abiem atvejais su 
legendiniu proteviu susiduriame minedami Narimanto 
asmeni (tiesa, vienas is j4_ buvo legendinis, kitas realiai 
veik((S asmuo ), taCiau ir pJatesniame saJtini4_ kontekste. 
Kiekvienu atveju keliamas aktualus Svirski4_ 
kunigaikstiskumo klausimas, kuris yra labai svarbus 
tolesniam tyrimui, nes istoriografijoje dar tebevyksta 
ctiskusija, ar si gimine yra kunigaikstiskos kilmes. siuo 
atveju legendinis kontekstas taip pat tampa vienu is saltinil.{. 

Radvil4_ kilminis kunigaikstiskumas yra gincytinas. Jis 
yra neigiamas naujausioje istoriografijoje ,24 o XVI 
amziaus saltiniuose i ji nekreipdavo demesio (ypac tai 
susij(( su politiniais konkurentais) arba, jeigu reikedavo, 
sureiksmindavo. Pakankamai gerai si~ situacij~ atspindi 
Alberto Gostauto memorialas karalienei Bonai: gav((s 
kunigaikscio titul'l, Mikalojus Radvila iskart pradejo 
rengtis perversmui , noredamas uzimti didziojo 
kunigaikscio sost~. Ta proga A. Gostautas pasistenge 
Radvil<t palyginti su Mykolu Glinskiu. Taciau pries tai A. 
Gostautas rase karalienei, jog Radvilos yra kaimietiskos 
kilmes seirna, kuriai Vytautas buvo suteik((S vos dvidesirnt 
valstieCil! seiml.{.25 Tai aiskiis priekaistai, kuriuos issake 
Radvil4_ politinis priesas. Prie to tik galima pridurti , jog 
1518 m . imperatorius Maksimilijonas I per Vilniaus 
kanaunink~ Lauryn~ Medzelevski atsiunte Mikalojui 
Radvilai Goniondzo ir Medilo kunigaikscio titulo 
diplom'l, kuris, pasak E. Kotlubajaus, jam buvo suteiktas 
dar 1515 m., taciau M. Radvilajo atsisake.26 

Sioje vietoje ir susiduriama su kunigaikscio titulo 
aprobavimo klausimu Lietuvos Didziojoje 
Kunigaikstysteje, kuris reikalauja platesni4_ tyrinejim4_, o 
siame straipsnyje pasitenkinama tik bendromis 
pastabomis. Vis4_ pirma non!ciau atkreipti demesi i 
Mikalojaus Radvilos vald4_, kurios buvo paskelbtos 
kunigaikstiskomis - Goniondzo ir Medilo, - issidestym~. 

Pirmoji buvo Palenkeje, suteikta po kunigaikscio Mykolo 
Glinskio maisto (apie tai kalba savo memoriale 
A. Gostautas). Antroji- Medilas - mus ir domina. 

Tam tikros Medilo valdl! kompleksa dalys, buvusios 
ant Narucio ezero kranto, po Mikalojaus Radvilos mirties 
tapo teism4_ objektu - nasle del jl! bylinejosi su Vilniaus 
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kapitula. Medilas jau nuo XV amziaus pirmosios puses 
buvusi kunigaikstiska valda, priklause Kaributaiciams, 
veliaujis perejo Andriaus Sakaicio nuosavyben, o jo aniike 
Elzbieta istekejo uz Mikalojaus Radvilos, kuris ir tapo 
Medilo kunigaiksciu. Problemtt sioje valdoje kele butent 
Narucio ezeras , kuri Zygimantas Kt(stutaitis buvo 
padovanojt(s Vilniaus kapitulai, taciau vykstant bylai -
1522 metais - jis iejo i Elzbietos Radvilienes valdas. Tarp 
liudinink4_, kuriuos pasikviete nasle , buvo trys 
kunigaiksciai Svirskiai. Jie paliudijo, jog Bogdanas, 
Andriaus Sakaicio sunus, pradejo valdyti NaruCio ezer4 
kuris anksciau buvo jtt gimines valdtt dalis P 

IS Radviltt kunigaikstiskttitt valdtt matyti, jog Mikalojus 
stengesi sukurti tam tikrus valdtt kompleksus, kuriuos but4_ 
galirna ivardyti kaip kunigaikStiskus. Kaip matome, Medilo 
valda buvo sudaryta is dviej4_ kunigaikStiskosios iemevaldos 
darini4_ - KaributaiCiarns priklausiusio Medilo ir NaruCio eiero, 
buvusio Svirski4_ zinioje. Goniondzas buvo Glinski4_ valda. 

Atkreiptinas demesys i dar vien'i Jabai svarb4_ 
dokument4 kuris liudija Mikalojaus Radvilos pasiruosim'i 
priimti kunigaikscio titul<i. 1516 m . birzelio 30 d . 
Mikalojus Radvila buvo islinytas Svyrittkunigaikscio Jono 
Jonaicio Talimantaicio ir jo zmonos. Sis dokumentas yra 
patvirtintas Lietuvos didziojo kunigaikscio Zygimanto, 
taigi turintis tikr'lcjuridint( gali<i. Dar daugiau- Mikalojui 
Radvilai siame dokumente yra uzrasoma taip pat trecdalis 
sio kunigaikscio vald4_,28 taigi kuriamas kunigaikstisk4_ 
zemi4_ kompleksas turejo apirnti ne tik Narucio ezer4 bet 
taip pat ir persikelti i kit'lc jo pus!(. 

Reikia pridurti , jog kunigaiksci4_ titulo suteikimas 
M. Radvilai Rudajam buvo nurodomas kaip imperatoriaus 
malone, pratt(sianti tradicijas , kuritt pradzia sietina su 
1518 m., kada vienam gimines nariui buvo suteikta titulo 
privilegija, taciau jis neturejt(s palikuoni4., taigi ir titulas 
neturejt(s tt(stinumo.29 Su tuo veikiausiai reikettt sieti ir 
Radviltt susidomejim'i Svyri4_ valda, kuri buvo nupirkta 
1528 m., o veliau Svirskiai j'i atpirko.30 Radvil4_ santykiai 
su kunigaiksciais Svirskiais buvo islaikyti per vis'i XVI 
aillZitt. Kartais Radviltt ir Svirski4_ santykiai tampa panasus 
i klientinius, butent todel R. Ragauskiene juos taip ir 
ivardijoY 

Radvilos, besiruosdami gauti kunigaikscio titul'lc ir ji 
aprobuoti, Lietuvos Didziojoje Kunigaikstysteje pasistenge 
suarteti su kunigaiksciais Svirskiais, iteisindami si rysi ir 
perimdami tam tikras zemevaldos dalis. Radviltt ir Svirskitt 
kilmes Iegenda is tos pacios seimos, susijusi su ta pacia 
Jegendini4_ kunigaiksCi4_ karta, o tai JeidZia daryti prielaid4 
jog si legenda buvo sukurta butent Radvil4_ aplinkoje. 

Svyriq kunigaikstyste 

1storiografijoje yra zinomi du bandymai apibreZti Svyri4_ 
kunigaikstystes ribas , kuri4_ rezultatai pakankamai 
priestaringi . Pirmasis tai pabande padaryti J. Wolffas, 
nurodydamas, kad Svyriai buvo Sviriki4_ gimines Lizdas, o 
kunigaikStystei dar priklause Kobilnikas, Medilas, Sirmezius, 
Svirenai ir Trakininkai. Reikia pasakyti,jog J. Wolffui nelabai 
rupejo zemevalda, nes periiiirejt(s beveik vis'i Lietuvos 
Metrik4 jis kunigaikstystes ribas nustatinejo remdamasis 
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kel iais 5 ir 6 knygos aktais ( tarpusavyje susijusiais ). 32 Antrasis 
bandymas apibreZti Svyritt kunigaikstystt( buvo atliktas Wl. 
Semkovicziaus. Sio tyrinetojo pateikta kunigaikstystes 
struktura buvo gerokai sudetingesne: Svirskiams buvo 
priskirtos Svyri4., Sirmeziaus, Spor4., Kobilniko, Svokstos, 
CecvierCiaus, Medilo ir PostaZynos valdos.33 Taciau taip pat 
WI. Semkowiczius priduria, jog Sungailos gimine buvusi 
Svyri4_ kunigaikscitt saka, liZmirsusi savo kunigaikstiskurn4 
todel Svyri4_ kunigaikstyste turejusi buti daug didesnis 
vienetas, prie kurio dar reikia prideti ir Sviren4., Strunaici4., 
Lentupio, Svencioni4., Nestoniski4., SerenCian4., Juodupes 
valdas desiniajame Neries krante, taip pat Trakininkl!., 
Vamen4., Dubniktt ir Sungeltt valdas kairiajame Neries 
krante. 34 Vis delto reikia pasakyti, jog taip kunigaikstyste 
prarado savo kontiirus, pemelyg issiplete ir apeme areal4 
kuris priklause kitiems teritoriniams vienetams. Reikia 
pridurti , jog bandydamas apibrezti si vienet'i WI. 
Semkowiczius remesi daugiausia Vilniaus kapitulos archyvu, 
kurio duomenys maZ\.l maziausiai vertintini priestaringai, 
nes WI. Semkowiczius atmete tikjam nepatogius falsifikatus, 
o kitus duomenis pabande Jaikyti teisingais, o Svirikius ir 
Sungailas laike bendra gimine del to paties herbo naudojirno 
bei gretirntt vald4_. 

Bandant nustatyti Svyritt kunigaikstystes ribas, reikia 
sutikti, jog duomen4_ siam klausirnui galutinai istirti yra per 
maiai. Jie priestaringi, taciau tuo pat metu daug k<ipasakantys. 
Vis delto reikia pradeti nuo labiausiai tiketino arealo. Tam 
gali padeti archeologiniai ir rnitologiniai duomenys, kuriuos 
sukaupe Vykintas Vaitkevicius nagrinedamas Neries -
Vilijos dvigub<i pavadinim'lc. Pasak sio tyrinetojo, slaYll ir 
balt4_ riba, kuri galejo kisti del krivici4_ ekspansijos XI - XII 
affiZiuje, ties NaruCio ezeru, o galejusi eiti apytikriai Narcios 
upe. Taciau toponiminiai duomenys bei archeologiniai 
paminklai kalba apie tai, jog si riba buvo peciengta, taciau 
nuo paCios linijos nenutolta.35 IS velesni4_ akt4_ suzinome,jog 
Svyri4_ kunigaiksCiai valde ir vietoves, kurios priskirtinos 
slaviskosios itakos arealui, besidriekianciam pagal NarCio 
desiniii krant'i: Zanarociaus vietove, kurioje yra slavisktt 
laidojirn4., buvo atiduota Petro Erikaicio Svirikio dukrai kaip 
kraitis, siai tekant uz Jono Stanislovaicio Kt(sgailos;36 

Gudakiemis (Ruskoje Selo) taip pat buvo kunigaikscitt 
Svirikitt dispozicijoje.37 Klausimas, kada galejo ivykti 
atgaline ekspansija, lieka neatsakytas, nes tai galejo buti ir 
valdovo dovanojimas, ir vietinitt kunigaikscitt iniciatyva 
atliktas iygis, byrant Polocko kunigaikstystei. Zinoma tik 
viena: rytine kunigaikStystes riba kaZkuriuo metu ejo Narcios 
upe. Be to, salia sios upes buvo issidesciusi ir kita Svyritt 
kunigaikscitt valda- Dubatolka.38 

Siaurine kunigaikstystes riba ejusi Spofl!.. CecvierCiaus, 
Svokstos riba. Galbut Svirskiams priklause ir Juodupes 
dvaras, esantis i siaurt( nuo Svokstos. Nors si valda WI. 
Sernkowicziaus ir buvo priskirta Sungailoms remiantis 
Sungailos zmonos Marinos 1463 mettt donacija Vamen4_ 
bamyciai, tam tikros Sviriki4_ teises cia egzistavo: 1440 ir 
1463 met4_ falsiflkatuose, kuriuose buvo funduota Kobilniko 
bafuycia, minima ir Juodupes valda.39 TaCiau tai galejo buti 
ir velesnitt sio arealo zemevaldos pasikeitirntt padarinys. 

Vakarine riba galejusi eiti Stracios upe, netoli kurios 
XVI a. buvo Svyri4_ Boksttt dvaras (galbut tas pats Ribos 
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Boksttt dvaras). 40 Taciau siauriau K1evtt - Zvirblitt 
ezeryno linijos vakarines Svyritt kunigaikstystes ribos 
driekesi jau desiniajame Stracios upes krante, kur zinoma 
Kostenevicitt va1da, prik1ausiusi Svyriq kunigaiksciams.41 

Kitapus sio ezeryno zinomas Jesenino dvaras, is kurio 
va1dtt XV a. pabaigoje Svyritt kunigaiksciai donavo 
Svyrentt baznyci~.42 Pietine kunigaikstystes riba 1aikytina 
Neries upe iki santakos su NarCia. Abejotina, ar Svyritt 
kunigaikstystes ribos buvo persikelusios i kairi.ii Neries 
krantit, o Trakininkl!, Dubnikq ir Vamenq kompleksas 
panasesnis i va1dovo donacij~ Sungailai, issidesciusi~ tarp 
tevonines va1dos (Sungalq) ir kittt valdtt. 

Gincytinas lieka tik Svyrentt valdos klausimas: XV 
amziuje si va1da minima Sungailtt gimines zemevaldoje,43 

taip pat kaip Lentupio ir Svyrenq tevonis rasesi ir Andrius 
Daugirdas.44 Veliau si valda buvo kunigaiksciq Svirskitt ir 
Alseniskitt dispozicijoje.45 Vis delto A!Seniskiai i si~ va1d~ 
atejo per vedybinius giminystes rysius su Svyrentt 
paveldetojais. Tuo tarpu 1461- 1463 metais Daugirdtt ir 
Sungailq pozicijos atrodo ganetinai tvirtos. TaCiau aiskiai 
matosi, jog Svyrenq valda valdoma ne vienos gimines. 
Pridejus dar 1453 metq kunigaikscio Petro Svirskio 
fundacij~ Svyrentt baznyCiai (tiesa, jos autentiskumas yra 
abejotinas, taciau bendras dokumento kontekstas leidzia 
teigti, jog toks dokurnentas galejo buti parasytas46

) situacija 
tampa itin komplikuota. Heraldikos duomenys kalba apie 
tai, jog Sungailos ir Svirskiai buvo susigiminiavl( bent jau 
1433 - 1434 m., kuomet ant sutarties buvo prikabinti 
Svirskiq antspaudai su Lapino herbu.47 Su Daugirdais 
Svirskiai taip pat giminiavosi: minetasis kunigaikstis Petras 
Svirskis bent jau 1461 m. jau tikrai buvo vedl(s Andriaus 
Daugirdo dukteri Elenit, kuri taip ir paminima Lietuvos 
Metrikoje, dalijantis savo tevo palikim~ su seserimi Ona 
(Elenai atiteko Vamenai, Trakininkai ir Svyrenai). Susidaro 
ispudis, jog Svyrenai is Svyritt kunigaiksciq visiskos 
dispozicijos pasitrauke iki XV a. ketvirtojo desimtmecio 
pradzios, dali valdq perleid:liant Sungai1oms. 

Turint bi1tent toki Svyriq kunigaikstystes vaizd~, 
galima tvirtinti, jog si zeme pakankamai damiai isi1iettt i 
Nalsios struktiir~. Gretinant su Gintauto Zabie1os analize, 
Svyrittkunigaikstyste turejusi buti pietrytine Na!Sios dalis, 
kuri ribojosi ne tik su stipria Lietuvos zeme, vienijancia 
aplink save kitas teritorijas, bet ir su Polocko 
kunigaikstyste, kurios ekspansij~ i vakarus :lyrni Bres1aujos 
zemes aneksija, o galbut ir Galbejos piliakalnis, kurio 
prik1ausomybe nera aiski .48 

Nati1ralu, jog tokioje situacijoje atsidi1rusios zemes 
vidine struktura buvo atitinkamai militariniu poziuriu 
organizuota. Zemes centras buvo Svyriai . Ten funkcionavo 
stiprus piliakalnis . Netoli Svyritt 1980 metais 
zva1gomosios ekspedicijos metu buvo rastas dar vienas 
pi1iakalnis, taip pat NaruCio ezero saloje buvo rasta pi1ies 
ir gyvenvietes liekanos is Didziosios Kunigaikstystes 
laikotarpio, taciau chronologija nedeta1izuojama.49 Ilgu 
funkcionavimo laikotarpiu pasizymejo ir Garaniq 
piliakalnis, kuris buvo kasinejamas 1978- 1980 metais.50 

Jo kultiirinio sluoksnio galutinis datavimas apibreztas II 
tiikst. prad:lia. Toponiminiai duomenys rodo, jog ka:Zkokie 
gynybiniai itvirtinimai egzistavo ir kunigaikstystes siaures 
vakaruose, kur XVI a. buvo jau min etas Svyritt BokSttt dvaras. 
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Ga1ima naudotis tik 1976 metq Svyriq piliakalnio 
kasinejimq duomenimis, kada buvo istirti 48 kvadratiniai 
metrai pi1iaka1nio aikste1es_51 Bronius Kviklys nurodo, 
jog 1934 metais Svyriq piliaka1nis taip pat buvo 
kasinejamas Varsuvos archeo1ogijos muziejaus 
ekspedicijos metu. Sie kasinejimai veikiausiai sietini su 
Stepono Batoro pamink1o pastatymu piliaka1nio 
virsiineje, taCiau ske1btos medziagos is siq kasinejimq rasti 
nepavyko. 52 Kaip nurodoma ,,Lietuvil{ enciklopedijoje", 
leistoje Bostone , Svyriq pi1iaka1nis buvo didelis 
( duomenys nepateikiami) , p1okscia virsiine, zmoniq 
vadinamas Perki1no kalnu.53 

Svyriq piliakalnio slaitai yra 1abai status, iskylantis 
nuo vietoves zemes pavirsiaus i 12-15 metrq auksti. 
Rytine piliakalnio da1is nukentejusi nuo ten esancio 
karjero, kuris suarde didell( dali. 1976 metais piliakalnio 
aiksteles likucio matmenys buvo tik 12 x 28 metrai, nors 
ankstesnis aiksteles plotas buvo 30 x 40 metrq. Kulti1rinis 
s1uoksnis sieke iki 2,6 metro, apatiniame horizonte yra 
angliq. Jaroslavas Zveriiga pabrezia, jog patikima apsauga 
siam piliaka1niui vistt pirma buvo statUs slaitai, taCiau ir 
pats piliaka1nis buvo apjuostas 3 metr4. auksCio pylimu. 
Nurodoma, jog tarp aiksteles radiniq didell( dali sudaro 
ivairus papuosa1ai . Gink1q rasta nedaug: peilil!, strelitt 
antga1itt. Tarp radinitt minimos ir dvi pakabinamos spynos, 
kas rodo ilg~ pi1iaka1nio funkcionavimo laikotarpi. J. 
Zveri1ga nenurodo, kada pi1iaka1nis buvo gyvenamas, 
pabrezia tik tai, jog pilis buvo pastatyta bent jau Xlll 
am:Ziuje, o XVI a. pabaigojejau nebefunkcionavo.54 Toki~ 

isvad~ jis padare remdamasis ne tiek archeo1oginiais 
duomenimis , kiek Motiejaus Strijkovskio kronikoje 
palikta zinute: Daumantas RomanoviCius Svyriuose ant 
to paties pavadinimo e:Zero kranto pastate medinl( pili, 
kurios griuvesiai matosi dar ir siomis dienomis.55 

Reikia pasakyti , jog Svyri4. pilis gynybinl( reiksml( 
prarado XIV a. pabaigoje - XV a. pirmoje puseje, kai is 
Livonijos Ordino puses nustojo gresti pavojus ir Ordinas 
nustojo rengti puolamuosius zygius i Na!Siit,56 nes rytines 
Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes sienos buvo gerokai 
nutolusios nuo Svyri4., taciau kunigaikstystes 
reprezentacinl( funkcij~ galejo islaikyti . XV - XVI a. ne 
vienas aktas, sudarytas kunigaiksciq Svirskiq, 
1okalizuojamas Svyriuose. Vis delto tikimybe, jog XVI a. 
Svyriq pilis nustojo net ir reprezentacines funkcijos yra 
pakankamai didele, nes pardavimo aktuose, kurie parasyti 
pakankamai detaliai, ji nera minima. 1528 metais didysis 
kunigaikstis Zygimantas Senasis patvirtino , jog 
kunigaikstis Jukna Stankaitis Ivaskaitis Svirskis pardave 
Jurgiui Mikolojaiciui Radvi1ai tevonini ir motinini Svyri4. 
dvar~ su viskuo (arimais, baznycios fundacijomis , 20 
tamybtt ir dviem tusciom zemem) uz 600 kapq grasitt.57 

Detaliame pardavimo akte pilis nera minima. Taciau 
Raimonda Ragauskiene pastebejo, jog tai buvo tik dalis 
dvaro. Dar vien~ dali dvaro Radvila isigijo is Vilniaus 
pavieto bajoro Michailo Krizenovskio.58 Be to, galima 
pridurti, jog Radvilos vis tiek va1de ne vis~ Svyri4. vald~. 

Iki pat XVI a. pabaigos kunigaiksCiai Svirskiai disponavo 
dalimi dvaro,59 nes kunigaikstis Jukna Stankaitis Ivaskaitis 
pardave tik savo dali, o ne vis~ dvar~. 
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Garanill piliakalnio raida yra sudetinga. Jis funkcionavo 
kaip gyvenviete Vl a. pr. Kr. - VlTI a. po Kr. Butent sio 
laikotarpio dirbiniai sudaro didzi'l.itt dali radinil!, kurill 
analogijos aptinkamos baltiskuose krastuose. Radinill 
spektras yra platus, taciau geleziniai dirbiniai sudaro tik 
mazljjtt dali. Vis delto J. Zveruga, tyrinejt(s si piliakalni, 
pastebi, jog ivairlis dirbiniai leidzia teigti, jog piliakalnis 
funkcionavo ka:Zkuri laiktt ir ankstyvaisiais viduram:Ziais.60 

Tai veikiausiai turetll buti siejama su slaVll ekspansija i 
vakarus ir butinybe stiprinti kunigaikstystes rytinius 
pakrascius, nes Garaniq piliakalnis yra rytiniame Svyriq 
ezero krante. Taciau reikia tureti galvoje, jog Garaniq 
piliakalnio itvirtinimai veikiausiai funkcionavo ne kaip 
pilis (nera isorinill po:Zymiq), o kaip sleptuve. 

Dar neaptartas lieka Medilo klausimas. Jau mineta, 
jog J. Wolffas ir WI. Sernkowiczius sittpilipriskyre Svyriq 
kunigaiksciq valdoms, taciau rasytiniai saltiniai tam 
priestarauja. Galbut siuos tyrinetojus klaidino tai, jog 
Kobilniko valda daznai buvo ivardijama kaip Mazasis 
Medilas ar Naujasis Medilas, kai kuriuose Svyrill 
kunigaiksCill rasytuose dokurnentuose paliktas kaip tiesiog 
Medilas, taciau pats Medilas prik1ause Gediminaicill 
dinastijos Algirdaiciq sakai. XV a. pirmojoje puseje jis 
priklause Kaributo Algirdaicio palikuonims. Labiausiai i 
rytus nutolusi Svyrill kunigaiksCill valda buvo Sporq dvaras. 

Taigi Svyrill kunigaikstysteje buvo issidesttt bent trys 
gynybiniai itvirtinimai, nes antrasis piliakalnis prie Svyriq 
nera tiksliai datuotas, o Narucio ezero salos pilis, buvusi 
kaip LDK laikotarpio itvirtinimas, nera minima kaip 
Svyriq kunigaikscill valda. Silpniausiai organizuota sio 
vieneto gynyba, atrodo, buvo kunigaikstystes pietryciuose, 
Neries ir NarCios santakoje, taciau tai gali buti ir rasytiniq 
bei archeologiniq duomenq spragos. Desninga atrodytll 
dar viena pastaba sio vieneto atzvilgiu: 1579 metais 
Steponui Batorui organizuojant zygi pries Rusijtt, 
kariuomenes telkimo vieta tapo Svyriai. IS pradzill buvo 
galvojama pulti Rusijos kariuoment(, buvusitt Livonijoje, 
taciau veliau apsigalvota - nutarta atsiimti prarasttt 
Polocktt ir pulti Rusijct butent sia kryptimi .61 Sis 
kariuomenes telkimas parodo, kokia buvo Svyrill 
kunigaikstystes situacija, kol LDK sienos dar nebuvo 
pakankamai issipletusios. 

Svyriq kunigaiksciai LDK visuomeneje 

Kalbeti apie Svyrill kunigaikstysttt XIII - XIV am:Ziuje, 
jos reiksmtt visuomeneje yra labai sudetinga, nes ji 
nepateko i istorinius saltinius. Svyriai XIV a. pradzioje 
tik paminimi, taciau susumavus netiesioginill duomenq 
gaus'l, papildant hipotetiskus teiginius retrospektyviniais 
duomenimis, gaunamas pakankamai iskalbingas vaizdas, 
liudijantis pacios kunigaikstystes svarb<l, todel galima kelti 
klausimtt, kokios netiesiogines uzuominos gali leisti 
kalbeti apie Svyrill kunigaikstysttt kaip vienet<t Xlll - XIV a. 

Pirmosios netiesiogines uzuominos apie Svyrius bei 
j4 svarbtt iskyla dar Mindaugo laikais, dalijantis jo 
palikim'l, tiesiogiai susijusi su kunigaiksciq s1uoksniu 
Lietuvos valstybeje. 1264 metais Hipatijaus metrastyje 
rasoma, jog Vaiselga, griztts i Lietuvtt atkersyti uz tevo 
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nufudym'l, pradejo Deltuvoje ir Na!Sioje uzimineti pilis, 
o jose buvusius savo priesus zudyti. 62 Si data tampa 
reiksminga, nes reikia sutikti su E. Gudaviciumi, jog 
kunigaikscill sluoksnis Nalsioje ir Deltuvoje sumazejo,63 

isliko tik Mindaugo dinastijai istikimtlgiminiq atstovai. Tokia 
Svyriq kunigaiksCill gimine istoriografijoje ir yra laikoma.64 

XIV - XV a. Svyrill kunigaiksCiai yra vienintele is 7 
kunigaikstiskos kilmes lietuviskq giminill, kurios 
nepriklause dinastijai ir turejo zemevaldct i siaurtt nuo Neries 
(neabejotinoje Na!Sioje). Tai labai svarbi ufuomina, nes 
galima pamatyti tam tikrct Nalsios zemes raidct: G. Zabiela 
Nalsictlokalizavo i siaurtt nuo Neries, taciau nalSenll zemems 
isskirti naudojosi tik lietuviska medziaga, tiksliau - ttl 
archeologinill paminklll duomenimis, kurie yra dabartineje 
Lietuvos Respublikoje, todel isskirtos septynios zemes 
(skaiciuojant kartu su Breslauja). Atrodo, jog Breslaujos 
zeme pateko i sitt struktiirtt tik del didesniq archeologinill 
saltinill kiekio, tuo tarpu i pietus nuo Breslaujos iki Neries 
paliekamas laisvas, niekam nepriskirtas arealas, kuris atrodo 
pakankamai dirbtinis,65 nes Svyrill apylinkiq pilkapynai 
turi Nalsios zemei budingll bruoz\!. 66 Taigi NalSioje 
galejusios buti bentjau astuonios zemes, nes del teritorijos, 
esancios tarp Svyrill ir Breslaujos, etnines priklausomybes 
duomenll neturime. 

IS Mindaugo ar kito jam artirno chronologiniu poziliriu 
laikotarpio zinomus Nalsios kunigaikSCius bei su jais susijusitt 
toponimiktt yra pakankamai detaliai aptart(s E. GudaviCius. 
Nalsiai priskiriamll kunigaiksCil!, kurie Xlll a. veike jau po 
Vaiselgos kersto :Zygio i NaiSi'b nera tiek ir daug: 1265 ar 
1266 m. Girdenis (sutariama,jogjis buvo kiltts is SvenCioniq 
apy1inkill), Gotartas, Liumpis , Liugaila ir Daumantas; 
panasiu laiku minirnas ir Siuksta.67 Akivaizdu,jog Vaiselgos 
kerstas turejo savq pasekmill - Daumantas buvo priverstas 
pasitraukti i Pskov(l, o i Livonijtt valdant Mindaugo 
palikuonims pabego Siuksta; taciau kunigaiksciq sluoksnio 
sunaikinimui jis didesnes itakos neturejo. Nalsios zemeje 
kunigaiksCill sluoksnis nyko savairne: Daumantas ir SiukSta 
pasitrauke is tevonijl!, Girdenio palikuonys buvo pagrobti 
1265 m., o jis pats atsidlire Polocke. 

Aptarimo vertas ir Girdenio konfliktas su Daumantu. 
Daumantas isiver:Zia i Girdenio va1das ir pagrobia jo 
zmontt ir du slinus.68 Girdenis su dar trimis kunigaiksciais 
pradeda vytis. Jam padeda Gotartas, Liumbis ir Liugaila.69 

Nors ir buvo ,surastos" sill kunigaikscill valdos, taciau E. 
Gudavicius tai padare remdamasis tik toponiminiais 
duomenimis . Liumbio tevonija buvusi prie Tauragn\l, 
Gotarto - prie Utenos, Liugaila sietinas su Deltuva. 70 

Reikia pasakyti , jog sios isvados padarytos ne iki galo 
isiskaiCius i saltini. Girdenio zemes buvo uzpultos, issive:Zta 
jo zmona su vaikais, jis turejo skubiai vytis Daumant'b 
sukviettts 700 karil!, jis patrauke paskui Pskovo kunigaiksti 
ir ji prisivijo tiek, jog sis buvo priverstas pasiqsti Girdenio 
seirntt i prieki, o pats isitvirtinti tam, jog sulaikytll Girdeni. 
Kadangi kyla klausimas, kuritt Girdenio valdtt uzpuole 
Daumantas, reikia atsakyti- Nalsic:t. Jeigu Daumantas butq 
u:Zpuoltts Polock'l, jam traukiantis neblitll reikejt( perbristi 
Dauguvos, o uz jos isitvirtinti. Taigi ir Daumanto 
persekiojimtt Girdenis turejo organizuoti is Na!Sios . 
Budamas Svencionyse jis kreipesi pagalbos i arciausiai 
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gyvenusius kunigaiksCius, o vieni is tokiq ir buvo Svirskiai. 
Todel tikslinga tarp trijq isvardyt\.1_ kunigaiksciq pabandyti 
ieskoti Svyriq kunigaikscio . Vos uzmetus aki i E. 
GudaviCiaus lokalizuotas valdas is karto darosi aisku, jog 
sioje vietoje maziausiai reali atrodo Liugailos tevonija 
Deltuvoje. Jei Girdenis butqlauk((s pagalbos net is Deltuvos, 
vargu ar biitq spej((s prisivyti Daumantq_ prie Dauguvos. 
Veikiausiai Liugailai reiketq ieskoti kitos tevonijos, kuri 
galejo biiti ir Svyriuose (vis delto tai buvo besiribojancios 
teritorijos). Taigi kartu su Girdeniu pries Daumantq_ galejo 
veikti ir Svyriq kunigaiksciq atstovas. 

Kalbant apie si arealq_ Mindaugo laikotarpiu krenta i 
akis jo gynybine svarba. Reikia prisiminti, jog tuo metu 
per Nalsios teritorijq_ ejo Lietuvos valstybes siena su 
vokieciq ordinu. Artiiras Dubonis bande padaryti jos 
rekonstrukcijq, remdamasis vietovardziais, nubrezdamas 
ilgq_ linijq_ nuo Deltuvos (kazkur apie Veprius) iki 
Breslaujos zemiq. Si linija labai priarteja prie mums 
riipimo arealo, nes vienas is jos taskl!_ yra Rekuciuose. 
Gal tik keistai siame kontekste atrodo A. Dubonio 
teiginys,jog pats Mindaugas riipinosi sios sienos apsauga.71 

Reikia sutikti su A. Duboniu, jog sienos su Livonijos 
ordinu apsauga buvo priklausoma nuo Mindaugo, nes 
veikiausiai jis pasiriipino leici4. apgyvendinimu prie jos. 
TaCiau matyti dar vienas desningumas: Mindaugo domenas 
nuo sios sienos buvo skiriamas dar vieno ,buferinio" 
(apsauginio) s luoksnio - smulki4. kunigaiksciq 
zemevaldos. Zinoma, jog tiek Deltuva, tiek ir NalSia buvo 
sudaryta is keli4. kunigaikstysciq. Sios sistemos rudimentai 
isliko ir iki XV a., kada aiskiai galima isskirti Giedraiciq 
ir Svyriq kunigaikstystes, kurios beveik liecia siq_ sienq_. I 
akis krenta ir tai, jog nuo RekuCiq tiesiai i pietus buvo 
Svencioniq zeme, kurioje buvo issidesciusios Girdenio 
valdos. AnksCiau jau buvo min eta, kad Girdenis sugebejo 
mobilizuoti pakankamai dideles jegas per trumpq_ laikq, 
todel natiiraliai kyla klausimas, ar Svyriq kunigaikstystes 
viena is funkcijq nebuvo sudaryti tq_ natiiraliq_ apsaugq_ (ar 
tiksliaujos da!D, organizuojant keli4_kunigaiksci4.pajegas. 
I si klausimq_ butl!_ galima atsakyti teigiamai, ypac turint 
galvoje tai, jog Svyriai buvo ne tik siaurine Mindaugo 
domeno riba, bet ir rytinis baltisk4. zemiq pakrastys, 
kuriame dar gentiniu laikotarpiu pradejo dideti slaviska 
itaka. Pieciau Svyri4. (E. Gudaviciaus sudarytame 
Mindaugo laikl!_ zemelapyje - iki pat Neries), tokios rytines 
apsaugos dalimi galejusi biiti Alsenq kunigaikstyste. 

Vis del to tenka pridurti, jog neturint archeologiniq saltiniq, 
kurie gali paliudyti,jog Svyri4. apylinkese organizuotas stiprus 
gynybinis vienetas, tai tera hipotetinis bandymas rekonstruoti 
kunigaikStystes, kaip karinio vieneto, funkcijas. 

Maziau hipotetiskas prielaidas galime daryti is XIV a. 
ziniq apie Svyriq kunigaikstyst((. Apie 1320 metus Rygos 
skolq knygoje buvo paminetas lietuvis is Svyriq. Prie sio 
paminejimo verta sustoti, ji ·netgi galima pacituoti visq_: 
,,Paiymetina, jog miestas iSleido de§imt markil{ ui kaikoki 
ryrq, biitent lietuvi is Sryril{. lspirka iryko Aseradeje Lietuvos 
karaliaus vardu bei prasymu."72 Rokas Varakauskas si 
asmeni ivardija pirkliu, jis veikiausiai ir neklysta,73 nes dar 
XIII amziuje sumoketos ispirkos verte uz kunigaiksti 
keliasdesimt kartq virsijo minetq_ sumq_. Taciau lieka 
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neatsakyta i klausirnq, ar Gedirninas riipinosi visais pirkliais, 
kurie patekdavo i panasiq_ situacijq_ Livonijoje. ISpirka buvo 
sumoketa Gedirnino vardu bei prasymu, kas lyg ir rodyt\.1_ 
siam pirkliui ypatingq_ demesi, o tai verst\.1_ manyti, ar uz sio 
prasytojo nestovejo kitas prasytojas. Jei atsakytume 
teigiamai, tuomet prasytoju veikiausiai turejo buti Svyri4. 
kunigaikstis. Jeigu prisirnintume, jog Svyri4. kunigaikstyste 
buvo nedidele (kad ir 1528 m. kariuomenes surasymo 
duomenys rodytq, jog Svyri4. pajegumas nebuvo didelis), 
tuomet kiekvienas asmuo, kuris nesa vienokias ar kitokias 
pajamas, yra svarbus. Taip patreikia prisirninti, jog is Svyriq 
kunigaikstystes Dauguva buvo lengvai pasiekiama vandens 
keliais, taigi prekybiniq santykiq egzistavimas su Ryga buvo 
ganetinai nesudetingas. Galirna daryti prielaidq,jogjau XIV 
a. pirmojoje puseje Svyriai palaike kaikokius prekybinius 
santykius su Livonija. Tai nestebina, nes Svyriq 
kunigaikstystes siaurineje dalyje issiskiria vandens kelias i 
Dauguvos baseinq_. 

Zinoma, jog po Lietuvos didziojo kunigaikscio 
Gedimino mirties valstybe buvo isdalyta siinums, taciau 
sis ,testamentas" nemini aniikq. Algirdas, remiantis 
turimomis ziniomis , gavo valdyti Krevq_ ir Vitebskq_. 74 

Atkreiptinas demesys i tai, jog neminirnas Polockas, kuri 
valde Gedimino brolis Vainys, veliau sio siinus Liubka, o 
paskui pereme Andrius Algirdaitis.75 Galima pamineti ir 
dar vienq_ faktq_ is Zygirnanto K((stutaicio ir Svitrigailos karo 
laikotarpio: Vitebskas ir Polockas liko istikimi AlgirdaiCiui 
net ir po jo pralaimejimo prie Ukmerges 1435 metais, o 
Mykolo Zygirnantaicio pastangos paimti siuos miestus ir 
j4. apgultis buvo nevaisinga. 76 Tuo tarpu Krevq_ reikejo uiirnti 
ir sudeginti. Prie sio komplekso prijungus Medilq, kuris 
veliau buvo Kaributaiciq valda, gaunamas vaizdas, jog 
AlgirdaiCiq zemes is keliq pusiq supo Svyrius. 

Taip susidare pakankamai didelis kompleksas, kuris 
valstybes siaures rytuose ribojosi su Livonijos Ordino 
zememis. Tiketina, jog tuo laikotarpiu Svyriq kunigaiksciai 
tapo pavaldiis GedirninaiCiq Algirdo sakai. Apie tai liudija 
ir velesnis Krevos ir Svyriq bendras karinis vi en etas - veliava, 
kas zinoma is 1528 metl!_ kariuomenes surasymo.77 Tai 
patvirtint\.1_ ir kiti retrospektyviis duomenys, pvz., Svirskiai 
pirmq_ kartq_ i politin(( arenq_ (su sia ,pavarde") iseina biitent 
Svitrigailos Algirdaicio valdymo laikotarpiu- 1431 metais 
Aleksandras Svirskis pasiraso Skirsnemunes sutartV8 Reikia 
pastebeti, jog dar ir iki XVI a. 4 desimtrnecio su Algirdo 
palikuonimis buvo susij(( Svyri4. kunigaiksciai. Lietuvos 
Metrikoje islik(( duomenys leidzia teigti, jog Svyriq 
kunigaiksCiai palaike glaudZius santykius su Olelkaiciais.79 

Reikia prisiminti, jog 1367 metais tarp Lietuvos ir 
Livonijos buvo sudaryta vadinamoji plesikeliq taika. IS 
Lietuvos puses jq_ sudare Algirdas, kuriam atstovavo 
Vladimiras Algirdaitis ir kunigaiksciai Stripeikis bei 
Vaisevistas, ir K((stutis. Reikia paiyrneti, jog sioje sutartyje 
minimi du kunigaiksciai is etnines Lietuvos, kurie 
nepriklauso dinastijai. Vieno is jq- Stripeikio - valdos 
yra ganetinai aiskiai nusakytos, jos yra kazkur prie 
Videniskiq,80 taigi ji reiket\.1_ sieti su netoliese esanciais 
Giedraiciais. Kunigaikstis Vaisevistas lyg ir pakimba ore. 
Taciau apie ji jau zinomi du dalykai: pirmas- Vaisevistas 
priklauso Algirdo itakos sferai; antras (vedant paralel(( su 
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Stripeikiu) - jis turi biiti susij((s su Livonija prekybiniais 
rysiais (kaip rasoma sutartyje, prekybos kelias eina iki 
Stripeikio zemes). Kadangi turime gana siaur'l rat<t, 
kuriame reikettt ieskoti gimines, kuriai prik1auso sis 
kunigaikstis, reikia bandyti taikyti atmetimo metod'l. J. 
Wolffas Lietuvoje XIV amziaus pabaigoje - XV amziaus 
pradzioje suskaiciuoja septynias ki1rningas kunigaikscil.! 
gimines is etnines Lietuvos (neitraukiami Gediminaiciai). 

Jomantai ir Sudimantai, be jokios abejones, buvo ki1(( 
is K((stutaicil! aplinkos, bego su Vytautu i Priisij'l. 
Borovskitt valdos, pasak J. Wolffo, buvo issidesciusios 
Zemaitijoje . Daugaudai veikiausiai taip pat skirtini 
K((stutaicil! aplinkai, nes pasirodo Vytauto aplinkoje, yra 
priversti duoti istikimybes priesaik'l Jogai1ai 1401 metais. 
Lieka dvi gimines, kurioms ga1etq buti skiriamas 
Vaisevistas - A!Seniskiai ir Svirskiai. Turint galvoje, jog 
AISeniskiq XIV amziaus antrosios puses genealogija 
ganetinai aiski, be to, AISeniskiai aktyviai reiskesi 
valstybiniame gyvenime, o tarp jtt Vaisevistas ar jo 
palikuonys neminimi, reikia pripazinti, jog Vaisevistas 
priklauso Svirskitt girninei, juo labiau, jog Svirskiai, kaip 
jau rnineta, XIV arntiuje palaike vienokius ar kitokius rysius 
su Livonija ir priklause didZiojo kunigaiksCio aplinkai. Tai 
tera hipoteze, taciau ji yra pakankamai pagrista. 

Verteh! keliais zodziais uzsiminti ir apie LDK vidaus 
kar'l po Vytauto mirties. 1432 metais buvo nuverstas 
Svitrigai1a. Zygimantas K((stutaitis, tap((s valdovu, pradejo 
ieskotis s'l_jungininkl!. Todel nenuostabu, jog po to viena 
po kitos seke sutartys su Lenkija. 1433 sausi Zygimantas 
K((stutaitis pasirase sutarti su Lenkija, tuo paciu ir su 
Jogaila. 1434 metais pasirasyta dar viena sutartis su 
Lenkija, tikjai atstovavo Vladislovas Vamietis.81 Abiejose 
kaip koraborantai dalyvavo du Svyritt kunigaiksciai: 
Romanas ir Erikas. Pazymetina, jog tai jau kiti asmenys, 
nei tie, kurie veike salia Svitrigai1os, nors nepraejo net keleri 
metai. Veikiausiai Svyritt kunigaiksciams atsitiko taip pat, 
kaip ir kitoms girninems, nes panaSu,jog siame kare jq atstovai 
buvo ir Svitrigai1os, ir Zygirnanto K((stutaicio puseje.82 

Turint tai ga1voje, idomiai atrodo viena Lietuvos 
metrascio zinute is tarpusavio karo aprasymo. 1433 met\! 
vasar'l (taigi Svyritt kunigaiksciams akivaizdziai pradejus 
rodyti sav'lsias simpatijas Zygimantui K((stutaiciui) 
Svitrigaila surenge zygi i Lietuv'l: pirmiausiai patrauke 
link Vilniaus, o likus pusantros mylios nakvojo 
Rudaminoje, tada patrauke i Trakus, pasuko i Senuosius 
Trakus, kur prastovejo keturias dienas, tada isstovejo 
keturias dienas prie Eisiskil.b o paskui ,patrauke savosios 
iemes, Rusios, link. Ir prie}f2 Krevqprastovejo dvi dienas; 
paemf2 miirinf2 Krevos pili sudegino ir daug imonizt iskapojo 
arba nusivare, o is ten nuejo i Malodeenq". 83 Atrodo, jog 
prie Krevos biita tam tikro kersto zygio, kai kersijama 
tiems, kurie nustojo paklusti. Nuo Krevos iki Svyriq turejo 
biiti diena ke1io, taigi uzuot dvi dienas isstovejus buvo 
galima pasiqsti kariuomenes dali ir sulaukti jos griztant 
atgal. Kad taip ga1ejo atsitikti, rodo Svitrigailos poelgis su 
Simonu Jonaiciu A!Seniskiu, kuris buvo paskandintas,84 

nepaisant to, jog jo brolis vadovavo daliai Svitrigailos 
kariuomenes, o sun us pateko i nelaisv(( Svitrigailos puseje 
per Ukmerges kautynes.85 
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Noret4si taip pat pamineti dar vien'l svarbtt fakt<t 
S<tmoksl<tpries Zygimant<t K((stutaiti, ivykusi 1440 metais. 
S<tmokslui vadovavo kunigaikstis Aleksandras 
Vasilkevicius Cartoriskis, su juo buvo Vi1niaus vaivada 
Jonas Daugirdas ir Traktt vaivada Le1iusas . Kaip raso 
Lietuvos metrastis: 

Tie trys ponai sumane ir nutare nui udyti kunigaikSti 
Zygimantq. < .. . > lr uibaige susitardami, kad jie patys 
uiims Vilniaus ir Trakz{pilis ir laikysjas Svitrigailai, kurispo 
Pabaisko pralaimejimo musYJe su Mykoliuku 
ZygimantaiCiu buvo pabegf2s i Moldavijq. 86 

Akivaizdu, jog S<tmokslas ivyko siekiant gr<tzinti i sost<t 
Svitrigail<t, nes kunigaikstis Aleksandras Cartoriskis su 
Zygimantu K((stutaiciu buvo susitaik((s tik paskutiniais XV 
a. ketvirtojo desimtmecio metais, o iki tol buvo Svitrigai1os 
salininkas87

• Tuo tarpu Leliuso ir Jono Daugirdo pozicija 
sudetingesne: pirmasis buvo Zygimanto K((stutaicio iskeltas 
zmogus, 0 nepavykus S<tmoks1ui, SU juo buvo SUSidorota; 
antrasis, atrodo, taip pat buvo Zygimanto K((stutaicio 
salininkas, taciau, priesingai nei Le1iuso atveju, su Daugirdu 
susidorota nebuvo, nes sis turejo itakingtt giminaicitt 
(atrodo, buvo ved((s Gostautait(().88 Desninga pasirode tik 
tai, jog po S<tmokslo Daugirdo sun us Andrius jau nebega1ejo 
da1yvauti po1itineje veikloje. Taciau siuo atveju mums svarbu 
tik tai, jog ga1but biitent del to, jog Daugirdas dalyvavo 
S<tmoksle pries Zygimant<t, Svyril.! kunigaiksciai ve1iau su 
juo ir susigiminiavo. Reikia prisiminti, jog iki pat mirties 
Svitrigai1a buvo is1aik((s itak<t Lietuvos Didziosios 
Kunigaikstystes viduje,89 nes priesingu atveju bet kokia sio 
veiksmo argumentacija netenka prasmes. 

Apie vidin(( Svyritt kunigaikstystes struktli.rq zinil.! turime 
labai nedaug - tik is trijl.! sa1tinitt. Pirmasis yra jau mineta 
Rygos skoltt knyga, kurioje ka1bama apie lietuvio is Svyritt 
ispirk<t. Siuo atveju turime manyti,jog Svyril.! kunigaikStis veike 
salia va1dovo, besirupindamas savais reikalais jis buvo 
suinteresuotas savo va1dinio sugrizimu. Apie koki<t nors 
hierarchij<t kalbeti negalirne, nes tam peme1yg matai duomentt. 

Vis de1to Svyritt kunigaikstystes viduje nega1ime 
nepastebeti tam tikfl.! kariaunos tradicijtt relikttt. Reiket4 
sutikti su Edvardo GudaviCiaus teiginiais, jog kariauna (bent 
jau jos dalis) gyveno po pono stogu. Dovanojimai ir 
apdovanojimai yra vienas is biidtt tai patvirtinti.90 Tokil.! 
atvejl.!, susijusil.! su Svyril.! kunigaiksCiais, zinome bent tris. 
Pirmasis yra visiskai neinformatyvus, taciau svarbus 
chrono1ogiskai, nes nukelia i XV a. viduri: 1525 metais 
kunigaikstis Vaitiekus Juknaitis Svirskis buvo kvieCiamas 
stoti pries valdov<t, kur Zdanas Bogdanovicius reikalavo 
gr<tzinti jam zem((, kuri buvo suteikta kunigaikstienes 
Perkovos PriCioviciovos Svirskos.91 Antrasis taip pat: 1469 
metais kunigaikstis Jonas Romanaitis Svirskis perleidZia 
savo teises i keturis va1dinius Stanis1avovai Andrejovcovai.92 

Panasaus pobiidzio yra dar vienas ve1esnis dokumentas: 1523 
metais kunigaikstis Jonas Talimontaitis Svirskis dovanojo 
bajorui Motiejui tmom. Pabreziama, jog tai buvo atlikta ut 
jo tamyb'l. Zmogus buvo duotas bajorui Motiejui, jo Zffionai 
ir jl.! palikuonims.93 Veikiausiai sie dovanojimai yra ,karines 
demokratijos" reliktai, igav(( visai kitoki'l prasm((. 

Reikia pridurti, jog iki XV a. pabaigos nera duomenl.! 
apie kunigaikscitt Svirskil.! einamas pareigas va1dovo dvare, 
taciau rysiai su Slucko kunigaiksciais akivaizdziai rodo, 
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jog Svyriq kunigaiksciai issiqsdavo savo siinus i tamybll, 
taigi kunigaikstyste jau nebegalejo islaikyti visos gimines 
su jos palikuonimis ir pradejo natiiraliai byreti, ypac turint 
omenyje tai, jog dalis zemiq atitekdavo kaip kraitis. Tai, 
jog Svyriq kunigaikSciai XV a. ejo tamyb<t ne valdovo dvare, 
o pas salutinil! GediminaiCiq sakq kunigaikscius, mazino 
jl! galimyb(( patekti i visuomenes elit<t. Kaip rodo Svyril! 
kunigaikscil! vedybiniai rysiai , tam buvo atsirad(( 
prielaid4., taciau galimybes liko neisnaudotos, nors ir buvo 
susigiminiuota su tokiais svarbiais diduomenes atstovais 
kaip Sungailos, Daugirdai, K((sgailos, Astikai . 

Apibendrinant straipsnyje minetus faktus, tenka 
pripazinti, jog stengiantis nustatyti kunigaikstystes viet'l 
Lietuvos Did:liosios KunigaikStystes ankstyvojoje struktiiroje, 
reikia remtis daugiausiai retrospektyviais duomenimis. Taip 
pat negalima apsieiti be hipotetinil! prielaidq, kurioms 
patvirtinti ar paneigti reikalingi papildomi duomenys, todel 
sis straipsnis turejo iskelti ir suformuluoti daugiau klausiml! 
negu atsakyml!. Tam tikrus hipotetinius teiginius yra galimybe 
tikrinti pasitelkiant analogijas, taCiau si metodika yra ne 
maziau pavojinga, negu paties tyrinetojo pasitikejimas 
issikeltomis prielaidomis. Todel isvadose pateikiami tik 
labiausiai pagristi teiginiai, pasiliekant galimyb(( kitoms 
prielaidoms patikrinti ieskoti kitokil! priemoniq. 

Pirmasis klausimas, susij((s su Svyriq kunigaikstyste, yra 
sios gimines kilmes analize. Kilmei patikrinti buvo aptarta 
Mikalojaus Mikalojaicio Radvilos padetis ir rysiai su Svyriq 

kunigaiksciais pries pripazistant Sventosios Romos 
lmperijos kunigaiksciais si<t Radvill! sak<t. Akivaizdu, jog 
Svyril! kunigaikscio pozicija, konkreciai - Mikalojaus 
Radvilos ivaikinimas, padejo sustiprinti pretenzijas gauti 
kunigaikscio titul<t Radvill! Goniondzo ir Medilo sakai. 
Papildomai pasitelkus Svyril! kunigaiksCiq kilmes legend<t 
ir j'l isanalizavus, galima beveik neabejojant teigti, jog 
Svirskiai yra kunigaikstiskos kilmes gimine. 

Bandant nustatyti Svyril! kunigaikstystes ribas teko 
naudotis retrospektyviais duomenimis, taCiau nesant zinil! 
apie valdovq donacijas siai giminei XV amziuje, 
informacija atrodo patikimesne. Galima tvirtinti, jog 
Svyril! kunigaikstyste buvo Neries ir Narcios santakoje. 
Jos padetis ir archeologiniai duomenys vercia j<t laikyti 
buvus Nalsios dalimi. Rytines kunigaikstystes sienos buvo 
pazeistos slavq ekspansijos i vakarus metu, kas verte kurti 
sti pri<t gynybin(( struktiir<t. 

Tiketina, jog Svyriq kunigaiksciai galejo veikti kovose 
po Mindaugo mirties, taciau tam pagristi reiketl! dar 
papildoml! duomenq. Svyriq kunigaikscil! veikimas aiskiau 
uzCiuopiamas tik Gedirnino valdymo laikotarpiu, o 1367 
met!! Algirdo ir K((stucio sutartis su Livonijos ordinu leid:lia 
daryti prielaidlb jog pirmasis zinomas Svyriq kunigaikStis 
gali buti Vaisevistas . Taip pat aiskeja, jog dinastijai 
nepriklausantys kunigaiksciai paklusdavo nebiitinai 
tiesiogiai didziajam kunigaiksciui, bet taip pat ir kitiems 
dinastijos nariams. Biitent taip susikloste Algirdaicil! ir 
Svirskiq rysiai, kuriuos atskleid:lia ir velesni duomenys. 

Duchy in the Early Stage of the Grand Duchy of Lithuania: 
A case of Svyriai Duchy 

Summary 

There are only scanty written sources about the evolu
tion of duchy within the Grand Duchy of Lithuania (GDL). 
For this reason, analysis of the evolution of duchy should 
be based as much as possible on other kind of data (ar
chaeological and retrospective). This would help to re
construct the historical past as fully as possible. The 
present work is based on the available data about Svyriai 
Duchy and is designed to unfold at least partly the struc
ture of the GDL and to fill the gaps of knowledge in the 
Lithuanian historiography. ln his undertaking, the author 
promotes bold presumptions and invites the whole com
munity of historians for discussion. 

ln his discussion about the Svyriai dukes, the author com
pares the legends about the ducal origin of Svyriai and 
Radvilos families and makes an assumption that they might 
have appeared at the same time. The legends evidence the 
aspirations of one family to create a legend of its ducal origin 
and of the other family to consolidate its ducal status. The 
knowledge about the process .of conferring the first title of a 

1 Palyginimui galima bUtq nurodyii tik pacius bildingiausius veikalus: 
Zenonas Ivinskis. Lietuvos istorija iki Vytauto Didziojo mirties. -
Vilnius, 1989. - P. 124; Edvardas Gudavicius. Lietuvos istorija. T. I: 
Nuo seniausiq laik4. iki 1569 metl.\. - Vilnius , 2001. - P. 321 ; 
Zigmantas Kiaupa, Jilrate Kiaupiene, Albinas Kuncevicius. Lietuvos 
istorija iki 1795 metq. - Vilnius, 1996. - P. 124. 
2 Ignas Jonynas. Vytauto seimyna // lstorijos barai. - Vilnius, 1984. - P. 55. 
3 J. Wolff. Kniaziowie Litewsko - Ruscy, od konca czteroastego wieku. -
Warszawa, 1994; W. Semkowicz. 0 litewskich rodach bojarskich 

1 2 

duke to a representative of Radvilos family is also presented. 
It turns out that before the procedure, the mentioned repre
sentative of Radvilos family took trouble to become an 
adopted son of Svyriai duke. Though not peremptory, these 
data imply the ducal origin of Svirskiai family. 

Based on retrospective data, an attempt was made to re
construct the boundaries of Svyriai duchy presumably run
ning between the Neris and Narcia rivers. Three defensive 
units could be distinguished in this area: the Svyriai castle, 
the Svyriai towers and the fortifications of Garaniai hill fort 
most likely used as a hiding-place in the 18th century. 

The dukes ofSvyriai duchy have early become service 
dukes. Already in the first half of the 14th century, they 
had no right to manage foreign affairs independently even 
in petty matters. This could be done only through the 
sovereign. At the time of the splitting of the dynasty in the 
second half of the 14th century, the Svyriai dukes remained 
subordinates of the Grand Duke. Only some time later, 
they became men of Algirdas progeny. 

zbratanych ze szlachtl!. Polskl!_ w Horodle roku 1413 // Lituano -
Slavina Posnanensi. Studia historica. Nr. 3. - Poznan, 1989. - S. 44-
47; A Boniecki. Poczet rodow w WKL w XV i XVI wieku. - Warszawa, 
1887; H. Lowmiaitski. Studja nad pocZlj_tkami spoleczeilstwa i paitstwa 
litewsk.iego. T. 2. - Wilno, 1932. - S. 169-170. 
4 Pig.: Alvydas NikZentaitis . Kunigaiksciai XIII amziaus Baltijos 
krastq visuomenese // Lietuva ir jos kaimynai: nuo normanl.l iki 
Napoleono. - Vilnius, 2001. - P. 67 - 80 . 
' Ten pat, p. 68. 
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6 Z. Kiaupa, J. Kiaupiene, A. Kuncevicius. Lietuvos istorija ... , p. 61. 
7 Gintautas Zabiela. Lietuvos medines pilys. - Vilnius, 1995. - P. 55. 
8 Ten pat, p. 57. 
9 Ten pat, p. 58. 
10 Ten pat, p. 58- 59. 
11 Ten pat, p. 60. 
12 Ten pat, p. 64- 65 . 
13 Edvardas Gudavicius. Mindaugas. - Vilnius, 1998. - P. 101. 
14 Kronika Maciei Stryikowskiego, niegdys w krolewcu drukowana 
teraz znowu z przydaniem II Zbior dzieiopisow Polskich we czeterech 
tomach. T. 2. - Warszawa, 1766. - S. 316. 
" Lietuvos metrastis : Bychovco kronika , verte, ivad'l. ir paaiskinimus 
parase R. Jasas. -Vilnius, 1971. - P. 64-65 . 
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