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S a n t r a u k a  
 

Antanas Kriščiukaitis (1864–1933) priklausė 
senajai lietuvių inteligentų kartai, davusiai nemaža 
garsių žmonių, kuriems rūpėjo ne tik sava specialybė 
ar profesija, bet ir kultūra plačiąja šio žodžio pra-
sme, o carinė rusinimo politika žadino norą priešin-
tis, net nepalankiausiomis sąlygomis išsaugoti gim-
tąją kalbą.  

1890 m. tapęs diplomuotu teisininku, A. Kriš-
čiukaitis tarnavo teismuose įvairiuose tuometinės 
Rusijos imperijos miestuose už Lietuvos ribų. Tačiau 
ilgas atitrūkimas nuo savo krašto nepadarė nei-
giamo poveikio jo gražiai šnektai. Negana to, jis pa-
rašė lietuvių kalbos pradžiamokslį – elementorių, o 
pradėjęs rašinėti dar gimnazijos suole, lietuviškos 
spaudos draudimo metais, jis buvo aktyvus tos 
spaudos darbininkas, parašė eilėraščių, bet labiau-
siai mėgo apsakymo žanrą.  

Gimtoji kalba, jos problemos jam liko artimos 
visą gyvenimą. 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą 1918 m. 
sutikęs jau garbaus amžiaus, A. Kriščiukaitis dar 
vaisingai dirbo Vyriausiojo tribunolo pirmininku, 
profesoriavo Lietuvos universiteto Teisių fakultete. 

Būdamas be galo užimtas, profesorius A. Kriščiukaitis nepaliko įsimenančių mokslo darbų. 
Vis dėlto pagrįstai laikoma, jog sunku rasti teisės mokslo ir teisės praktikos sritį, kurioje A. Kriš-
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čiukaitis nebūtų įdėjęs savo žinių ir darbo. Intensyviai užsiimdamas įvairios teisės literatūros ir 
plačiai tarp teisininkų paskleidžiamų Vyriausiojo tribunolo dokumentų redagavimu, A. Kriščiukai-
tis nepaprastai daug padarė kurdamas lietuvišką teisės terminiją, ugdydamas profesinę teisi-
ninkų kalbą. 
 

Ðviesaus atminimo asmenybës profesoriaus A. Kriðèiukaièio, kurio 140-tàsias gimino me-
tines paþymime, gyvenimo kelias ir darbai reikðmingi keletu poþiûriø. Jis priklausë senajai lietu-
viø inteligentø kartai, davusiai nemaþa garsiø þmoniø, kuriems rûpëjo ne tik savo specialybë ar 
profesija, bet ir kultûra, traukë geriau paþinti literatûrà, menà, o carinë rusinimo politika þadino 
stiprø norà prieðintis, net nepalankiausiomis sàlygomis ne tik iðsaugoti, bet ir puoselëti gimtàjà 
kalbà. Plaèiajai mûsø visuomenei netgi labiau paþástama yra literatûrinë A. Kriðèiukaièio veikla, 
nors ne maþiau reikðmingø darbø jis nuveikë kaip teisininkas profesionalas: Lietuvos nepriklau-
somybæ sutikæs bûdamas jau garbaus amþiaus, jis dar beveik penkiolika metø dirbo aukðèiau-
sios Lietuvos teismo instancijos - Vyriausiojo tribunolo pirmininku, sykiu daugiau nei deðimtmetá 
profesoriavo Lietuvos universiteto Teisiø fakultete. 

Bûtent tokiam gyvenimui já paruoðë jau nueitas gyvenimo kelias. 
A. Kriðèiukaitis gimë 1864 m. liepos 24 d. Paeþeriø kaime, dabartiniame Vilkaviðkio ra-

jone, pasiturinèiø ûkininkø ðeimoje. Baigæs Marijampolës gimnazijà, jis ástojo á Peterburgo uni-
versiteto Matematikos ir gamtos fakultetà, bet, nuo seno jautæs silpnybæ architektûrai, braiþæs ir 
statæs baþnyèiø maketus, tais pat metais panoro atsidëti jai, todël matematikos studijas nu-
traukë. Taèiau kitais metais jis netikëtai nuvyko á Maskvà ir kibo á teisës mokslus. Sykiu aktyviai 
dalyvavo lietuviø studentø slaptoje visuomeninëje veikloje.  

1890 m. tapæs diplomuotu teisininku, A. Kriðèiukaitis tarnavo teismo kandidatu, tardytoju 
ir teisëju tuometinës Rusijos imperijos miestuose Maskvoje, Mintaujoje (dab. Jelgavoje), Tich-
vine, Novgorode. Iðsitarnavo iki valstybës patarëjo (statskij sovietnik) rango [1, lap. 25]. 

Taèiau ne tai ðiame A. Kriðèiukaièio gyvenimo tarpsnyje kelia didþiausià pasigërëjimà. 
Nuostabu, kad daugiau nei trisdeðimt sàmoningo gyvenimo metø nesusidurdamas arba labai 
maþai tesusidurdamas su gyvàja lietuviø kalba ir kasdien bendraudamas rusiðkai, A. Kriðèiukai-
tis visa savo esybe liko lietuvis, nepamirðo gimtojo kraðto þmoniø, jø paproèiø, pasakø, dainø, 
patarliø. Ilgas atitrûkimas nuo savo kraðto nepadarë në menkiausio neigiamo poveikio jo gra-
þiai suvalkietiðkai ðnektai. Netgi atvirkðèiai, jis, galima sakyti, visà tà laikà gyveno gimtosios kal-
bos rûpesèiais. 

1891 m. atvykæs dirbti á Mintaujà ir ten dirbæs penkeris metus, A. Kriðèiukaitis rado, pasak 
jo, „graþø mûsiðkiø ratelá“: kalbininkà Jonà Jablonská, tuo metu mokytojavusá vietos gimnazi-
joje, teisininkus Motiejø Lozoraitá, Motiejø Èepà, Vladà Maèá, kunigà Juozà Tumà (Vaiþgantà), 
be to, ið Rygos ðventadieniais atvaþiuodavo mokytojas Pranas Maðiotas su savo kompanija [2, 
lap. 1]. Matyt, ne be draugø átakos ir J. Jablonskio paskatinimo A. Kriðèiukaitis èia ëmësi profe-
sionalui teisininkui visai nebûdingo darbo: paraðë lietuviø kalbos pradþiamokslá „Naujà ele-
mentoriø“, 1907 m. susilaukusá net keturiø leidimø. Èia pirmà kartà atsisakyta vadinamojo 
„slebizavimo“. 

A. Kriðèiukaitis buvo aktyvus lietuviðkos spaudos darbininkas. Pradëjæs raðinëti dar gim-
nazijos suole, lietuviðkos spaudos draudimo metais A. Kriðèiukaitis spausdinosi „Auðroje“, vë-
liau bendradarbiavo „Ðviesoje“, „Nemuno sarge“, „Varpe“, „Ûkininke“, kituose periodiniuose 
leidiniuose, Lietuvos ûkininkø kalendoriuose. Pradþioje raðë þinutes, pomëgis tiksliesiems 
mokslams pastûmëjo prie gamtos mokslo populiarinimo (straipsnis „Matematiðkas þemës ap-
raðymas“ buvo paskelbtas „Auðroje“ 1884 m.). Jis paraðë keletà eilëraðèiø („Raudà mylimo-
sios“, „Draugui lietuvininkui“ ir kitus), bet labiausiai mëgo apsakymo þanrà. 

Specialistø vertinimu, A. Kriðèiukaièio apsakymai pasiþymëjo humoro ir satyros elemen-
tais, bûdingais dialogais, ryðkiomis buities detalëmis, raiðkiu stiliumi [3, p. 186]. Apsakymai 
buvo paskelbti rinkinyje „Kas teisybë – tai ne melas“ (iðl. 1892, 1905, 1974 m.), o meniðkai ryð-
kiausias A. Kriðèiukaièio apsakymas „Brièka“ pateko á lietuviø literatûros aukso fondà, dar ir 
nekart buvo leidþiamas atskira knyga. 
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Be to, A. Kriðèiukaitis dar paraðë satyros vaizdeliø, spausdintø periodikoje bei 1928 m. 
iðleistame rinkinyje „Satyros trupiniai: ið atliekamojo literato uþraðø“, keturiø veiksmø komedijà 
„Avinëlis nekaltasis“ (1921 m.), kritikos straipsniø („Armënø beletristika“), padarë keletà laisvø 
vertimø (L. Tolstojaus, G. Mopasano ir kitø). Þadindamas lietuviø tautinæ sàmonæ, jis sutrum-
pintai iðvertë patriotiná vengro Moro Jokajaus (Jokai) kûriná „Pajudinkime, vyrai, þemæ“. Ji ið-
leista 1892 ir 1921 m. [4, p. 716–717]. 

Savo kûrybà A. Kriðèiukaitis ið pradþiø pasiraðinëjo Antano ið Bûgnø (jo tëvas Bûgnuose 
buvo pirkæs ûká) slapyvardþiu arba sutrumpintu jo variantu – A. ið B., ilgainiui virtusiu jo literatû-
riniu pseudonimu – Aiðbë. 

A. Kriðèiukaitis raðë puikia lietuviø kalba. Aukðtai jà vertindamas, bendrinës lietuviø kalbos 
tëvas J. Jablonskis vëliau siûlydavæs savo studentams paskaityti Aiðbës raðtø [5, p. 2], o ir pats 
nevengdavo tartis su juo jo kraðto kalbos klausimais [6, p. 890]. 

Teismo darbuotojo A. Kriðèiukaièio, kilusio ið paprastø þmoniø ir nevirtusio baltarankiu, 
asmená apibûdina dar ir tai, kad laisvu nuo tarnybos metu jis mëgdavæs siûti batus arba gaminti 
medinius baldus. 

Atsikuriant nepriklausomai Lietuvos valstybei, 1918 m. rugsëjo mën. A. Kriðèiukaitis ið 
Rusijos sugráþo á tëvynæ, èia drauge su kitais lietuviø teisininkais – Petru Leonu, Petru Ðniukðta, 
Vladu Staðinsku – talkino Valstybës tarybai – rengë Steigiamojo seimo rinkimø, savivaldybiø, 
kitus ástatymø projektus [7, p. 397–398]. Lapkrièio 16 d. jis buvo paskirtas tik kà sudaryto pir-
mojo Ministrø kabineto Teisingumo ministerijos juriskonsultu. Taèiau netrukus, kaip turintá di-
dþiulæ patirtá teismo darbe, teisingumo ministro P. Leono teikimu, Valstybës tarybos Prezidiu-
mas já gruodþio 10 d. paskyrë steigiamo Vyriausiojo tribunolo pirmininku [8]. 

Tiesa, dël bolðevikø ir lenkø agresyviø veiksmø prieð Lietuvà, ðias pareigas jis tegalëjo 
pradëti eiti tik 1919 m. balandþio mënesá Kaune. Bet ir tada pradþioje dirbtas tik organizacinis 
darbas. Pirmasis Tribunolo teisëjas buvo paskirtas tik geguþës mënesá, o pirmasis posëdis, á 
talkà treèiuoju kolegijos nariu pasikvietus Kauno apygardos teismo teisëjà, ávyko tik birþelio 26 
d. [9, p. 19–20]. 

Bûdamas Vyriausiojo tribunolo pirmininko poste, A. Kriðèiukaitis daug padarë diegdamas 
nepriklausomos Lietuvos teismuose lietuviø kalbà. Nors 1918 m. lapkrièio 28 d. Valstybës tary-
bos priimtame Laikinajame Lietuvos teismø ir jø darbo sutvarkymo ástatyme buvo nustatyta, jog 
teismo kalba esanti lietuviø kalba, taèiau dël specialistø trûkumo kai kurie teisëjai, valstybës gy-
nëjai, tardytojai ir advokatai, menkai temokëdami lietuviðkai, ir toliau mëgino kalbëti bei doku-
mentus raðyti rusiðkai. Svetimos kalbos teismuose buvo atsisakyta Vyriausiajam tribunolui 1920 
m. liepos 31 d. nutarime ásakmiai nurodþius teismo kalba esant tik lietuviø kalbà [9, p. 212–
213]. Nors nutarimas ir sukëlë tam tikrà nepasitenkinimà, ypaè þydø advokatø, bet pagaliau ir 
jie buvo priversti paklusti ir teismo posëdþiuose prabilo lietuviðkai. 

Vyriausiojo tribunolo pirmininkas A. Kriðèiukaitis su visais ir visur, net teismo posë-
dþiuose, bûdavæs paprastas, natûralus. Jis pats parengë teismo dokumentø bei ávairiø raðtø 
pavyzdþius, mokë darbuotojus be kalbos klaidø, taisyklingai raðyti teismo dokumentus. 

Kartu tai buvo imponuojantis, darantis átakà aplinkai, pirmininkas. Raðoma, jog susirinkæ á 
visuotiná susirinkimà teisëjai laisvai kalbëdavæ, juokaudavæ, bet, vos tik pasirodþius A. Kriðèiu-
kaièiui, kalbos ir juokai ûmai nutrûkdavæ, prasidëdavæs rimtas teisës dalykø svarstymas. Visus 
veikæs pirmininko autoritetas [10, p. 42]. 

Kaip Vyriausiojo tribunolo pirmininkas A. Kriðèiukaitis aktyviai dalyvavo Teisingumo mi-
nistro tarybos darbe [11, lap. 11]. Vëliau, nuo 1929 m., jis talkino Valstybës tarybai, bûdamas 
paskirtas jos þinovu-bendradarbiu. 

Nors, já paþinojusiøjø liudijimu A. Krikðèiukaitis buvo gerokai uþsisklendæs þmogus, ramus 
ir maþakalbis, taèiau jautriai reaguodavo á ávairius visuomeninio gyvenimo reiðkinius. Norëda-
mas suburti negausias Lietuvos teisininkø gretas, jis kartu su kolegø grupe 1920 m. ëmësi ini-
ciatyvos oficialiai áregistruoti Lietuvos teisininkø draugijà, ir beveik 13 metø buvo veikliu ðios 
draugijos valdybos pirmininku. Jis taip pat vadovavo vienai ið keturiø draugijos darbo komisijø 
– teismø organizacijos komisijai, ne kartà vieðai iðsakiusiai savo nuomonæ opiausiais klausi-
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mais, tokiais kaip kasacinës instancijos Lietuvos teismø sistemoje reikalingumo, skiriamø vie-
nasmeniniø taikos teisëjø iðsaugojimo ir kt. [12, p. 8]. 

1922 m. spalio 23 d. A. Kriðèiukaitis buvo pakviestas ordinariniu profesoriumi á Lietuvos 
universiteto Teisiø fakultetà. Á pakvietimà atsiliepë nedelsdamas, nepaisydamas savo garbingo 
amþiaus ir uþimtumo Vyriausiajame tribunole, nes þinojo, kaip buvo sunku tik kà ásisteigusiam 
fakultetui rasti tinkamos profesûros. Atsiliepë, reikðdamas „giliausio dëkingumo uþ tà pasiû-
lymà, kuris man yra didþiai garbingas“ [13, lap. 1]. Á darbà universitete þiûrëjo be galo rimtai. 
Dekano Petro Leono apibûdinimu, nepasitaikë atvejo, kad A. Kriðèiukaitis per deðimtá metø 
bûtø praleidæs paskaità ar fakulteto tarybos posëdá [14, p. 254]. 

Pradþioje vienerius mokslo metus A. Kriðèiukaitis bûsimiesiems teisininkams skaitë bau-
dþiamosios teisës paskaitas, o vëliau nuolat – baudþiamojo proceso kursà. 

Pasak paties profesoriaus, jo paskaitas studentai stropiai lankë ir labai atidþiai klausë.  
Yra iðlikusios 1928 m. rotatoriumi iðspausdintos jo skaitytos baudþiamojo proceso pa-

skaitos, pavadintos „Profesoriaus perþiûrëtos baudþiamojo proceso paskaitos“ [15]. Leidinyje, 
ðalia galiojusio proceso ástatymo komentaro, pateikiama nemaþa specifiniø procesiniø sàvokø 
ir terminø apibrëþimø, dëstomi baudþiamojo proceso mokslo metodai, baudþiamojo proceso 
istorija. 

Studentai teisininkai, klausydamiesi profesoriaus A. Kriðèiukaièio skaitomø baudþiamojo 
proceso paskaitø, ágydavo ne tik profesiniø teisiniø, bet dar ir gerø kalbiniø þiniø. Ir ne vien dël 
to, kad jos paèios buvo gyvas taisyklingos kalbos pavyzdys, bet ir todël, kad profesorius ne-
vengdavo pakritikuoti ir vaizdþiai paðiepti netaisyklingus pasakymus, stengdamasis nuo jø at-
pratinti studentijà. Teisininkø kalboje paplitus nelietuviðkos kilmës terminui „pravesti“ kvotà ar 
tardymà, A. Kriðèiukaitis savo paskaitose studentams aiðkindavæs, kad pravesti galima karvæ ar 
arklá, bet ne kvotà ar tardymà [10, p. 43]. 

Studentai mëgo ir A. Kriðèiukaièio vedamus seminarus, kuriø metu buvo nagrinëjama tei-
sminës praktikos medþiaga: seminaro dalyviai raðtu analizuodavo baudþiamàsias bylas, paei-
liui susidurdami su visomis proceso stadijomis, rengdavo tardymo dokumentø, kaltinamøjø 
aktø, teismo nuosprendþiø bei skundø projektus [16, lap. 9–12].  

Ðilti santykiai, susiklostæ tarp A. Kriðèiukaièio ir studentø, paskatino universiteto Senatà, 
profesoriui mirus, savotiðkai pagerbti mirusájá: buvo nutarta laidotuviø vainikui skirtus 500 litø 
paaukoti neturtingiems studentams remti [17, lap. 38]. 

Teisiø fakulteto taryba ið profesoriaus A. Kriðèiukaièio, taip pat docentø Vlado Maèio ir Al-
bino Rimkos, 1924 m. sudarë teisiniø terminø komisijà [18, lap. 37]. A. Kriðèiukaitis nuolat buvo 
skiriamas studentø teisininkø lietuviø kalbos egzamino komisijos pirmininku. 

Nepaprastai uþsiëmæs kitais reikalais, profesorius A. Kriðèiukaitis tiesiogiai mokslinëje 
veikloje nedalyvavo, nepaliko ásimenanèiø mokslo darbø. Nepaisant to, A. Kriðèiukaièio atmini-
mui skirtame nekrologe, apibendrinanèiame jo nueito gyvenimo kelio rezultatus, buvo pagrástai 
paþymëta, jog „nëra teisës mokslo ir teisës praktikos srities, kurioje velionis nebûtø ádëjæs savo 
þiniø ir darbo“ [19, p. 236].  

Aukðtos kvalifikacijos teisininkas ir puikus lietuviø kalbos mokovas A. Kriðèiukaitis nepa-
prastai daug padirbëjo kurdamas lietuviðkà teisës terminijà, ugdydamas profesinæ teisininkø 
kalbà, taisydamas ir tobulindamas specifinius teisinius terminus. 

Reikia nepamirðti, kad lietuviø teisinë terminija ir lietuviø profesinë teisininkø kalba ið es-
mës pradëjo formuotis tik XX a. pradþioje, tik tada ðiuolaikine prasme imtas vartoti ir pats termi-
nas „teisë“ [20, p. 109]. Tai nenuostabu, nes Lietuva ilgiau nei ðimtà metø buvo svetimøjø en-
giama, ir visas valstybinis darbas joje vyko rusø kalba. Tad Lietuvos nepriklausomybës metai 
buvo ðiuolaikinës lietuviø teisinës kalbos formavimosi laikotarpis.  

Bene didþiausià indëlá á lietuviø teisinæ kalbà A. Kriðèiukaitis áneðë redaguodamas teisinæ 
literatûrà.  

Svarbiausiu jo darbu ðiame bare laikytini Lietuviø teisininkø draugijos þurnalo „Teisë“ 
1920 m. ásteigimas ir redagavimas.  
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Jaunoje Lietuvos valstybëje, laikinai palikusioje galioti þymià dalá iki nepriklausomybës 
atgavimo joje galiojusiø svetimø ástatymø, ne tik teisinë literatûra, bet ir toji ástatymø dalis pra-
dþioje buvo prieinama tik svetimomis kalbomis, todël galimybë visà ðià medþiagà publikuoti 
lietuviðkai buvo gyvybiðkai bûtina. Bûtent „Teisëje“ ëmë reikðtis pirmosios raðanèiøjø Lietuvos 
teisininkø jëgos, ðio þurnalo dëka visuomenei tapo þinomos norinèiø ir turinèiø kà pasakyti lie-
tuviø teisininkø pavardës.  

Iki 1933 m. A. Kriðèiukaitis, neskaitant „Teisës“ priedø, suredagavo dvideðimt tris þurnalo 
numerius, kiekvienà penkiø ðeðiø spaudos lankø apimties, ið viso apie du su puse tûkstanèiø 
puslapiø. Pats A. Kriðèiukaitis iðtaisydavo daugumos straipsniø kalbà, kuria labai rûpinosi, taip 
pat perþiûrëdavo korektûrà [14, p. 256]. Tad nenuostabu, kad teisiniai tekstai kiekviename þur-
nalo numeryje skaitytojui buvo pateikiami graþia lietuviø kalba. 

A. Kriðèiukaitis redagavo teismo deðimtmeèiui skirtà leidiná „Lietuvos teismas 1918–
1928“, taip pat þinomo teisininko Zigmo Toliuðio sudarytà Teisininkø kalendoriø 1926 metams, 
kuriame buvo gausu raðiniø ið ávairiø teisës ðakø. Itin reikðmingi jo redaguoti du stambûs Ant-
ano Merkio sudaryto neoficialaus leidinio „Lietuvos ástatymai: Sistematizuotas ástatymø, instruk-
cijø ir ásakymø rinkinys“ tomai (1922 ir 1925).  

Teisiø fakulteto tarybai 1923 m. nutarus leisti periodiná fakulteto mokslo darbø rinkiná 
„Lietuvos universiteto Teisiø fakulteto darbai“, jo redaktoriumi be jokiø abejojimø buvo iðrinktas 
taip pat A. Kriðèiukaitis [21, lap. 46 a]. Kaip buvo numatyta, A. Kriðèiukaitis ëmësi redaguoti 
pirmojo tomo pirmàjà knygà [22, lap. 9], bet krûvis pasirodë esàs neáveikiamas, todël darbà 
teko uþbaigti doc. A. Rimkai, o kitus tomus redagavo jau prof. A. Janulaitis.   

Atskirai paminëtinas A. Kriðèiukaièio indëlis á lietuviðkà baudþiamojo proceso terminijà. 
Nepriklausomoje Lietuvoje tarp kitø likus galioti ikikariniam Rusijos baudþiamojo proceso ásta-
tymui, Lietuvos teisingumo ministro A. Tumëno pavedimu, A. Kriðèiukaitis ëmësi lietuviðkai lais-
vai redaguoti ástatymo tekstà, pagal reikalà já keisdamas ar ádëdamas naujø straipsniø, ir ðá 
darbà dirbo 1924–1927 metais. Pasak A. Kriðèiukaièio, jo parengtame ástatymo projekte net 
nepakeistuose straipsniuose jis nesilaikæs rusiðkojo teksto, o mintis reiðkæs lietuviðkai, steng-
damasis tik neiðkreipti jø prasmës [23, p. 3, 186]. Nors ðis projektas nebuvo ástatymø leidëjui 
pateiktas aprobuoti, jo tekstas vëliau buvo panaudotas rengiant ástatymo vertimà á lietuviø 
kalbà, kurá, beje, ir vël atidþiai tikrino, terminijà ir kalbà taisë ir ginèytinais teisës klausimais pa-
teikë nurodymø A. Kriðèiukaitis [24, p. 3–4]. 

Redaguodamas daug ávairios teisës literatûros bei plaèiai tarp teisininkø paskleidþiamus 
Vyriausiojo tribunolo dokumentus, A. Kriðèiukaitis daug prisidëjo ne tik formuojant lietuviðkà 
teisës terminijà, bet ir jà vienodinant.  

Uþ nuopelnus Lietuvai A. Kriðèiukaitis apdovanotas aukðèiausiais – Vytauto Didþiojo I 
laipsnio ir Didþiojo Lietuvos kunigaikðèio Gedimino II laipsnio – ordinais. 

Vyriausiojo tribunolo pirmininku ir universiteto profesoriumi A. Kriðèiukaitis iðbuvo iki pas-
kutinës savo gyvenimo dienos: iðvakarëse dar dalyvavo Teisiø fakulteto tarybos posëdyje, o 
1933 m. spalio 3 d., besirengdamas á darbà, staiga mirë. 
 
 

*** 
 
 

Pagerbdami profesoriaus A. Kriðèiukaièio atminimà, turime konstatuoti, kad ir ðiandien 
Lietuvai bûtø reikalingi tokios kompetencijos ir energijos þmonës, jø þinios ir pastangos, galin-
èios atgaivinti ir tobulinti taisyklingà profesinæ teisininkø kalbà, vël suðlubavusià dël uþsitæsusio 
sovietmeèio. 

Ðio neabejotinai daug Lietuvai nusipelniusio þmogaus atminimas yra nepelnytai primirð-
tas. Mûsø, dabarties teisininkø, pareiga ðá atminimà atgaivinti ir palikti ateièiai. 
 

♦♦♦ 
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SUMMARY 
 

This article is dedicated for commemoration of the 140 year birth anniversary of the famous 
Lithuanian lawyer – Professor Antanas Kirščiukaitis.  

A. Kriščiukaitis (1864-1933) belonged to the old generation of Lithuanian intellectuals who 
cared not only about their profession, but also about culture, literature and art. The czarist 
Russification evoked resistance and the wish to preserve the mother tongue even in the most difficult 
circumstances.  

After becoming a certified lawyer in 1890, A. Kriščiukaitis served as apprentice judge, 
interrogator and a judge outside Lithuania, in various cities of the Russian empire. Although during 
more than thirty years he spoke Russian and barely encountered the use of the Lithuanian language, 
A. Kriščiukaitis remained a true Lithuanian. The long breakaway from his homeland did little 
negative effect on his appealing speech. Constantly having in mind his mother tongue, he wrote a 
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primer of the Lithuanian language which was published in four editions. He started writing in his 
high-school and remained an active writer during the years when the Lithuanian print was banned. 
He wrote poems, but most of all he liked the genre of short-stories. The mother tongue and its 
problems remained important for him for the rest of his life.   

At the time of the reinstatement of the independent state of Lithuania in 1918 A. Kriščiukaitis 
was already of an honorable age. Despite of this fact, he continued to work as the chairmen of the 
High Tribunal which was the highest judicial instance in Lithuania for almost another fifteen years. 
At the same time he also acted as a professor in the Law faculty of the Lithuanian University, where 
he lectured criminal law for more than a decade.  

Leading such a busy life, A. Kriščiukaitis did not create any memorable peaces of scientific 
works. Despite of this fact it is acknowledged that he has contributed to all aspects of legal science 
and practice. He edited lots of pieces of legal literature as well as widely published documents of the 
High Tribunal, thus he greatly contributed to the legal terminology and legal language in Lithuania.  

Honoring the memory of professor A. Kriščiukaitis, even today we miss people with such 
competence and energy. Such effort and knowledge is needed to revive and improve the legal 
language which has been impaired during the long-lasting soviet times.  
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