
Populiarioji istorija opuTTaT JCOTd
me su krikščionybę orièmusiais
lenkals ir KijevoRusia),oštaiGudai - labai artimi,

bet mažai pažīstami

liudi". Tai bendras lietuvių ir gu-
dy apibüdinimas, nes vien müsų
karių (ginkluotos šlėktos) anuo-
met niekas neskyrė. LDK pilie-
čiai bajoral (jie privalomai buvo
ir kariai) buvo lietuviai, nes taip
vadinosi valstybė. Tad to meto
Lietuvos kariuomenėje kovėsi
lietuviai, kad ir kokios etninės
tautybės jie buvo.

Griovė tautų ryšiusgudal paskui Kijevo Rusia
stačiatikiais.

tapo Istorikas atkreipia demesi,
kad dar 1795 m. po padalijimo
jai tekusioje ATR dalyje Rusijos
imperija siekè suardytí lig tol
buvusius glaudžius lenkų, lietu-
vių ir gudų ryšius. Taip lietuviai
nuo 1864 m. buvo verčiami pa-
miršti lotyniškas raides ir pereiti
prie kirilicos. Gudai buvo prie-
varta integruojami į rusų tautą,
išraunant visa, kas jiems primi-

Akivaizdu, kad krikštas ture
jo didžiausią įtaką esminiame
qudų ir lietuvių skirtumams
R. Kamuntavičius pabrėžia, in
ankstyvesnis krikštas lèmė, kad
qudai turèjo gerokai ankstyvee
ne rašto kultürą. Dar svarbiau
tai, kad civilizacinės naujovés Taigi, kai kalbama apie ka-

riuomenę, turima galvoje politi-
nè tauta. Šitaip visi - žemaičiai,
lietuviai, ukrainiečiai ir gudai -
tampa lietuviais. Kita vertus, iki
pat XX a. pradžios didelė Vaka-
rų Gudijos dalis buvo vadinama
Lietuva, net Minskas vadintas
Lietuvos Minsku, kad skirtų-
si nuo greta Varšuvos esančio
Minsko.„Todel didelę dalj gudų
ne tik užsieniečiai, bet ir vietiniai
vadino lietuviais. Žodžiu, dar Pir-
mojo pasaulinio karo išvakarėse
buvo normalu, kad lietuvio gim-
toji kalba yra gudų (arba lenkų,
bet tai jau kita istorija), kad ir
kaip keistai šiandien skambė-
tų, -dėstoistorikas. otis

Iki šiol nė vienas Lietuvos istorikas nebuvo publikavęs
išsamios Gudijos istorijos. Nèra net vertimų iš rusų, gudų
ar anglų kalbų. Tad istorikas Rūstis Kamuntavičius savo

juos pasiekdavo greičiau n
Gudija savo nepriklausomybės aušroje buvo pasírinkusi Vytį kaip herbą ir baltos, raudonos

irbaltosjuostųvėliavąamžininkus lietuvius, TodėlX
XIl a., t. y. tuomet, kai dar neby-
vo LDK, gudai jau turėjo savo
valstybinius darinius ir regioni.
nès svarbos miestus. Ypač issi.
skyrè šiaurėje esantis Polockas
ir pietuose -Turovas. Jų ekono-
miniai ir politiniai horizontai bu:

nė Lenkiją ir Lietuvą.
Lenkai pradéti vadinti oku-

pantais ir nutautintojais, engu-
siais gudus nuo Jogailos laikų.
Lietuviai imti traktuoti kaip in-
terventaí, kaip kai kas svetimo,
nors gudai su jais gyveno vie-
noje valstybèje nuo Xll a. Bu-
vo daroma viskas, kad lietuvio
pavadinimas išnyktų iš Gudijos
žemių, įtvirtintas Baltarusijos,
kaip Rusijos dalies, pavadini-
mas - Baltoji Rusija. XX a. šis
pavadinimas galutinai įsišakni-
jo Gudijoje, opo Antrojo pasau-
linio karo buvo primestas ir lie-
tuviams (iki tol lietuviai vartojo
Gudijos ir gudų pavadinimus).

ką tik išleista knyga,Gudijos istorija. Baltarusijos istorija
supažindina mus su bene artimiausių mūsų kaimynų istorija. tvinai buvo bendri dabartinių

gudų ir lietuvių protėviai LDK
laikais, ir nieko daugiau.

nebūtų, yra tik vienas kelias -
fizinis sunaikinimas. Tačiau iš-
žudyti 10 milijonų gudų bütų
sunkiai įmanoma net irrusams

Arünas MARCINKEVIČIUS

Gudija buvo ir bus Pasak R. Kamuntavičiaus,
2020 m. įvykiai šalyje dar labiau
konsolidavo gudus, išryškino jų
tapatybės elementus, tiesa, tie
elementai nera vienareikšmiai.
Viena vertus, gudai orientuoja-
si į Vakarus ir traktuoja lenkus
ir lietuvius kaip savo istorinius
partnerius. Tačiau kartu nema-
žai akcentuojama Didžiojo Tê-
vynes karo tragedija, kai drau-
ge su rusais buvo atremiama
intervencija iš Vakarų ir kova
buvo didvyriškai laimėta. Šian-
dien nèra iki galo aišku, kuriuo
keliu Gudija nueis: ar vyks to-
lesnis kultürinis ir politinis arte-
jimas su Rusija, ar vis dėlto bus
veidu atsigręžta į Vakarus. Gali
büti, kad laviravimas tarp dvie-
jų pasaulių, taip büdingas vi-
sai Gudijos istorijai, dar użsitęs
ne vienus metus, o gal ir ilgus
dešimtmečius.

radus profesionaliai modernios 1917 m. spalio revoliucijos, bu- vo gerokal platesni nei lietuviu
Lietuvos istoriografijai Gudijos, vo gražinti sovietinis herbas ir (tiek, kiek mums šiandien yra
kaip suverenios valstybės, Eu- vèliava., Visgi nuo 2005-ujų vèl žinonma). Bütent tada gyveno
ropos politiniame žemėlapyje grjžta prie gudiškos LDK pri- ir veikė pirmasis žinomas kU-
nebuvo. Tuo metu Baltarusiją gimties idėjos, imta atstatyti nigaikštis Rogvaldas (Rahvalo
buvo padalijusios Rusija ir Len- Radvilų, Sapiegų ir kitų didikų das) bei kiti svarbüs ankstyvųju
kija. Gudija, kaip suvereni ir ne- rümus, perbraižyti istorinius gudų politikos ir kultüros vei-
priklausoma valstybė, susikürė žemèlapius, statyti paminklus kèjai, tokie kaip Rogneda (Rah-
tik po 1991 m, tad müsų isto- LDK laikų didvyriams, perrašyti nieda), Iziaslavas, Bračislavas ir

„Lietuvai reikėtų vartoti Gudi-
jos ir gudų pavadinimus, nes tai
yra pirmieji ir seniausi, ilgiausią
tradiciją turintys müsų rytinių
kaimynų pavadinimai. Nema-
nau, kad reikia verstis per galvą
kuriant naujadarus, tokius kaip
Belarusia, Baltoji Rusia, Baltrusia,
Baltarusia ir pan. Juo labiau kad
žodį Gudija" mes vartojome
prieš ateinant sovietams. Koks
tikslas müsų artimiausiems kai-
mynams pavadinti ieškoti naujų
Žodžių,jei turimesenąjį gu-
dai", užrašytą pirmajame lietu-
vių kalbos žodyne, dar XVIL a.
publikuotame Konstantino Sir-

rikai parašyti jos istorijos tie-mokyklų vadovèlius.
siog nespėjo. Nors jos praeitį
žinoti privalo: beveik visi LDK Kilę iš baltų ir slavų
ar XIX-XX a. Lietuvos istorijos
tyrinėtojai neišvengiamai susi-
duria su Gudija.

Usiaslavas.Jau tuo metu gudų
žemėse buvo rašomos knygos,
savo išmintimi ir veikla garsėjo

Nuomonė, kad gudai atsirado kultüros ir religijos veikėjai, pa-
susimaišius baltams ir slavams, vyzdžiui, Eufrosinija Polockiete.
yra gana paplitusi. Teigiama, Kirilas Turovietis. „Jei lietuviai
kad baltai susiformavo ir išpli- bütų prièmę krikštą anksčiauy,
to dabartinėse Lietuvos ir Gu- mes šiandien taip pat daugiau
dijos žemėse prieš porą ar net žinotume apie savo istoriją iki
daugiau tükstančių metų prieš Mindaugo - teigia gudų istori-

Po Rusijos imperijos letena
Rusijos imperijos okupacijos

laikotarpiu (1795-1915 m.) abi
tautos lėtai dreifavo savosios
tautinės savimonės link. XIX a.,
ypač antrojoje jo puséje, vyko
intensyvūs tautų konsolidavi-
mosi procesai ne tik Lietuvoje
ir Gudijoje, bet ir visoje Vidurio
ir Rytų Europoje. Teigiama, kad
lietuvių tautinis atgimimas bu-
vo intensyvesnis ir labiau kon-
soliduotas nei gudų. Vis dėlto,
R. Kamuntavičiaus nuomone, tai
nėra lengva išmatuoti ir įvertinti

Linksta prie Kijevo RusioS
Pasak R. Kamuntavičiaus,

„Gudija" ar „Baltarusija" ateity-
je bus müsų kaimyninės šalies
pavadinimas, sunku pasakyti.
Tačiau vos Gudija 1991 m. iš-
trüko iš griüvančio Sovietų Są-
jungos projekto, vienas pirmujų
jos žingsnių buvo pakeisti vals-
tybės pavadinimą į Belarus, t. y.
Baltoji Rusia. Vadinasi, gudai
norejo būti siejami ne su Mas-
kvos Rusija, o su senąja Kijevo
Rusia - pirmąja ir svarbiausia
rytų slavų valstybe, padėjusia
pagrindus dabartiniam gudų
valstybingumui ir tautos for-
mavimuisi. Kijevo Rusios cen-
tras buvo ne Maskva, o Kijevas,
ir tai - labai svarbusakcentas.
„Jau 30 metų, kai Gudija gim-

tạja kalba yra vadinama Bela-
rus, ir valstybè daug padarė,
kad tarptautiniu mastu, ypač
angliškai, ji irgi bütų vadinama
ne Byelorussia, t. y. Baltoji Rusi-
ja, o Belarus. Akivaizdu, kad gu-
dai yra prisirišę prie Belarus ir
bent jau artimiausiu metu nie-
ko nesiruošia keisti, jokiais litvi-
nais jie nenori büti, išskyrus dalį
radikalių nacionalistų, – teigia
R. Kamuntavičius ir priduria,
kad, remiantis dabartiniais gu-
dų istoriniais pasakojimais, li-

Savinosi bendrą valstybę
Dar viena priežastis, kodėl

lietuviai iki šiol neparašė Gudi-
jos istorijos, - perpastaruosius
tris dešimtmečius pačių gudų
patirti pokyčiai: nuolat keitėsi
jų pačių pasakojimas apie savo
praeiti, Sovietų laikais persmelk-

R.Kamuntaviäius - pirmasismüsųšalies vydo?" - pabrežia istorikas.
istorikas, publikavęs išsamią

Gudijos istorija Kristų. Gerokai vėliau, maždaug
Va., iš pietų atklydo slavai ir pra-
dèjo skverbtis į baltų žemes. Di-
džioji dalis baltų asimiliavosi su
atvykėliais.

Akivaizdu, kad gudų tauta
susiformavo kaip atskiras etni-
nis vienetas ir jos nejmanoma
ištirpinti nei rusiškame, nei ko-
kiame kitame substrate. Kad jos

jos tyrinėtojas.

Lietuviai kalbėjo gudiškaiNuo Xl a. dabartinių lietuvių
ir gudų protėviai gyveno ben-
droje valstybėje Lietuvos Di-
džiojoje Kunigaikštystėje (LDK),
sudaré absoliučią gyventojų
daugumą ir lemė politinius bei
kultürinius krašto pakilimus ir
nuosmukius. XVI a. pabaigoje
žlugusAbiejų Tautų Respublikai
(ATR), lietuviai ir gudai iki 1990-
1991 m. gyveno caro ar sovietų
valdomoje vientisoje erdvėje,
neskiriami jokių politinių sienų.
Pirmą kartą istorijoje šios tautos
viena nuo kitos atsiskyrè tarpu-
kariu, antraą- tik po 1990 m. Su
jokia kita kaimynine tauta - nei
su latviais, nei su lenkais ar ru-
sais - Lietuva neturėjo tokios ik

Nors LDK valdovai Xll-XV a.
buvo lietuvių kilmés, neatrodo

ti komunistinės ideologijos ir R. Kamuntavičíausteigimu, kad jie vertèguduskalbėtilietu-
pasakojimų apie darbo žmonių iki šiol nėra iki galo aišku, kodėl viškai. Gudal savo ruožtu netu-

baltai, o ne slavai prarado savo rèjo politinių ar administracinių
tojo dešimtmečių sandüroje gu- kalbą ir kultürą, Matyt, tai lèmé svertų priversti lietuvius kalbèti
dai staiga radikaliai pasuko tau- aukštesnis slavų kultürinis ir ci- gudiškai, Tačiau susiklostė taip,
tinio pasakojimo link ir émė tvir- vilizacinis lygmuo, ypač po to, kad bütent gudų, o ne lietuvių
tinti, kad LDK buvo gudų ar bent kai X a. dabartinių gudų, rusų kalba tapo pagrindine valsty-

ir ukrainiečių protėviai prièmė bés bendravimo kalba.„,Gal taip
Knygos apie Gudijos isto- krikštą. Tik XX a., po Pirmojo jvyko todėl, kad lietuviai jautėsi

riją autorius pabrėžia, kad pasaulinio karo, lietuviai émė kultüriškai menkiau pažengę,
susikürusi nepriklausoma Gu-atsikovoti suslavėjusias baltiš- o gal todėl, kad rytų slavų vals-
dija pasirinko Vyti kaip herbą ir kas teritorijas, pirmiausia - tas, tybėje buvo gerokai daugiau.
baltos, raudonos ir baltosjuostų kurios buvo tarpukario Lietuvos Tiesa, greta egzistavo vokiečių

air lotynųkalbos,betatrodo,
kad gudų kalbavisuomenės ir

pakeis. Tačiau 1994 m. prezi- Pirmyn vede krikštaso ypać valstybės gyvenime buvo
Kitas dalykas, èmęs mus, lie- svarbiausia iš visų, - pasakoja

vienareikšmiškai.
Pašnekovas pasakoja, kad gu-

dai, kaip ir lietuviai, XIX a. turèjo
savo periodinių leidinių, puo-
selėjo kalbą, tyre savo kultürą
ir istoriją. Tiesa, Gudijoje buvo
didesnè nei Lietuvoje rusų ir ne-
maža lenkų kultüros įtaka, todėl
sunku suprasti ir jvertinti visumą
laviruojant tarp visų šių procesų.
Tikriausiai gudų tautos ir valsty-
bės vystymasis bütų buves labai
panašus į lietuvių, jeigu jiems
bütų pavykę sukurti ir išlaikyti
savo tautinę valstybę po Pir-
mojo pasaulinio karo. Deja, taip
nejvyko. Moderniujų laikų gudų
valstybę - BaltarusijosSovietų
Socialistinę Respubliką- sukürė
Maskva ir nubréžé prosovietinę
ir prorusišką gudų valstybingu-

kovas, XX a. devintojo ir dešim-

jau gudų ir lietuvių valstybé

vėliavą. Atrodė, kad tokio į LDK
orientuoto kelio jau niekas ne-

Respublikoje.

dentu išrinkus Aliaksandrą Luka-
šenką pasakojimas buvo visiškai
pakeistas. Atsisakyta pretenzijų
į LDK, grižta prie sovietų lai-
kais įtvirtintos nuomonės, kad
valstybės istorija prasidėjo nuo

gos bendros istorijos.
Kodėl iki šiol nėra lietuviš-

kai parašytos Gudijos istorijos,
priežasčių gali büti jvairių. Pa-
sak istoriko R. Kamuntavičiaus,
gal todėl, kad tarpukariu atsi-

tuvius, skirti nuo gudų, pasak
pašnekovo, - tai naujos religijos
atėjimas į Baltijos regioną. Müsų
protéviai šiai naujovei priešino-
si apie 400 metų (jei lygintu-

pašnekovas.
Be to, visoseLDK, véliau irATR
karų kronikose - nuo pat XV a.
galo iki kone XVll a. pabaigos -
müsų kariai vadinami „litovskije

Gudai lietuvius laiko istoriniais partneriais, sulaukia didelio músų tautos palaikymo.
GretosSkaraitienés „BNS Foto") nuotr.mo raidos trajektoriją.
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