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^RCHYYV SAuOYKLOSE

LITUANIKOS   DOKUMENTAI   SVEDIJOJE

1971   in.   1apkri6io  men.  pasinaudojau  TSRS   Kulttiros  ministerijos  ko-
mandiruote  i   Svedijos    archyvus.    Apie    lituanistine    medziaga    Svedijos
archyvuose  Zinojau   i§   lenku   istorikng   leidinio I,    taip    pat  E.   Ti§kevi6iaus
uzrasu,  rasytng  dar  XIX  a.  viduryje2.1932  in.  yra  padares  i§ra§u  i§  Sve-
dijos  archyvu  Lietuvos  istorikas A.  Sapoka,  o  1969 in.-J.  Jurginis.

Kaip  lituanistine  medziaga  pateko  Svedijon?  Dali  jos  Svedai  pagrobe
jr  i5veze  XVII-XVIII  a.  karng  metu.  Cia  atsidtire  kai  kurie  Ze€pospolitos
valstybes  izdo  ir  karaliu  archyvai.  Kita  dalis  susikaupe  Svedijos  okupaci-
nes  valdzios  metu   (1655-1660  ir   1700-1709  in.).  Tai  lai§kai  ir  kariniai
prane5imai  i§  Lietuvos  Svedijon  apie  karo  veiksmus.  Livonijos  archyvas
susidare  §vedams  valdant   (1629-1709  in.)    Si?  Lietuvai   buvusia  paval-
dzia  provincija.

Visa   medziaga   ra§yta   lenku,   1otynl!,   pranctizu,   vokie6ing   (saksng   val-
dymo   laikl2)   ir   §vedu   kalbomis.

Daug  diplomatines  ir  karines  medziagos  lie€ia  Lietuva.  Tai  karo  veiks-
mi!  Lietuvos  teritorijoje  apra§ymas,  Lietuvos  didikng  politika,  Lietuvos  se-
paracijos  klausimas  ir  kita.  Deja,  Lietuva  lie5ianti  medziaga  nei§skirta  i§
visos  Polonikos.   Karaliskajame  archyve   (Riksarkivet)   Stokholme  Poloni-
kos  fonde  yra  lai§kai,  memoralai,  apimantieji  1555-1795  metus.  Perzitire-
jau  XVIII  a.  pabaigos  lai§kus,  ra§ytus  St.  Les6inskio  Karoliui  XII  1704-
1706  metais.  Juose  pranesinejama  apie  saksng  kariuomenes  padeti,  gyveni
tojng  nuotaikas  ir  kt.

I  E.   Barwifiski,   L.   Birkenmaj.er   i   J.   LoS,   Sprawozdanie   z   poszukiwah   w
Szwecyi,  Krak6w,  1914.

2  E.   Tyszkiewicz,   Listy   o   Szwecyi,   Wilno,   t.I,1846,   t.11,1847.
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Lietuvos    istorijai    vertingi    yra    Ze5pospolitos`  pasiuntinio   Stokholme
Jurgio  Potockio  pranesimai   1790,   1793  metais.   Antai    1790  in.  balandzio
23  d.  prane§ama  apie  ratifikuota  Lenkijos  ir  Lietuvos  prekybos  sutarti  su
Prtisija.  Si  sutartis  garantavo  laisva  prekyba  per  Gdansko  uosta  ir  Len-
kijos  bei  Lietuvos  prekiu  i§vezima  Prtisijos  upemis  ir  jtlra.  Yra  tos  sutar-
ties  kopija   pranctizng  kalba.

1793  in.  Iiepos  19  d.  Jurgis   Potockis   prane§e  i§  Stokholmo  Var§uvon
apie  Peterburgo  ir  Berlyno  diplomatng   1793  in.  balandzio  9  d.   slapt?   su-
tarti,   pagal  kuria  buvo  numatoma   ,,uzimti  Ze6pospolitos   geriausias  pro-
vinc.ijas".

Polonikos  fonde  yra  ir  kitu  idomiif  lai§kl2.   1§  jng  pazymetini  J.   Sobies-
kio  prane§imai   1683  in.  rugsejo  ir  spalio  men.  apie  Vienos  i5vadavima  i§
turku. ,

Karaliskojo  archyvo  Extranea  fonde  yra  dokumentu,  suveztng  i  Svedij?
i§  ivairiu  Saliu.  To  fondo  dalis  irgi  pavadinta  Po/o7i4.facz.  J?  sudaro  i§  vise
65  aplankai  nesur_i§tng  ir  nenumeruotu  lapu.  Situos  dokumentus  Svedai  at-
gabeno  i§  Lenkijos  archyvu.  Cia  daug  lai§kng  ir  karaliaus  izdo  dokumentng.
Randame  ir  Lietuvos  didiku  lai§kl2:  Jurgio,   Kristupo,  Alberto-Stanislovo,
Boguslavo   ir  Jonu§o   Radvill!,    Karolio    Chodkevi6iaus,    Leono   Sapiegos,
Eustachijaus  Valavi6.iaus,  Liudviko  Pociejaus  ir  kt.  Polonika  §iame  fonde
pradedama  nuo  75  aplanko.  I  139-aji  aplanka  sudeti  lai§kai  apie  Svedijos
kariuomenes  mar§ruta   Siaures  karo  metu.   Lietuvos   istorijai  .svarbus  yra'
A.  Men§ikovo  1706  in.  gruodzio  9  d.  prane§imas  apie  padeti  Lietuvoje,  kur
pasakyta,  kad  Karolis  XII  slapta  susitare  su  St.  Le§5inskiu,  jog  Lietuv?
ir   Kur§as   priklausys   Svedijai   (Lithuania   separabitur   a   Polonia),   §veda,i,
esa,  tikisi  sukelti  Ru.sijoje  tauta  pries  car?  ir  pasodinti  i  sosta  bajora.

140-ajame  aplanke  yra   1633  in.   rugsejo  2  d.-1634  in.  vasario  23  d.
Ze6pospolitos   karo  del   Smolensko   dienora`Stis.   Jame   daug   detaling   i§   Sio
karo  ir  ideta  1634  in.  birzelio  13  d.  Polianovo  taikos  sutarties  kopija.

79-aji   aplanka   sudaro   pluo§tas   Zygimanto  Augusto   lai§ku   (kopijos),
ra§ytl±   1570   in.   Ze6pospolitos   pasiuntihiui   pas   Vokietijos   imperatoring.   15

jng   matyti,   jog   karalius   buvo   susirtipines   del   Prtisijos    (po   herc.ogo   Al-
brechto  mirties) ,  'ir  Livonijos  likimo,  ypa€  del  Rusijos  ir  Danijos  sajungos,
nukreiptos  pries  Ze5pospolita.  Pagal  slapta  sutarti  Danijos  karaliaus  bro-
lis  Magnus  turejo  valdyti  Livonij?,  kaip  Maskvos  caro  lena.  Tame  pa6ia-
me   aplanke   randame   ir  Zigmanto    Vazos    lai§kng   kopijas.   Karalius   neri-
mauja  del   1617-1624  in.  stinaus  Vladislovo  Zygio  i  Viazma  ir  Mozaiska.
Zigmantas  Vaza  nuolat  kalba  apie  Seversko  Zeme.  ivlatyt,  per  ja  Rusijos
kariuomene  galejo  isiverzti  i  Ukraina.  Be  to,  karalius  uzsimena  apie  len-
ku  ir  lietuving  gin5?  del  sienu  Bresto  vaivadijoje  ir  Palenkeje,  daznai  mi-
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ni   kazokus,   kurie,   puldinedami  turku   provincijas,   galejo   sukelti   Ze6pos-

politos  kara  su  Turkija.
Zigmantas  Vaza  nuolat  kreipiasi  i  Lietuvos  etmona  Kristupa  Radvila

del  samdytos  kariuomenes.  Mat  valstybes  izdas  nuolat  buvo  jai  prasisko-
lines.  Negave  algos,  kareiviai  ple3davo  kra§ta.  Todel  karalius  leido  §auk-
ti   Vilniaus   konvokacijas   naujiems   mokes6iams   kra§te   ivesti   iki   atskiro
seimo  sprendimo,  persepdamas,  kad  ateityje  tokiu  konvokaciju  nebe§auk-
sias.  Karalius  negalejo  didinti  kariuomenes  be  seimo  pritarimo,  negalejo
jos  net  perkelti  i§  Livonijos  prie  Smolensko.   Karas  su  Rusija   del  Smo-
1ensko  buvo  tuomet   daugiau    Lietuvos,    negu    Lenkijos    reikalas.    Todel
1612  in.   geguzes   17  d.  karalius  negalejo  atsakyti  i  Maskvos  pasiuntinio
ra§t?.   Sulaikes   pasiuntini,   jis   skubiai   siun6ia   ta   ra§ta   i   Lietuva   Lietu-
vos  kancleriui    Leonui    Sapiegai,    prasydamas   ideti  i   Sapiegos  paruosta
atsakyma   ir   karaliaus    nepasitenkiniina   del   to,   kad   Rusijos    valdovas
nepavadines   jo    „Svedijos    karaliumi",    i   kurio    posta    Zigmantas    Vaza
pretendavo.

I  79-aji  aplanka  ieina   ir  XVII   a.   pradzios  Lenkijos   senato  protokolo
fragmentas,   kur  uzprotokoluota   diskusija,    kam    turi    prisiekti    Smolens-
kas -Lenkijai  ar  Lietuvai.  Smolenskas,  kaip  ir  Seversko  Zeme,  nepriklau-
se   Lenkijai.    Silpnejant   Lietuvai,  i  §ias   sritis  verzesi  Lenkijos  §lekta  ir
sieke  prijungti  jas  prie  Lenkijos.  Gin6as  galutinai  buvo  i§sprestas  1667m.
Andrusovo  taika,  kai  sritys  iki  Dnepro  pateko  Rusijos  valdzion.  Tuo  tar-
pu   1634  in.   Polianovo  sutartimi  ne  tik  Kijevo  vaivadija,  bet  ir  Seversko
Zem6,  ir  Cernigovas   liko  Lenkijai.

82-ajame   aplanke   yra   Ze6pospolitos   izdo   dokumentai   apie   surinktas
Lenkijoje  ir  Lietuvoje  kvartos  sumas,  kariuomenes  kieki  XVII  a.  viduryje
(apie   15,5  ttik'st.   Lenkijoje   ir  5   ttikst.   Lietuvoje).   Cia   i§1ikes   ir   1654   in.
Upyt6s  ekonomijos  inventorius -Seduvos,  Klovainiu,  Panevezio  dvarng  ir
jiems  priklausiusing  valstie6ing  sura§ymas.  Jame  pazymeta  valstie6iu  sody-
bine  ir  priimtine  Zeme.  Pastaroji  sudare  apie  400/o   visos  dirbamos  Zemes.
Atskirai  nurodyti  mi§ko  valakai;    jie    paskirstyti    valstie6iams.   Vienas   is
vertingiausiu  dokumenti!  §iame  aplanke  yra   Upytes  ekonomijos  viceeko-
nomo   S.   Nieverovskio  pra§ymas  karaliui   i§duoti   apsaugos   ra§ta   Upytes
pavieto  bajorams,  susidejusiems  su  §vedais.  Tai  buvo,  jo  t6igimu,  i§eiviai
is  Kur§o -vokie6iai.  Nepasitenkinimas  §vedais  buvo  didelis.1§  §vedng  tal-
kininkng  buvo  atimami  dvarai,  ple§iamas  jng  turtas.  Apie  §vedng  Seimininka-
vima  kra§te  kalba   daugelis  dokumentu.   1656  in.  balandzio  5  d.  Vilniaus
vyskupas  skundesi  Gabrieliui  Magnusui  de  la  Gardie -Rygos  guberhato-
riui,  kad  dideles  „neteisybes  ir  apsunkinimai"  vyk.sta  vyskupijos  ir' kara-
li5kuose  dvaruose,  kur  §eimininkauja  §vedng  kariuomene.  Ypa€  igriso  Kur-
So vokie6iai.  Vienas  i§  jng -Vendeno  vaivada  Ernestas  Johanas tK6rfas  bu-
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vo gavgs i§ §vedu  didziule Plunges  senitinija  (valde  dar Zaslius, Baisogala,
Utena  ir  kt.   dvarus).  Jis  isake  visus  jam  nepaklusning   dvaru  valdytojus
siusti  i  Ryga.

75-ajame  aplanke  yra   1582  in.  Jurgio  Radvilos  ra§tas,  duotas  Gardine
Livonijos  klausimu,  Stepono  Paco  Lietuvos  ra§tininko  pasitarimai  del  tai-
kos  su  Rusija  1667  in.,  karaliaus  universalas  1686  in.  seimui  ir  kt.

Lietuvos  istorijai   labai  reik§mingas karng istorijos  (Krigshistoriska sam-
1ingen)   fondas.  Vienas  jo  skyrius  pavadintas  Le#fai./.os  faczras   (Polska  Kri-
get)   1655-1660  in.  To  skyriaus  aplankas   (signattira  XI,   13)    skirtas  pa-
sitarimams   su   Lietuva    (Lithauernas   underhandligar   med   M.   G.   de   la
Gardie  och   a.   Skytte   1655-1656).   Jame  yra   1655   in.   spalio   10   d.   Ke-
daining  sutarties   su   Svedija   originalas,   1655  in.   rugpiti6io   17   d.   sutartis,
kuria  pasira§e  Jonu§as  Radvila  ir  Vincas  Goinsievskis,  Jonu§o  ir  Bogus-
lavo  Radvilng  igaliojimai  tartis  su  M.  G.  de  la  Gardie,  duoti   1655  in.  lie-
pos  28  ir 29  d.,  Benedikto  Skyttes  (Estijos  gubernatoriaus)   ir  M.  G.  de  la
Gardie   1655  in.  1iepos  31   d.  sutarties  su  Lietuva  punktai.   Be  to,  i  Si  ap-
1anka  ieina  Lietuvos  sri6ing  pasidavimo  Svedijai  ra§tai:  1656  in.  kovo  9 d.-
Ukmerges  pavieto,   1656  in.  kovo  16  d.-Breslaujos  pavieto,   1656  in.  va-
sario  2  d.  ir  kovo  17  d.-Zemaitijos.  Zemai€iu  vyskupas  Par6evskis  susi-
dejo  su  §vedais  ir  per  juos  mane  laimesias  Vilniaus  vyskupija.

Vilniaus vyskupas Jurgis  Tiskevi5ius  taip  pat  buvo  prisidejes  prie  Rad-
vili!   akcijos   Lietuvoje.   |domu   pastebeti,  kad   Kedainii2   sutartyje   1655   in.
spalio.10  d.  Lietuvos  atstovai  i§siderejo,  jog  Svedai  i§saugos  visas  Lietu-
vos  teises  ir  privilegijas  bei  papro6ius  ir  net  specialias  privilegijas,  duotas
Zemaitijai,  valdymo  ir  teismo  form?,  katalikng  bazny6ia,  dvarng  nuosavybe.
Tik  Lietuvos  kariuomene  turejo  paklusti  Svedijos  karaliaus  isakymams  ir,
reikalui  esant,  jis  galejo  ja  prijungti  prie  Svedijos  kariuomenes.  Lietuvos
bajorng  pa§auktin6  kariuomene  galejo  btiti  naudojama  karui  pries  kaimy-
nus,  bet  ne  siun€iama  uZ  jtiros.   Lietuvos  tvirtovese  privalejo  btiti  §vedng
igulos.   Svedijos   karaliai   turejo   spresti   karo   ir   taikos   klausimus.   Svedng
karaling   rezidencija   liko   uZ   Lietuvos   ribl!.   Lietuva   nepretenduoja,   pasa-
kyta   s`utartyje,  kad  §vedu  karalius   gyventng   ar  atvyktl£   i   Lietuv?.   Kara-
1ius   „pagal   istatymus   ir   pacta   conventa   administruos   kra§ta",   Lietuva
Stoja  i  „amzin?  ir  §venta  unija  su  Svedijos  karalyste"   (in  perpetuam  et
sanctam  cum  regno  Sveciae  uniam).   Lietuvos  bajorai  atsisake  btiti  Zee-
pospolitos  karaliaus  pavaldiniais.  Unija  pa€ioje  Svedijoje  nebuvo  patvir-
tinta.  0livos  sutartimi  1660  in.  Svedija  atsisake  Lietuvos.

1656  in.  kovo 4  d.  Birzi!  sinodas  pateike  visos  Lietuvos  evangeliku  var-
du  §vedams  pasitikejimo  rasta.  I§liko  kai  kuriu  sri6ing  kreipimaisi  i  §vedus
(1655  ,in.   gruodzio   10   d.   Gardino   vaivadijos)    ir   atskirng   asmenng   ra§tai,
kuriais  jie  pripazista  Svedijos  pavaldinyste.  Lietuvai  skirtame  aplanke  ap-
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ra5ytas   §vedng   Zygis   per   Zemaitija    (1655   in.   spalio   men.)    i   Panemung,
toliau  per  Naumiesti,  Virbali  i  Augustava  ir  i  L.enkij?.  Dalis  Svedijos  ka-
riuomenes    buvo    i§destyta    Zemaitijoje,   Upytes,   Ukmerges   ir   Breslaujos
pavietuose.`Siauliuose  buvo  jl2  Stabas.

Vertingas    XI,    12    aplankas.   Jane    yra    dokumentq   apie   Rusijos  ka-
riuomenes  isiverzim?  i  Vilnil2,  iki  Kauno  ir  net  iki  Veliuonos.  Isliko  pra-
ne§imai,   kuriuose   pazymima,    kad    Rusijos   kariuomene   pasieke   Alunta,
Anyk56ius   (1655  in.  rugpid6io  29  d.,1656  in.   sausio   13  d.).   Susira§ineji-
mas   parodo   Rusijos   kariuomenes   mar§ruta   Lietuvoje.   1655   in.   gruodzio
men.  ji  patrauke  link  Bresto,  Volkovysko,  Slonimo  ir  Svislo6iaus.  Atrodo,
kad  Zlotarenkos  kazokai  buvo  isiverzg  ir  i  Lomzos  sriti.  Ties  Bre'stu  vei-
ke  I,ietuvos    Povilo    Sapiegos   vadovaujama    kariuomene.   Jis   liko   i5tiki-,
mas  karaliui  Jonui  Kazimierui.  Tuo  tarpu  Jonas  Sapiega,  kaip  Karolio  X
Gustavo  agentas,   1655  in.  Iapkri€io  3  d.  buvo  pasil!stas  i  Lietuv?  rim6iai
palaikyti.

Pazymetinas  karaliaus  Jono  Kazimiero  1655  in.  rugpiti€io  9  d.  univer-
salas  Upytes   pavieto   bajorams,    raginantis   juos    nesusideti  su  §vedais,
i§saugoti   Ze5pospolitos    vientisuma    ir    gasdinas    §vedu    despoti§ka   val-
dzia.   Matyt,   karaliui    buvo    prane§ta    apie    Lietuvos   bajorng   derybas   s-il
`Svedais.

ldomu  pastebeti,   kad  Ze6pospolitos   santvarka,   i§kilus   didziuliam   pa-
vojui  btiti   suskaldytai,   kele  toki?   Slekti§kos  valstybes   programs:   katali-
kng  religija,  senos  vyskupyst€s  ir  prelattiros  i§saugojimas,  5lektos  laisves,
dvaru  nelie6iamybe,   5lektos   teismai   ir  teises   rinkti  karaling   uztikrinimas;
be  teismo  niekas  neturi  teises  bausti  §lektos,  valstybes  dvarai  islieka  esa-
mu  posesoriu  rankose,  kariuomene  i§1aikoma  tik  seimo  nutarimu,  karalius
pazada   grezinti   i§ple§tas   prie5ng   provincijas,   visi   valstybes   uredai   lieka
po  senovei.  Toji  programa  buvo  prie§pastatoma   Svedijos  ir  Rusijos  des-
poti§kam  valdymui.

XI,   12  aplanke  randame  Lietuvos  etmono  Jonu§o  Radvilos  pranesima
Boguslavui  Radvilai,  ra§yta   1655  in.  rugpiti6io  26  d.  i§  Kedaining.  J.  Rad-
vila   paai§kino   savo  elgesi   su   §vedais:    „Mes    del    nelaimes   privalejome
jiems  pasiduoti. ..   tegu  mane  velnias   griebtu,  jeigu  kada  nors  anks6iai]
bti6iau  susidejes   (su  §vedais-M..  J.)   ...  prasidejo  Sis  reikalas,  kai  kito-
kios  pagalbos  nebuvo",  kai  Rusijos  kariuomene  isiverze  i  Vilning,  o  Radvi-
lu  dvarai  Baltar,usijoje  ir  Lietuvoje  buvo  uzimti.  Laiske  J.  Radvila  pra-
ne§e   kai   kurias   karo    detales:    Svedu    gvardija  jo   nurodymu   patraukusi
i Trakus,  Kauna,  Ukmerge ir Dubingius  uzimti  pozicijng, kol  ten  atvyks  Ru-
sijos  kariuomene.

Aplanke,  pazymetame  signattira  XI,11,  yra  Zemai€ing  vyskupo  ir  Jonu-
§o  Radvilos   1655  in.  spalio   10  d.  pasidavimo  ra§tas  §vedams,  jau  minetq
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J.  ir  8.  Radvilu  liepos  28  ir  liepos  29  d.  ra§ti!  kopijos.  I  §i  aplanka  ideta
Kedainit2  sutarties  kopija  ir  aktai  apie  Lietuvos  pasidavima  §vedams.

Vokie6ing  kalba  yra  apra§yta,  kaip  §vedai   1656  in.  Iiepos  18-20  d.  uZ-
eme  Var§uva.  Li.etuvos  kariuomene  gyne  Var§uvos  priemiesti  Praga   (pa-
gal  §vedng  generolo  E.  Dalbergo  dienora§ti).

Aplanke  XI,   16  apra§ytas   1658  in.   Narvos   ir  Valmieros  apgulimas  ir
karas  su  Rusija.

Karng  istorijos  fonde  yra  Sis  tas  ir  is  Siaures  karo.  XXII  aplanke  ran-
dame  Lenkijos  primo,  kardinolo  Radziejovskio  lai§kus  ir  universala. Var-
§uvos  konfederacijai,  sura§yta   1704  in.  geguzes 2 d. Var§uvoje ir nukreipt?
pries  karaling  August?   11.  Pazymetina,  kad  kardinolas  kaltino  karaliu  uZ
bandymus  ivesti  absoliutizma,  nuzeminti  lenki!  §lekta.  Be  kiti!,  yra  ir  toiks
kaltinimas:   ,,Lietuvos   provincija -mtisu   brolius   nub   mtisng   atplese".   IS
Radziejovskio  lai§ki!  pazymetinas  1704  in.  geguzes  28  d.  Iai§kas  Kazimie-
rui  Sapiegai  apie  Lietuvos  kariuomene  prie  Vi`slos,  kur  sakoma,  kad  Au-
gustas  11  veiki?s  isvien  su  Rusija,  o  Svedijos  karalius  „mus  ginas".  Mini-
mi  K.  Sapiegos  pasitarimai  su  Mykolu  Visneveckiu,  K.  Sapiegos  prane§i-
mas  apie  sunkia  savo  padeti  Lenkijoje.

Kai  kas  Siame  fonde  yra  i§  pirmojo,  1619-1629  in.,  Svedng  karo  (Gusta-
vo   11   Adolfo).   Tai-1620   in.   Rygos   miestie€ing   lai§kas   K.   Radvilai,   ku-
riame  pra5oma  pagalbos  pries  §vedus.   1625  in.  vasara  §vedai  uzgrobe  di-
desng  Livonijos  dali.

Aplanke  XI,  6  yra  dokumentuose  ira§ytos  Lenkijos  sri€iu  pasidavimo
§vedams  salygos.  1655  in.  1iepos  15  d.  Svedijos  protekcijon  pasidave  Poz-
nanes  ir  Kaliso   sritys.   Svedijos  karalius  gavo  teise  disponuoti  valstybi-
niais bei baznytiniais  dvarais  ir teise 'stacijoms  priva6iuose  dvaruose.  Vie§-
pataujanti  religija   liko  katalikng.  Teismai  turejo  vykti   Svedijos  karaliaus
vardu.  1655  in.  spalio  7  ir  12  d.  pana§ia  sutarti  pasira§.a  Krokuvos  guber-
natorius.1655  in.   gruodzio   11   d.   §vedams  pasidave  Kulmo  kra§tas   (Ka-
rali§koji  Prtisija).  Cia  taip  pat  yra  dokumentai,  kuriuoise  pazymima  §ved.4
dovanos   Jonu§ui   Radvilai-Siauliu   ekonomija   ir   Seduvos   tenuta,   Kor-
fui -Baisogala,  A.  Miezinskiui-Prienai   ir  Kirsna,   Sakovi6iui -Skirs-
nemune,  A.  Kurbskiui -Upytes  marsalkyste  ir  kt.

Karali§kajame  archyve  saugomas  didelis  ££.uo#£./.os   (£!.uo#£.fecz)   fondas.
Mums  rtlpimais  klausimais jame yra  Livonijos  Zemei  1582  in.  Stepono  Ba-
toro  duotas  Livonijos  konstitucijos  nuora§as,  i§traukos  i§  Zygimanto  Au-
gusto  privilegiju:   1561.XI.28  ir  1565.VI.8,  duott!  Vilniuje  ir   1564.XII.24-
Gardine   (Livonika,11,  761).  Paz.ymetina,  kad  i§  Karali§kosios  bibliotekos
1882  in.  buvo  perduota  i  archyva  i§  Engestromo  rinkining  ir  1557 in.  Pasva-
lio   sutarties   tarp   Zygimanto  Augusto   ir  Vilhelmo   Fiurstenbergo  kopija
(C.   XIII.I,   8).
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Livonijos   fonde   pazymetini   dar  M.   Vi§neveckio   lai§kai   Siaures   karo
metu   (Livonica,11,122).   M.   Vi§neveckis    i§dave    sajungininkus    ir   apie
1704  in.  perejo  §vedng  pusen.  Gaudamas  i§  Rusijos  Zinias,  jis  prane§inejo
jas   1704-1707  in.  §vedams.

Magnuso  Gabrieliaus  de  la  Gardi.e  fonde  i§1iko  vertingi  Boguslavo  ir
Jonuso  Radvilng  lai§kai,  ra§yti  1655-1656  in.   (E.1531).  Ten  yra  fining  apie
Rusijos  kariuomenes   mar§ruta   nuo    Vilniaus    iki    Kauno   ir  Bresto   link,
Palenkes  gynyba.   1655  in.  Iapkri6io  14  d.  8.  Radvila  sitile  pastoti  Rusijos
kariuomenei  kelia  ties  Narevu,  ka  reiki±jo  padaryti  P.  Sapiegai.  Jis  turejo
i5provokuoti   Svedijos   ir  Rusijos  kariuomenii!   susidtirima    ar  bent   duoti
suprasti  Rusijos  kariuomenes  vadovybei,  kad  Palenke  jau  yra  §vedng  oku-
puota.  8.  Radvila  gyne  ten  savo  valdas.  Jis  apgailestavo,  jog  jam  beliko
tik  dvarai,  esa  Bresto  vaivadijoje.  Viename  lai§ke,  ra§ytame  1655  in.  1ap-
kri6io   10  d.  i§  Tykocino,  8.  Radvila  pareiske,  jog  jis  turi  vieninteli  tiks-
la-tarnauti  Svedijos  karaliui  ir  savo  tevynei  Lietuvai.   Lietuva  jis  va-
dino  „tevyne  mano  brangiausia"   ir  labai   retai   teuzsimena   apie   Lenkija.
Svedai  turejo  jam   grazinti  uzimtus  jo   dvarus.   1657  in.   geguzes  5   d.   is
Karaliau6iaus  8.  Radvila  pra§e  §ved,ng  ,_,grazinti  mano  dvarus  Rusijoje  ir
Lietuvoje".  Jonu§o  Radvilos  laiskuose  taip  pat  i5kyla  Lietuvos  ir  jo  dvaru
Lietuvoje  reikalai.

M.  G.  de  la  Gardie  fonde  yra  1655  in.  spalio-gruodzio  men.  §vedu  do-
vanojimo    dokumentai    Lietuvoje    Korfui,    Horstenui,     Funkui,    Radvilai,
Kurhskiui,   Komarovskiui,  Mirskiui,  Vysockiui,     Pristanovskiui  ir  kitiems
Lietuvos ir Livonijos bajorams.

Keletas  8.   Radvilos   lai5kng  pakliuvo  ir  i  fonda   Skokloster  Samlingen
(E  8184).  Vienas  idomesniu  yra  Vrangelio  ra§ytas  1656  in.  balandzio  3  d.
Radvilai   apie  §vedu  Zygi  i  Lenkija.

Svarbus   Lietuvos   istorijai   yra   lai§ku   Svedijos   karaliams   (Skrivelser
till   konungen)    fondas.   |domtis   lai§kai   i§   Lenkijos,   ra§yti   Karoliui   XII.
Atkreipe   demesi   Lenkijois  kardinolo   Radziejovskio   lai§kai,   ra§yti   1700-
1704   in.   Juose   palie6iama   padetis   ir   Lietuvoje.   Pvz.,   1700   in.   rugpiti6io
23  d.  jis  pareiske  Karoliui  XII,  kad  Lietuva  neturi  jokios  paruo§tos  kariuo-
menes,  kad  yra  tik  vargingi  pestininkng  liku€iai.  Netiesa  esa,  jog  Zemaiti-
ja  gali  ginkluotis.  1703  in.  jis  prane§6  apie  L.  Pociejaus  Zygio  krypti  link
Torunes,   apie   Sapiegos  padeti  Lietuvoje.   Idomu  pastebeti,   kad  Lietuvai,
matyt,  mazai   tiko   K.   Sapiegos   kandidattira,   nes   buvo   daromos   uZuomi-
mos  apie  Radvilng  §eima,  kaip   itakingesne  Lietuvai.  Radvilos  ir  Sapiegos
rime  buvusi  Poznanes  vaivada   St.   Le§€inski,  kuri  su  kardinolo  pagalba
pavyko  i§rinkti  Lenkijos  karaliumi.

Karaliskajame  archyve  teko  perzitireti   dar  pergamentu  skyriu,  kuria-
me  yra   Olivos  sutarties   1660  in.  originalas  su  karaliaus  Jono   Kazimiero
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jr    Lietuvos    rastininko    Stepono    Paco    parasais    ir    antspaudais.    Berg-
sfoczm/7tczr   codex   pavadinimu   yra   XV   a.    (1450-1480)    Vokietijoije   pie§ti
Europos  §aling  herbai.   Sis  rinkinys  XVII   a.  pateko  i  Svedija.  Jame  yra  jr
Lietuvos   spalvoti    herbai:    vytis,    Zygimanto   Kestutai€io   1432-1440   in.
antspaudas  ir  skydas  su  Gedimino  stulpais.

Kariniame  archyve   (Krigsarkivet)   saugojami  XVII-XVIII a. karo pla-
nai.  Cia  yra,  be  jau  Zinomng  Birzu  plani!,  darytu   1704  in.,   Klaipedos  pla-
nai,   kLirie  iki   5iol   neskelbti.   Skyriuje  Handritade  kartwerk,   Nr.   12,   atla-
se,  kuris  pLazymetas  ,,8  september  anno  1671   Carl  Gustav  Wrangel,  Mag-
nus  Gabriel  de  la  Gardie",  yra  planai  Prtisijos  pilil2-Brombergo   1626,
Dancigo   1627,  Dirsavos  1626,  Elbingo   1626,  Fi§hauzeno   1628,  Marienbur-
go  1634  ir  Klaipedos   (Memel  be  datos,  miesto  ir  pilies  planas  pazymetas
Nr.14,I.  21),  Lochstato  1627,  Rygos   1621,1633  ir  Prtisijos  Pilau   1634  in.
Tat  Klaipedos  planas  yra  sudarytas  tarp   1621-1638  in.

Handritade  kartwerk  Nr.  22  yra  Europos  piliu  ir  mi6stng  planai   (I.  76
pazymeta  Klaipedos  miestas  ir  pilis -Memel,  la  ville  et  chateau).  Planas
sudarytas  apie   1631   in.

1757 : 46  sign.   1757  in.  sudarytame  Klaipedos  plane  pazymeta,  kad  ji
buvo  1757  in.  birzelio  19-25  dienomis  rusu  generolo  Fermoro  i§  jtiros  ir
sausumos  Sturmuojama  ir  sunaikinta   (Von  dem  Russisch  Kayser  general
Fermor von  19 bis 25 juni  1757  zu  Wasser  und  Land heftig beschossen  mit
Accord  erobert  worden).

1757 : 47-Klaipedos  pilies  ir  miesto  planas  i§liko  be  uzra§oi,  bet  tiks-
lesnis, negu pries tai minetas su uzra§u.

Karo  archyve  yra  Svedng  1655  in.  Zygio  per  Zemaitija  panemuniais  pla-
nai,   Gelgaudi§kio,  Veliuonos  ir  kt.  vietoving  planai.   Pazymetinas  XVII   a.
viduryje  sudarytas  Bresto  tvirtoves  planas.

Stokholmo   karali§kojoje   bibliotekoje   taip   pat   yra   Po/ork.feos   skyrius.
I  ji  pateko  is  Lenkijos  isvezti  karaliaus  izdo  dokumentai,  visng  pirma  eko-
nomijng    inventoriai:    sign.    1475 : 5  -  Alytaus  ekonomijos   1649  in.,  sign.
1475:2-Mogiliovo   ekonomijos   1648    in.    inventoriai   ir   sign.1475:3   ir
1479:  1 -karaliaus  pajamos   1650-1653  in.   is   Lietuvos  ekonomiju.

Bibliotekoje  yra   rinkinys,   pavadintas  E#geszromsfacz  sczm/!.#ge#.   L.   v.
Engestromas   buvo    §vedu   pasiuntinys   Var§uvoje.  Jo  fonde  isliko   daug
lai§ku.  Ten  yra  A.    Cartoriskio,  J.   Potockio,    E.    Ra€inskio,  J.   Niemcevi-
6iaus,   M.   Oginskio   ir  T.   Kosciu§kos   lai§kai.   Pastarasis   1790  in.   vasario
18   d.   i§  Vroclaveko   rage   apie   savo   simpatijas   Lietuvai,   i   kuria   jis  ver-
Zesi  ir  kuriai,  jo  Zodziais  tariant,  jis  galejo  btiti  naudingas   (m'envois  en
Lituaiiie   a   l'endroit   auquel   je   suis   attache   et   ou  je   pourfai   etre   utile).
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Sign.   8   I,   2,   13   yra  J.   Loceniaus   rankra§tis,   pavadintas   „De   causjs
belli   Polonici",   rasytas   1632  in.   apie   pirmaji  §vedng  kara   ir   1629   in.  Alt-
marko  sutarti.

Upsalos  karaliskojo  universiteto  bibliotekos  rankra§tyne  yra  taip   pat
Lietuvos  istorijos  vertingng  dokume.ntng.  Pvz.,  Palmsk.  371.   1.   663  yra  ido--
mus  Joh.   Skytte   1632  in.   geguzes   15   d.   Iai5k`as   N.   Radvilai,   ai5kinantis
§vedng  karo  priezastis  ir  Livonijos  klausimo   sprendima.   Jis   priekai§tavo,.
kad  Svedus  Lietuvoje  vadina  eretikais  ir  veikia  pries  juos.  R.  380,  1.  38-
91   yra  pjeses-,,Faelicitas  Personae"  ir   1.  91-137  „Philopater  seu   Pie-
tas",-kurias  state  Vilniaus  universiteto  jezuitai.

Cron.  4:35-Carmina  et  orationes  Sigismundi  Ill.1§  senl!jng  spausdi-
ning   pazymetinos   pora   Vilniaus   jezuitng   akademijos   aukletining   disertaciji2^
XVII  a.  ir  pla5iai  Zinomos  lietuvi§kos  knygos-Sign.  Obr.  66.176  Kniga
Nobaznistes   Krikscioniszkos,   Kiedaynise   1653,    Ex    libris   Pauli   Lozania
Gnatowski,  exulis  ex  Zupranae  1655,  Podarek  Samuela  Minwida;  Giesmes
Duchaunas,   1589  in;   Kancionalas  nekuru  giesmiu ...,   1589  in;   Katechizm
zbor6w  ewangelickich  litewskich,   1563  in.   Siuos   leidinius   apra§e  J.  Try-
pucka.

Pagal    E.   Tiskevi5iaus    duomenis,    ranki.a§€iu.  i§  Lietuvos   turetu  btiti
Lundo   universiteto   bibliotekoje   jr   Lin€epingo   gimnazijos   archyve    (Vil-
Iiiaus  vyskupo  Hozijaus  laiskai).  Deja,  §iu  miestu  nebuvo  galimybes   ap-
1ankyti.  Matyt,  ir  ateityje  reikes  kam  nors  vykti  i  Svedij?  gilesniq  studi-
ju   reikalu.

M.  J u 6 a s-


