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PER KRYŽIAUS KARUS Į ŽMOGAUS IŠGANYMĄ?
ATLAIDAI IR KOVA SU PAGONIMIS:
IDENTIFIKACINĖS PROBLEMOS

Straipsnio pagrindinė problema - ar atlaidai buvo sakralizuoto karo, taigi
ir Kryžiaus karų proceso sakralizaciją lėmusiu faktoriumi. Tiksliau ar ir per Kry
žiaus karus krikščionys siekė išganymo? Čia galimi mažiausiai d u atsakymai:
arba atlaidai buvo sakralizuoto karo dalis ir jį lėmęs faktorius, arba atlaidai
nebuvo Kryžiaus karus lėmęs faktorius.
Galima išskirti kelias religijotyrines kategorijas, nulemiančias žmogaus
išganymą gaunant atlaidus: 1) pasaulio centras - axis mundi, 2) sielos teismo
suvokimas (eschatologinė kategorija), 3) nuodėmių nuplovimas - krikštas ir
XI a. II pusėje permąstyta Eucharistijos samprata.
Viena iš universaliųjų kategorijų yra pasaulio centras - axis mundi, t. y. šven
toji, pašvęstoji vieta. Šiuo atveju istoriografijoje jau buvo keliamas klausimas,
kurios šventosios vietos traukė kryžininkus į Baltijos juros rytinę pakrantę, jei jų
ten nebuvo. Kryžiaus karai į baltų žemes buvo karai be šventųjų vietų vadavimo
intencijos. Tačiau žmogus, norėdamas gyventi pašvęstoje, realioje ir jį saugan
čioje žemėje, turi vėl „įbesti" Kryžių (atlikti kartote), kad būtų čia pat, pasaulio
centre. Tad Šventojoje Žemėje krikščionis galėjo išgyventi aną istoriją, o Baltijos
jūros rytinėje pakrantėje - ne tik išgyventi, bet ir kurti istoriją, nes krikščionys,
pagal Šv. Augustino visatos harmonijos koncepciją, privalėjo kurti axis mundi
dar krikščionių nepaliestose žemėse. Šaltiniuose (Petro Dusburgiečio, Vygan
do Marburgiečio kronikose, popiežių bulėse) užfiksuotas archetipinis žemės
pašventinimas, kas leidžia teigti, jog 1) atliekant kartote sukuriamas „pasaulio
centras" krikščionims svetimoje žemėje; 2) toks „pasaulio centro" kūrimas leis
davo žmogui ne tik pajusti istoriją, bet ir ją kurti, t. y. priartėti prie Dievo, siekti
žmogaus išganymo; 3) norint išlaikyti šiuos „pasaulio centrus" savo rankose,
reikėjo nuolatinių ekonominių ir karinių išteklių; 4) dalyvavimas „pasaulio
centrų" išlaikymo ir naujų tokių centrų kūrimo operacijose buvo galimybė siekti
žmogaus išganymo (tuo tikslu gaunant ir atlaidus).
Remdamiesi sielos teismo kategorija, galime numatyti, kad Kryžiaus žygiai
į baltų žemes vyko dėl šių priežasčių: 1) žemėje vyksta individualieji eschatolo
giniai mūšiai dėl žmonijos išganymo; 2) žmogaus išganymo siekiama asmeniš
kai dalyvaujant tose žemiškose kovose (tuo tikslu taip pat gaunant atlaidus).
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Permąstyta Eucharistijos samprata (XI a. II pusė) buvo svarbiausia religinė
kategorija, nulėmusi žmogaus išganymą: kiekvienas, kuris siekia išganymo, gali
naudotis atlaidais. Popiežius ne kartą užsiminė duodąs atlaidus visiems vykstantiesiems j Kryžiaus žygius Rytų Europoje kovoti su pagonimis. Krikščionio
išganymas tapo priklausomas nuo to, kaip gebėsi gauti kuo daugiau atlaidų,
t. y. jo išganymas tapo jo paties reikalu. Bažnyčia turėjo tik tinkamai organizuoti
žmogaus veiklą žmogaus išganymo linkme ir prireikus padėti.
Taigi mūsų apibrėžtos religinės kategorijos lėmė atlaidų priskyrimą šven
tojo karo faktorių grupei. Vadinasi, atlaidai buvo vienas iš faktorių, lėmusių
žmogaus išganymo siekį per Kryžiaus karus. Kitaip tariant, dalyvaudami Kry
žiaus karuose, kryžininkai, be materialiųjų dalykų, taip pat siekė ir dvasinio
išganymo.

Įvadas. Straipsnyje stengiamasi atsakyti į klausimą - ar atlaidus galima
laikyti buvusių Kryžiaus karų sakralizaciją lėmusiu faktoriumi. Šis klausi
mas nėra atsitiktinis, o juo labiau naujas (bent jau užsienio istoriografijoje).
Tiesa, lietuvių istoriografija nėra tiesiogiai nagrinėjusi nei Kryžiaus karų
proceso, nei juose glūdinčių atlaidų priežasčių, nors karams su Vokiečių
ordinu buvo skiriama daug dėmesio . Netiesiogiai, bet gana konceptualiai
Kryžiaus karų procesas buvo įvardytas ir įvertintas vos kelių lietuvių au
torių. Tai J. Stakauskas ir Z. Ivinskis . Praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio
pabaigoje Kryžiaus karų problematiką aptarė ir E. Gudavičius . Jo darbams
turėjo įtakos M.A.Zaborovo , J. Riley-Smitho ir S.Runcimano darbai.
Šių autorių darbai priskiriami pliuralistinei Kryžiaus karų istoriografinei
krypčiai, aktyviai nagrinėjančiai socialines-religines-politines Kryžiaus
karų judėjimo priežastis . Žinoma, iš to negalėtume daryti išvados, kad ir
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Lietuvių karas su kryžiuočiais (sud. J.Jurginis), Vilnius, 1964; M.Jučas, Žalgirio mūšis,
Vilnius, 1990 (nauj. leid. 1999); Žalgirio laikų Lietuva ir jos kaimynai (sud. R.Čepaitė ir
A. Nikžentaitis), Vilnius, 1993, ir 1.1.
J . S t a k a u s k a s , Lietuva ir Vakarų Europa XIII amžiuje, Kaunas, 1934, p. 31-41.
Z . I v i n s k i s , Krikščioniškosios Vakarų Europos santykiai su pagoniškąja Lietuva, Kau
nas, 1933, p. 5-11.
E . G u d a v i č i u s , Kryžiaus karai Pabaltijyje ir Lietuva XIII a., Vilnius, 1989, p. 12-19.
М . А . З а б о р о в , Крестоносцы и их походы на Восток в XI—XIII веков, Москва, 1962;
M. А.З а б о p о в, История крестовых походов в документах и материалах, Москва, 1977;
M . Z a b o r o v a s , Kryžiaus žygiai, Vilnius, 1960.
J . R i l e y - S m i t h , The Crusades. Short history, N e w Haven-London, 1989.
S . R u n c i m a n , Dzieje wypraw krzyzowych, Warszawa, 1987,1.1.
* G. C o n s t able, The Historiography of Crusades, -The Crusades from the Perspective of
Byzantium and the Muslim World (ed. A. ELaiou, R. P.Mottahedeh), Washington, 2001, p. 12.
Be šiuo metu dominuojančios pliuralistinės Kryžiaus karų istoriografinės krypties, egzis
tuoja vadinamųjų tradicionalistų ir generalistų kryptis.
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E. Gudavičiaus požiūris į Kryžiaus karus yra pliuralistinis (tokiam teiginiui
pagrįsti ar paneigti reikėtų atlikti jo darbų analizę).
Šio straipsnio tikslas - identifikuoti Kryžiaus karų ideologinius fakto
rius ir nustatyti religines kategorijas, kuriomis remiantis būtų įmanoma
Kryžiaus karų sakralizacija ir atlaidų vietos identifikacija sakralizacijos
procese. Suprantama, kad Kryžiaus karų ekspansija į Baltijos jūros rytinę
pakrantę nebuvo tik religinio pobūdžio, tačiau kiti aspektai dėl pasirinktos
problemos specifiškumo čia nebus nagrinėjami. Darbe labiau atsižvelgia
ma į teologinius rūpimos problemos aspektus. Bet problema yra ta, kad
kalbėdami apie Kryžiaus karų epochą (XI a. pab. - XIV a. pab.) ir atlaidų
vaidmenį Kryžiaus karų procese, susiduriame ne su dabarties teologija ,
bet su viduramžių teologija ir jos specifika, t. y. n e visada apie viduram
žių religinį gyvenimą galime spręsti remdamiesi šių dienų teologinėmis
nuostatomis.
9

Kryžiaus karų ideologiniai faktoriai. Pliuralistų požiūrį į ideologi
nius faktorius, lėmusius Kryžiaus karų procesą krikščioniškojoje Europo
je, verta aptarti plačiau, neužmirštant, kad kai kurie tyrinėtojai apskritai
atmeta ideologinius faktorius (sielos išganymo siekį), lėmusius Kryžiaus
karų atsiradimą . Todėl toliau bus kalbama konkrečiai apie pliuralistų
pateikiamus ideologinius faktorius, aktualius mūsų temai. Svarbiausias
iš šių faktorių buvo žmogaus išganymo motyvas. Pagrindinis Kryžiaus
karus lėmęs religinis jausmas - nuodėmių išrišimo siekis, o per tai buvo
įmanomas ir žmogaus išganymas.
10

Pasak pliuralistų, Kryžiaus karų ideologiniai faktoriai yra šie:
1) Nuodėmių atleidimo arba atleidimo n u o atsiteisimo darbų siekis:
- geri darbai sielai ir kūnui,
- susilaikymai, įvairūs įžadai,
- atlaidai ir indulgencijos.
2) Šventųjų kultas ir sanktuariumų lankymas:
- stebuklai,
- vizijos,
- piligrimystė.
9

Jos samprata yra išreikšta „Katalikų Bažnyčios katekizme", Kaunas, 1997 (atlaidų sąvo
ka aiškinama p. 316-318). Taip pat žr. šiame tome skelbiamą doc. dr. A.Ramono straipsnį
„Tradicijos ir atlaidų teologinė reikšmė" (sk. „Atlaidų teologinė samprata", p. 219).
_ G . C o n s t a b l e , The Historiography of Crusades.., p. 15. Tokios pozicijos laikosi tradicionalistai.
10
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Visus šiuos faktorius jungia pagrindinis siekis - žmogaus išganymas.
Matome, kad karas nebuvo viena iš žmogaus išganymo priemonių. Vadi
nasi, karo sakralizacija galėjo vykti tik vadovaujantis minėtais faktoriais,
be to, tai buvo tam tikras procesas, lėmęs ir Kryžiaus karų pobūdį.
Bet čia vėl iškyla kelios problemos. Nors Kryžiaus karai buvo svarbūs
visų socialinių sluoksnių ir luomų žmonėms, pradedant vargšais ir bai
giant karaliais bei vyskupais, tačiau kariavo tik riteriai, taigi karo sakrali
zacija palietė tik vidurinį visuomenės sluoksnį iš trijų , nors sakralizacija
vykdė pirmiausiai dvasininkai, arba pirmasis sluoksnis. Skiriama dvejopa
karo sakralizacija.
11

Pirma. Dvasininkijos vykdyta sakralizacija, kai karas įgyja teisingo ir
švento karo požymių (tai atsitinka apie X-XI a.). Tam reikėjo ne tik gausių
aliuzijų į Šventąjį Raštą, bet ir kanoninio šių aliuzijų įprasminimo. Jų ka
noninis įprasminimas vyko lygiagrečiai su Apaštalų Sosto autokratinėmis
pretenzijomis į pasaulinę valdžią, todėl buvo stengiamasi riterius įtraukti
į Kryžiaus žygius . Kita vertus, vykdoma sakralizacija palietė, kaip minėta,
ir kitus socialinius sluoksnius, nors tiesiogiai jie karuose nedalyvavo.
12

Antra. Sakralizacija vyko per kurtuazinę literatūrą. Viena vertus, kurtuazinė literatūra prisidėjo prie šventojo karo desakralizacijos. Kita ver
tus, riterija neatsisakė dvasininkijos vykdytos sakralizacijos rezultatų. Šie
rezultatai XIII-XIV a. buvo naujai įprasminti, t. y. iki tol vykdytos karo
sakralizacijos formaliai neatsisakyta .
Reiktų išsiaiškinti, kurie iš minėtų faktorių pirmiausiai lėmė karo sa
kralizacija ir konkrečiai - šventojo karo posūkį į Baltijos jūros rytinėje pa
krantėje gyvenusių baltų arealą. Juk akivaizdu, kad šventojo karo vaisiais,
t. y. žmogaus išganymo b ū d u galėjo naudotis tik riteriai. Vis dėlto ne tik jie
gaudavo atlaidus ir indulgencijas, ne jie vieni tikėjo stebuklais arba sten
gėsi aplankyti šventųjų palaidojimo ar relikvijų laikymo vietas. Pliuralistai
pabrėžia, jog Kryžiaus karų žygiai nebuvo tik riterių reikalas.
13

" Apie trilypę visuomenės sąrangą plačiau - Ж . Л е Г о ф ф , Другое средневековье, Мос
ква, 2000, p. 59-62.
12

C . M o r r i s , The Papal Monarchy. The Western Church from 1050 to 1250, Oxford, 1989,
p.147-153.
Tai parodo pačių riterių rašytų kronikų apie Kryžiaus karus atsiradimas apie
XIII a. ir jų atspindimas Kryžiaus karų vertinimas (Plg. Р о б е р т д е К л а р и , Завоевание
Константинополя, Москва, 1986). J. Riley-Smitho teigimu, nuo IV Kryžiaus žygio riterių
vykimas kovoti į Levantą tapo „kurtuazinę avantiūra", nuotykiu (Дж. Р а й д и - С м и т ,
Умонастроения крестоносцев, идущих на Восток 1095-1300, - История крестовых
походов (под. ред. Дж. Райли-Смита), Москва,1998, р. 103-104).
13
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Pats sakralizacijos procesas būdavo grindžiamas religinėmis kategorijo
mis. Tačiau tai tebuvo išorinės sakralizacijos formos, o mums įdomu nusta
tyti, kaip atlaidai įgijo sakralizuojamąją Kryžiaus karų prasmę. Taigi kaip
atlaidai Kryžiaus karams suteikia šventumo kategoriją, pagal kurią vėliau
galima identifikuoti patį Kryžiaus karą, arba šventąjį karą apskritai?
Remiantis daugeriopo konjunktūrinio priežastingumo nagrinėjimo
metodologija , abi problemas galima apibūdinti taip: kurie kintamieji
(mūsų atveju - religijotyrinės kategorijos) lemia atlaidų priskyrimą šven
tojo karo faktoriams, numanant, kad tie faktoriai nulemia Kryžiaus karų
šventumą. Grafiškai tai galima pavaizduoti taip:
14

Kintamieji (a, b, c, d ir t.t.)

ideologiniai faktoriai

Kryžiaus karų sakralizacija
Hipotezę, ar atlaidai buvo šventojo karo, taigi ir Kryžiaus karų, proceso
sakralizacija lėmęs faktorius, galima patikrinti pagal vienus ar kitus kinta
muosius (religines kategorijas). Čia galimi mažiausiai du atsakymai: arba
atlaidai buvo šventojo karo dalis ir jį lėmęs faktorius, arba atlaidai nebuvo
Kryžiaus karus lėmęs faktorius. Beje, pagal šią schemą galima patikrinti ir
kitų pliuralistų iškeltų ideologinių faktorių priklausymą ar nepriklausymą
šventojo karo faktoriams. Tada bus galima atsakyti ir į klausimą, ar per
Kryžiaus karus prieš pagonis baltus vyko krikščionių (konkrečiau - Kry
žiaus karo dalyvių) išganymas.
Kurios religinės kategorijos nulemia žmogaus išganymą? N u o pa
sirinktų kategorijų galbūt priklauso ir tai, ar per šventąjį Kryžiaus karą
gaunami atlaidai, ar ne. Pliuralistų ideologiniai faktoriai teigia, kad karo
sakralizacija prasidėjo IV a., kai Šv. Augustinas išplėtojo teisingo karo kon
cepciją", kuri vėliau virto žmogaus išganymu (nuodėmių išrišimu) visiems
H

Plg. Z . N o r k u s , Lyginamasis metodas ir daugeriopo konjunktūrinio priežastingumo

problema, - Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija, 2002, Nr. LII, p. 80-83.
15

J . R i l e y - S m i t h , The Crusades, p. XXVIII. Plg. P.Partner, God of Battles. Holy Wars of
Christianity and Islam, N e w Jersey, 1998, p. 61-62.
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žuvusiems ginant Bažnyčią. Vienas iš pirmųjų pavyzdžių - popiežiaus
Leono IV (IX a. II p.) pasipriešinimas saracėnams . Vėlesni Leono IV įpė
diniai, pavyzdžiui, Jonas VIII arba Mikalojus I, dar labiau teologizavo šią
sampratą. Jonas VIII pažadėjo dangaus atlygį visiems, kas kovos prieš mu
sulmonus, kurie tuo metu veržėsi į Apeninų pusiasalį . Vadovaudamasis
tokia nuostata popiežius Jonas X net pats dalyvavo mūšyje prieš musulmo
n u s . Pagaliau popiežius Grigalius VII suformulavo Kristaus karių (militia
Christi) arba Šv. Petro vasalų, karių (fideles beati Petri, servitium sancti Petri)
sampratą . Po to buvo paskelbtos garsiosios popiežiaus Urbono II bulės
ir jo pamokslai Vidurio Prancūzijoje. Dėl to, pasak kronikininko Gilberto
Nožaniečio, žmonės, t.y. Kryžiaus karų dalyviai, gavo viltį išganyti savo
sielas . 1095 m. Klermonto suvažiavime konstatuota, kad kryžininkams
suteikiama bausmės u ž kaltes sušvelninimo galimybė. Kryžiaus karus
įprasmino ir Šv. Bernardo Klerviečio pamokslai. Jis skelbė tezę, kad galima
gauti n u o d ė m i ų atleidimą (indulgenciją) dalyvaujant šventajame kare .
Vėliau n u o d ė m i ų atleidimas mainais u ž kovą prieš Bažnyčios priešus
buvo grindžiamas tiek popiežiaus Inocento III, tiek Šv. Tomo Akviniečio
m o k y m u . Beje, anot pliuralistų, šventasis karas ir yra kova su Bažnyčios
16
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16

S . R u n c i m a n , Dzieje vvypravv krzyžovvych, p. 86.
Ж. Л e Г о ф ф , Цивилизация средневекового Запада, Москва,1992, р. 47.
P.Partner, God of Battles.., p. 65.
Žr. I . S . R o b i n s o n , Gregory VII and the Soldiers of Christ, - History [the Journal of the
Historical Association], 1973, vol. 58, issue 193, p. 177-192. Anot autoriaus, Kristaus karių
įvaizdis buvo žinomas dar ankstyvaisiais viduramžiais, tačiau popiežiaus Grigaliaus VII
suformuluota militia Christi samprata nuo ankstesnės skyrėsi tuo, kad su priešais imta
kovoti ne dvasiniais, o realiais ginklais. Tokia išvada padaryta remiantis K. Erdmano tyri
nėjimais (ten pat, p. 177-179).
17

18

w
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M.Bull, The Roots of Lay Enthusiasm for the First Crusade, - History, 1993, vol. 78,
issue 254, p. 354-355. Apie popiežiaus Urbono II išsakytus Kryžiaus karų motyvus - ten

pat, p. 359-367. Plg. M. Буд, Истоки, - История крестовых походов, р. 43.
21

Д ж . Р а й л и - С м и т , Умонастроения крестоносцев, идущих на Восток 1095-1300, ten pat, p. 99-101.
22

Kai kurie XIII a. kanoninės teisės specialistai teigė, kad Kryžiaus karų dalyviams įma
nomas besąlygiškas nuodėmių atleidimas (o ne kaltės sušvelninimas), žinoma, prieš tai
(dažniausiai prieš mūšį) atlikus atgailą. Tokį nuodėmių atleidimą galėjo suteikti, anot jų, tik
popiežius. Plačiau - A. J . B r u n d a g e , The Crusades. Holy War and Canon Law, Hampshire,
1991, p. 120). Žr. čia pateikiamą vieno viduramžių kanoninės teisės specialisto indulgen

cijos apibrėžimą: „Indulgentia quae est remissio omnium peccatorum, ut palet supra de iudaeis,
ad liberandam I...] in textu decisionis [...]" (ten pat, p. 137). Beje, tokią sampratą viename
savo laiške yra išsakęs ir popiežius Urbonas II (žr. ten pat cituojamą popiežiaus Urbono

II laišką): „Cui calamitati pio contuitu condolentes Callicanas partes uistauminus eiusque terrae
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priešais (musulmonais, eretikais, schizmatikais ar pagonimis) už tai gau
nant nuodėmių atleidimą . Pliuralistai nesigilino į atlaidų genezę - ją laikė
sudėtine ideologinių faktorių dalimi. Atlaidų ir indulgencijų atsiradimas,
pasak jų, yra glaudžiai susiję dalykai: skelbiamas nuodėmių išrišimas (ži
noma, atlikus atgailą ir dalyvavus kuriame nors Kryžiaus žygyje) įgijo as
meniškumo ir formalizacijos požymių, būdingų individualiai skiriamoms
indulgencijoms. Tačiau atsižvelgtina į tai, kad nuodėmių atleidimas, anot
viduramžių kanoninės teisės specialistų, skiriasi n u o atgailos už nuodėmes
sušvelninimo (sutrumpinimo) .
23

24

Tai matyti ir iš popiežių bulių, skirtų kryžininkams. Štai 1171.IX.il
pop. Aleksandro III bulėje randame sąvoką remissionem arba remissionem
indulgemus .1265.IV.17 pop. Klemenso IV bulėje kryžininkams Pabaltijyje
randame žodžio remissionem sinonimą indulgentiam . Keturiasdešimties
dienų atleidimas n u o uždėtos atgailos nusakomas taip: „quadraginta dies
de iniuncta penitentia relaxare ac eorum singulis, qui propter hoc crucis caractere
sunt aut fuerint insigniti" , nors ir vėliau leidimas atleisti nuodėmes buvo
suvokiamas kaip remissionem iniungentes *.
25

26

27

2

principes et subditos ad liberationem Orientalium ecclesiarum ex magna parte sollicitauimus et
huismodi pro cinctum pro remissione omnium peccatorum suorim in Aruernensi concilio celebriter
eis iniunximus [...]" (ten pat, p. 136).
2 3

J . R i l e y - S m i t h , The Crusades, p. XXVIII.
Glossarium Mediae et infimae latinitatis (sud. D . D u Cange), Paris, 1885, t. IV, p. 3 4 6 347. Plg. A . J . B r u n d a g e , Holy War and the Medieval Lawyers; A . J . B r u n d a g e , The
Crusades. Holy War and Canon Law, p. 119.
Popiežių bulės (sud. P. Pakarklis, įvadas, vertimas, komentarai - E. Gudavičius, A. Nik24

25

žentaitis), Vilnius,1987, p. 23 (toliau - PB): „Nos enim eis, qui adversus saepedictos paganos
potenter et magnanimiter decertaverint, de peccatis suis, de quibus confessi fuerint et poenitentiam
accepcrint, remissionem (čia ir kitur pabraukta mano. - M. Š.) unium anni, confisi de misericordia Dei, el mentis apostolorum Petri et Pauli, concedimus. sicut his, qui sepulcrum Dominicum
visitant, concedere consuevimus; Ulis autem, qui in conßictu Hb decesserint, omnium suorum, si
poenitentiam aeeeperint, remissionem indulgemus peccatorum".
PB, p. 253: „Nos enim (..-] etfidelium suseeptopropter hoc crucis signaculoprocessuros neenon
eurum familiam et bona omnia [...] sub protectione ас defensione sedis apostolice admittentes Ulis ac
allis (...] iuxta quantitatem subsidii et devotionis affectum illam indulgentiam idemque Privilegium
elargimur. que transeuntibus et subvenientibus in terre subsidium conceduntur".
26

2 7

PB, p. 253.
Ten pat, p. 270 (1267 m. pop. Klemenso IV (?) bulė Čekijos karaliui, raginanti padėti
Vokiečių ordinui kovoti prieš pagonis baltus, mainais už tai gaunant nuodėmių atleidimą).
Tam tikrą painiavą sudaro tai, kad bausmės sušvelninimas ir atleidimas nuo bausmės,
viduramžių kanoninės teisės specialistų nuomone, nebuvo laikoma tuo pačiu dalyku.
Bausmę skiria Dievas ir visas tos bausmės dydis yra žinomas tik Dievui. Tuo tarpu atgaila
28
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Grįžkime prie religinių kategorijų, kurios nusako sielos išganymą (arba
susitapatinimą su pačiu Dievu). Čia galima išskirti kelias tokias kategorijas:
- pasaulio centras - axis mundi,
- sielos teismo suvokimas (eschatologinė kategorija),
- nuodėmių nuplovimas - krikštas ir permąstyta Eucharistijos samprata.
Pasaulio centras - axis mundi. Viena iš universaliųjų kategorijų yra
pasaulio centras - axis mundi, t. y. šventoji, pašvęstoji vieta. Šiuo atveju is
toriografijoje jau buvo keliamas klausimas, kurios šventosios vietos traukė
kryžininkus į Baltijos jūros rytinę pakrantę, jei jų ten nebuvo. Kryžiaus
karai į baltų žemes buvo karai be šventųjų vietų vadavimo intencijos .
Kodėl Kryžiaus žygiai vyko į Baltijos jūros rytinę pakrantę - fundamen
talus klausimas. Šiuo atveju mes panagrinėsime tik vieną jų aspektą, rem
damiesi pasaulio centro religine kategorija, nes m u m s svarbu, kaip vyko
šio proceso diegimas pagonių baltų (ir ne tik jų) žemėse. Šios problemos
sprendimas būtų atsakymas į klausimą, kaip ir kodėl vyko Kryžiaus žygiai
į mūsų regioną.
Krikščionims axis mundi yra Kryžiaus simbolis, ženklinantis religi
nio žmogaus aplinką, joje vykstančius reiškinius. Kryžius atliko visatos
sutvarkymo ir pasaulio skaistinimo funkciją. Kosmologiniame centre ir
buvo įbestas Kryžius, Kosmoso medis . Golgotos kalnas, ant kurio mirė
Kristus, tapo pašvęsta vieta, ji virto pirmykščio patyrimo ir eschatologi
nio mūšio vieta, kur sprendžiamas žmogaus ir viso pasaulio likimas. Šis
axis mundi (Kryžius) buvo pati tikriausia vieta: žmogus, norėdamas gyventi
pašvęstoje, realioje ir jį saugančioje žemėje, turi vėl „įbesti" Kryžių (atlikti kar
tote), kad būtų čia pat, pasaulio centre. Tad jei Šventojoje Žemėje krikščionis
galėjo išgyventi aną istoriją, tai Baltijos jūros rytinėje pakrantėje - ne tik
išgyventi, bet ir kurti istoriją, nes krikščionys, pagal Šv. Augustino visatos
29

30

už nuodėmes, anot viduramžių kanoninės teisės specialistų, skiriama nuodėmklausio,
kuris nustato algailos dydį, priklausomai nuo padarytos nuodėmės dydžio. Šiuo atveju
nuodėmklausio suteikiama atgaila yra subjektyvi ir skiriasi n u o Dievo skirtos atgailos
už nuodėmes. Žr. plačiau - A . J . B r u n d a g e , The Crusades. Holy War and Canon Law,
p. 119-120.1 tai atsižvelgtina, nagrinėjant indulgencijų atsiradimo problemą.
29

К . К а р п ш ш , Крестовые походы без Святой Земли: сакралыюсть пространства во
времена Миндаугаса, -Литва эпохи Миндаугаса и се соседи: исторические и культурные
связи
и параллели. Тезисы международной конференции, р. 11-12 декабря 2003 г., Москва,
2003, р. 23.
Žr. S . K o b i e l u s , Kryžiaus geometrija. Apie vieną Viduramžių Universum
tvarkymo
koncepciją, - Naujasis Židinys-Aidai, 1995, Nr. 1, p. 15-23.
3 0
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harmonijos koncepciją, privalėjo kurti axis mundi dar krikščionių nepalies
tose žemėse. Gyventi pasaulio centre - tai reiškė ne tik galimybę nuolatos
kartoti archetipus, bet ir galimybę tapatintis su Dievu. Taigi svarbiausia,
kad piligriminės kelionės į tokius pasaulio centrus (šiuo atveju į Šventąją
Žemę) buvo archetipas, kurį pakartoti troško to meto krikščionys. Ir kuo
tobuliau pakartosi archetipus, tuo labiau vyks susitapatinimas su dievy
be, taigi bus priartėta prie žmogaus išganymo . Kadangi Kryžiaus žygiai
buvo laikomi piligriminėmis kelionėmis (prisiminkime, kad kryžininkai
to meto šaltiniuose buvo įvardijami kaip peregrinP , be to, kryžininkai ne
šiojo tokius piligrimų simbolius, kaip kelioninį krepšelį ir lazdą, kryžiaus
ženklą ), pasaulio centro, šiuo atveju Jeruzalės aplankymas b u v o vienas
iš išganymą lemiančių veiksnių (neturint galimybės aplankyti Šventąją
Žemę, stengtasi aplankyti vietinius sanktuariumus su vietinėmis šventųjų
relikvijomis).
31

2

33

Tad kuo laikyti pagonių žemes, kur, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo, ne
buvo jokių „pasaulio centrų"? Tačiau ir čia vyko archetipinės „piligriminės
kelionės", vietoj tų, kurios vykdavo į Šventąją Žemę. Šiuo atveju itin bū
dinga viena 1265 04 17 popiežiaus Klemenso IV bulė, skelbianti Kryžiaus
žygį prieš Livonijos ir Prūsijos pagonis:
„mes <...> vykstantiems padėti (dėl to kryžiaus ženklą prisiėmusiems) <..^pa
gal pagalbos dydį ir pasiaukojimo laipsnį suteikiame <.. .> tokius atlaidus ir tokias
pat privilegijas, kokie duodami vykstantiems ir padedantiems paremti Šventąją
Žemę <.. .>. Be to ,<.. .> šio rašto galia <...> jūs galėtumėte keturiasdešimt dienų
atleisti nuo uždėtos atgailos ir tiems iš jų, kurie dėl to yra ar bus pažymėti kryžiaus
ženklu, <...> suteikti išrišimo malonę pagal bažnytinę tvarką (numatant, kad jie
tinkamai atlygintų nukentėjusiems nuostolius ir skriaudas) .
34

Šiuo požiūriu „piligriminės kelionės" į Baltijos jūros rytinę pakrantę
nebuvo tos klasikinės piligriminės kelionės, kokios buvo į Šventąją Žemę,
nors, reiktų pripažinti, kad archetipinis žemės pašventinimas vis tiek vyko.
31

Žr.M. E l i a d e , Amžinojo sugrįžimo mitas. Archetipai ir kartote, Vilnius, 1996, p. 10-24;
M . E l i a d e , šventybė ir pasaulietiškumas, Vilnius, 1997, p. 23-47.
32

Scriptores rerum Germanicarum, Heinrici Chronicon Livoniae (ed. L.Arbusow,

A. Bauer), Hannover, 1955, p. 13: „Anno secundo sui coiscopatus cum comite Conrado de Tremonia et Harberto de Yborch cum mullis peregrinis in Lyvoniam vadit", - ten pat, p. 20: „fratcr
Thcodericus cum peregrinis, qui per annum Шит in Lyvonia sub cruce sua Deo militaverant".
3 3

Д ж . Р а й л и - С м и т , Умонастроения крестоносцев, идущих на Восток 1095-1300,
р. 84-85.
РВ, р. 255-256. Analogiškos bulės, - ten pat, p. 96,138,143,145,170,175,185,188,207,
215-216,222,226-227, 236-237,260-261 ir 1.1.).
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Tokj pašventinimą fiksuoja ir m u m s žinomi rašytiniai šaltiniai. Štai Petro
Dusburgiečio „Prūsijos žemės kronikoje" galime aptikti gana būdingus
pasaulio centro kūrimo kartočių pavyzdžius:
„kai baigė statyti (Kristmemelio pilį. - M. Š.) dvasininkai, lydimi žmonių,
su iškilminga procesija nunešė į bažnyčių relikvijas ir ten laikė iškilmingas pa
maldas" .
„broliai [kryžiuočiai. - M. Š.] ir jų šeimyna <...> vieni patraukė į Karaliau
čiaus pilį, o kiti į Elbingą, paėmę šventųjų relikvijas" .
„norėdami praplėsti krikščionių žemes, pradėjo statyti, o Šv. apaštalų Petro bei
Povilo dieną užbaigė Girdavų pilį Bartos žemėje. Tais pačiais metais ir tuo pačiu
laiku <...> pastatydino Vartenburgo pilį Galindos žemėje, <...> kai ši pilis jau buvo
baigta, kai iškilmingai giedamos Mišios į šventąją Dvasią, <...> tuo tarpu pirmoje
pilyje, tai yra Girdavuose, kur taip pat buvo laikomos Mišios" .
Be pasaulio centro kūrimo statant bažnyčias, šaltiniai mini ir reli
kvijų atsiradimą baltų žemėse. Šiuo atveju būdinga Petro Dusburgiečio
„Kronikos" žinutė apie vieno apostaze apkaltinto Pamario kunigaikščio
Sventopelko pilyje rastą Šv. Barboros kaukolę, kuri b u v o iškilmingai
perkelta j Kulmo miestą (vėliau pakliuvo j Marienburgo Švč. Marijos
bažnyčią):
„brolis Ditrichas iš Bernheimo <...> priėjo prie Sventopelko pilies Sartovicų ir,
apstoję sienas kopėčiomis, slapta įsigavo į vidų <...> aptiko viename rūsyje dėžę,
arba skrynią, o joje sidabrinę dėžutę, o toje dėžutėje šventos mergelės bei kankinės
Barboros galvą, kurią išvydę kniūbsti puolė ant žemės <...> Pakilę pasiėmė šią
šventą relikviją ir džiūgaudami išėjo iš rūsio <...> Po to brolis Ditrichas, palikęs
pilies saugoti <...> brolius ir ginklanešius, patraukė su kitais atgal ir nugabeno
šias relikvijas į Kulmą. Ten dvasininkai ir tikintieji, su didelėmis iškilmėmis jas
pasitikę, nunešė į bažnyčią ir padėjo prie senosios pilies" .
35

36

37

38

Vygando Marburgiečio „Kronikoje" taip pat aptinkame tokių pavyzdžių:
„Pasitaikė, kad tą pačią žiemą (turima omenyje tikriausiai 1374-1375 m.
žiema. - M. Š.) Prancūzijos karaliaus šambelionas ponas Hoysten de Fremeblis
3 5

P e t r a s D u s b u r g i e t i s , Prūsijos žemės kronika (vertė L. Valkūnas, įvadas, komentarai,
žemėlapis - R. Batūra), Vilnius, 1985, p. 262 (toliau - PD).
PD, p. 162.
PD, p. 283.
PD, p. 107-108. Šis įvykis pateikia kelis klausimus dėl konvertitų santykio su relikvi
jomis. Akivaizdu, kad Sventopelkas buvo uolus krikščionis ir iš krikščionių perėmė visą
relikvijų garbinimo praktiką. Mūsų temos kontekste tai reikštų, kad Sventopelkas norėjo
gyventi axis mundi, šalia savęs laikydamas šventosios relikvijas. Kadangi Šv. Barbora buvo
pilių, gynybinių įtvirtinimų globėja, tad jos radimas apsiaustoje pilyje yra simboliškas.
3 4

3 7
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atvežė didelį gabalą šventojo Kryžiaus, kurio dėka esame išganyti. [Prancūzijos]
karalius atsiuntė jį kaip dovaną, prideramai aptaisytą auksu" .
Kaip matome iš pateiktų pavyzdžių, Kryžius ir Šventųjų relikvijos,
taip pat pati pašvęstoji erdvė atitinka axis mundi sampratą, kuri sukuriama
bažnyčioje ar koplyčioje. Vadinasi, ir piligriminės kelionės j baltų žemes,
nors buvo šiek tiek kitokios, tačiau išlaikė archetipų provaizdį (kaip pilių
koplyčios, šventųjų relikvijos), su kuriais užkariaujama žemė virsdavo pa
švęsta ir tinkama gyventi krikščioniui. Tad atvykimas į tokią jau pašvęstą
žemę arba dalyvavimas tokios žemės kartotėje (iš pradžių kruvinu mūšiu
užimant pilį ar žemę) lėmė Kryžiaus žygio dalyvių išganymą, buvo vienas
iš kriterijų, leidusių krikščionims atlikti atgailą, gerą darbą kūnui ir sielai,
priartėti prie Dievo ir siekti išganymo.
39

Iš pateiktų pavyzdžių matyti, kad žmogus, atlikdamas kartotes, gali
kurti pašvęstą ir sau tinkamą erdvę bet kur, kiekvienoje žemės vietoje. Šiuo
atžvilgiu Baltijos jūros rytinėje pakrantėje galėjo ir nebūti jokio „pasaulio
centro", kurį būtų reikėję ginti arba į kurį buvo galima organizuoti piligri
mines keliones. Tad klausimas, kodėl vyko Kryžiaus žygiai į baltų žemes,
jei ten nebuvo šventųjų vietų, iš tiesų nėra tikslus ir net ydingas. Kaip
galėtume manyti, kad kryžiuočiams baltų žemėse nebuvo šventų vietų,
jeigu čia aptinkame „pasaulio centro" kūrimo procesą, jeigu šaltiniai kalba
apie anonimines (ir ne tik, pvz., - Šv. Barboros) šventųjų relikvijas, t. y. tam
tikrus sanktuariumus? Beje, įdomus šaltiniuose pateikiamas faktas apie
Onos Vytautienės sanktuariumų lankymo keliones į Prūsiją, kur ji meldėsi
prie Šv. Daratos karsto . Šis pavyzdys yra įdomus tuo, jog Ordinas ėmė
rūpintis, kad Apaštalų Sostas kanonizuotų Daratą kaip vietos šventąją. Čia
akivaizdžiai matome mentalinius viduramžių žmogaus raiškos dalykus, iš
kurių galima padaryti tokias Kryžiaus žygių į baltų žemes išvadas:
40

- atliekant kartote sukuriamas „pasaulio centras" krikščionims sveti
moje žemėje;
- toks „pasaulio centro" kūrimas leisdavo žmogui ne tik pajusti istoriją,
bet ir ją kurti, t. y. priartėti prie Dievo, siekti išganymo;
19

V y g a n d a s M a r b u r g i e t i s , Naujoji Prūsijos kronika (vertė R.Jasas, įvadas - R.Tri
monienės, paaiškinimai - R. Trimonienės, K. Gudmanto), Vilnius, 1999, p. 148. Plg. ten pat
pateiktą faktą, kad dar 1358 metų kovą Avinjone Ordinui buvo įteikta Prancūzijos karaliaus
Karolio VI auksu inkrustuota Šv. Kryžiaus relikvija (ten pat, p. 319-320).
Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithvan. 1376-1430 (ed. A. Prochaska), Cracoviae,
1882, p. 961-963; Plg. Scriptores rerum Prussicarum (ed. F.Hirsch, M.Toppen, E.Strehlke),
Leipzig, 1863, t.2, p. 331.
40
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- norint išlaikyti šiuos „pasaulio centrus" savo rankose, reikėjo nuola
tinių ekonominių ir karinių išteklių;
- dalyvaujant „pasaulio centrų" išlaikymo ir naujų tokių centrų kūrimo
operacijose taip pat buvo galima siekti išganymo.
Pastarosios dvi sąlygos kryžininkams buvo itin svarbios, nes piligri
minėse kelionėse jie įgydavo atlaidus ir nuodėmių atleidimą. Atlaidai ir
piligriminės kelionės buvo formos, kuriomis buvo siekiama išganymo ir
nuodėmių atleidimo.
Sielos teismo suvokimas. Kita preliminariai nustatyta religinė katego
rija - sielos teismo (eschatologijos) suvokimas . Mes nekalbėsime apie in
dividualiosios ir visuotinės eschatologijos genezę, šių eschatologijų tarpu
savio santykius . Priminsime tik tai, kad individualioji eschatologija savo
prasmę įgijo tuomet, kai b u v o suvokta individualios bausmės ir atgailos
už nuodėmes reikšmė sielos išganymo doktrinoje. Dalis istorikų tai sieja
su skaistyklos sampratos plėtote XII a. pab.-XIII a. Tai iš dalies sutampa
su minėtuoju nuodėmių atleidimo individualumu indulgencijų pavidalu
(beje, anot pliuralistų, indulgencija savo individualaus atleidimo formą
kaip tik ir įgijo XIII a. pr. ). Atsižvelgiant į tai (ir į kitus niuansus), istori
ografijoje suabejota J.Riley-Smitho teiginiu apie „amžinąjį Kryžiaus žygį",
vykusį Lietuvoje, arba, pasak N.Housley, „tebevykstantį Kryžiaus žygį"
41

42

43

44

41

Turime pasakyti, kad tyrinėtojai į Kryžiaus karų ir eschatologijos tarpusavio ryšį jau
seniai yra atkreipę dėmesį. Plg. M. Э л и а д е , История веры и религиозных идей. От
Магомета до реформации, Москва, 2002, т. 3, р. 89-93. Čia autorius pateikia ir reikiamą
literatūrą, tačiau labiau akcentuojamas Paskutinio teismo laukimo ir tūkstantmečio baimės
motyvas, kai nesisekant riteriams ir karaliams imta manyti, kad Šv. Karstas bus išvaduotas
tik nekaltų ir dorų žmonių, t.y. vaikų ar varguolių (ten pat, p. 92).
42

Plačiau žr.: А.Я. Г у р е в и ч , Проблемы средневековой народной культуры, Москва,
1981, р. 195-203; 227-230; 237-238; А.Я. Г у р е в и ч , Культура и общества средневековой
Европы глазами современников (exempla XIII века), Москва, 1989, р. 94-130 (apie
skaistyklos atsiradimą-ten pat, p. 131-146); A . G u r e v i č , Individas viduramžių Europoje,
Vilnius, 1999, p. 101-109. Plg. П. Б р а у н , На пути к рождению чистилища. Искупление
и покояние в западноевропейском христианстве от поздней Античности д о Высокого
Средневековья, - Анналы на-рубежевеков: антология (ред. А.Я. Гуревич, состав. С. И.
Лучицкая), Москва, 2002, р. 42-57.
4 3

А. Я. Г у р е в и ч , Проблемы средневековой народной культуры, р. 193-196, 203,
218-219,223-226,234-235; А.Я. Г у р е в и ч , Культура и общества средневековой Европы,
р.131-133. Plg. J.Le Goff, Viduramžių vaizduotė, Vilnius, 2003, p. 117,119,127, 160. Plg.
ką tik j lietuvių kalbą išverstą J. Le Goff'o kapitalinį veikalą: J. Le Goff, Skaistyklos gimimas,
Vilnius, 2006.
44

Д ж . Р а й л и - С м и т , Умонастроения крестоносцев, идущих на Восток, р. 101.
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į Lietuvą . Klasikiniai individualaus indulgencijų ir atlaidų suteikimo
istoriografijos pavyzdžiai - jų suteikimas garsiesiems kryžininkams: Čekijos
karaliui Jonui ir Derbio grafui Henrikui Lankasteriui , nors kartais atlaidai
būdavo suteikiami ir ištisoms anoniminėms kryžininkų kariuomenėms .
Sielos teismo suvokimo kategorija iš esmės yra kitokia nei minėtoji
pasaulio centro kategorija. Priminsime, kad, remdamasis Šv. Jono Patmos
saloje matytais regėjimais, Hipono vyskupas Šv. Augustinas sukuria išti
są civitas Dei ir civitas lerrena (pastaroji dažniausiai tapatinama su civitas
deaboli) koncepciją, pagal kurią esą vyksta kova dėl žmogaus išganymo
ne tik jam mirus, bet ir čia pat, žemėje. Tai pirmiausiai ir turime omenyje,
kalbėdami apie sielos teismo suvokimo kategoriją. Tokia to meto teologų
samprata nėra visiškai tapati individualiajai ir visuotinei eschatologijoms,
tačiau iš dalies nusako sielos teismo sampratą.
46

47

Šaltiniuose, pirmiausia Petro Dusburgiečio „Prūsijos žemės kronikoje",
matome, kaip Vokiečių ordino kariai tampa gėrio (civitas Dei) ir blogio (ci
vitas deaboli) kovos liudytojais ar net veikėjais. Vadovaujantis tokiu požiūriu,
teigiama, kad žemėje vyksta mažieji eschatologiniai mūšiai, o jų dalyviai,
taigi ir kovotojai dėl žmonių sielų išgelbėjimo, yra Dievo pašvęstieji . Taigi,
anot Vokiečių ordino apologetų, pelnyti išganymą galima ne tik įtvirtinant
ar kuriant „pasaulio centrus", tačiau ir dalyvaujant mistiniuose eschatologi
niuose mūšiuose čia, žemėje. Šių mūšių sėkmė lėmė vieną ar kitą menamos
kovos dėl žmonijos išganymo etapą. Tiksliau per eschatologiją, vykstančią
žemėje, esą vyksta žmonijos gerų ir blogų darbų svetimas nematomomis teis
mo svarstyklėmis. Kuri svarstyklių lėkštė kils, o kuri leisis žemyn, priklausė
n u o to, kaip ir kokiomis priemonėmis žmonės kovoja su blogiu pasaulyje.
48

45

Žr. J.Riley-Smitho ir N.Housley teiginius - J. R i l e y - S m i t h , The Crusades, p. 163,213;
N . H o u s l e y , Later Crusades. From Lyons to Alcazar, 1274-1580, Oxford, 1992, p. 340-341.
Šių autorių teiginių kritika - A . E h l e r s , The Crusades of the Teutonic Knights against
Lithuania Reconsidered, - Crusade and Conversion on the Baltic Frontier 1150-1500 (ed.
A.V.Murray), Aldershot-Burlington, 2001, p. 26-43.
A. E h l e r s , The Crusades of the Teutonic Knights against Lithuania, p. 31-34,38.
V y g a n d a s M a r b u r g i e t i s , Naujoji Prūsijos kronika, p. 119: „Velykų dieną, iš ryto, [krikš
44

47

čionys] sueina klausyti Mišių (j Kauno pilį. -M. Š.), kurias laikė Sembos vyskupas Baltramiejus. Jis
pasakė žmonėms pamokslą, ragindamas garbinti Dievą. Didelėje linksmybėje jie giedojo įprastines tai
šventei (giesmes]. Buvo taip pat paskelbta apie atlaidus [suteiktus] Ordinui, ir [krikščionys]priima
Komuniją su vyskupo palaiminimu". Apie tai užsimena bei kitų pavyzdžių pateikia ir A.Eh
lers. Žr. A. E h l e r s , The Crusades of the Teutonic Knights against Lithuania, p. 35-37.
4 8

В.И. М а т у з о в а , Идейно-теологическая основа „Хроники земли Прусской" Петра

из Дусбурга,-Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования,
1982 год, Москва, 1984, р. 155,164-168.

308

*14

M A R I U S ŠČAVINSKAS

Pagonys to meto Kryžiaus žygių ir Vokiečių ordino ideologų retorikoje
buvo įvardijami kaip blogis, su kuriuo dėl žmonijos išganymo kovojo kryžminkai. Kryžiaus karų fone pati kova krikščionims padeda gauti sielos
išganymą . Tai akivaizdžiai atskleidžiama vienoje 1218 05 07 popiežiaus
Honorijaus III bulėje:
„Viešpats, norėdamas išbandyti savo tikinčiųjų prisirišimų, ne be reikalingos
priežasties ir naudingos išminties palieka įvairiuose pasaulio kraštuose akivaizdžių
krikščionių priešų <...>, idant juos įveiktų kovotojai ir tie, kurie jį daug kuo yra
užgavę, turėtų progą visokeriopai atsilyginti ir būti išganyti" .
Remdamiesi sielos teismo kategorija, galime numanyti, k a d Kryžiaus
žygiai į baltų žemes vyko dėl šių priežasčių:
- žemėje vyksta mažieji eschatologiniai mūšiai dėl žmonijos išganymo;
- išganymo siekiama asmeniškai dalyvaujant tose žemiškose kovose.
Visa ši logika būdavo suderinama su „pasaulio centro" gynimo ir kūri
mo logika. Būtent „gynimu" ir buvo įvardijamas baltų žemių grobimas, dėl
to vyko, anot Petro Dusburgiečio, mistiniai eschatologiniai mūšiai žemėje,
kuriuose nesibodėdavo dalyvauti net dangaus angelai ar šventieji . Dėl
to nereikėtų stebėtis, nes pati krikščionybė turėjo daug kovojančių karių
įvaizdžių (pradedant Šv. Jurgiu, oficialiu Ordino globėju, Šv. Martynu Tūriečiu ir baigiant dangiškosios karei vijos vadu - Šv. arkangelu Mykolu).
Kalbėdami apie žemėje vykstančius eschatologinius mūšius, neturime
užmiršti ir kito svarbaus niuanso. Neabejotinai visuotinė eschatologija įgijo
naują prasmę sureikšminus skaistyklos idėją. Ji buvo suvokiama kaip indi
vidualių krikščionių sielų laikina bausmės vieta. Skaistykloje u ž nuodėmes
praleidžiamas laikas galėjo būti sutrumpinamas įgijus atlaidų . Atlaidus
galėjo suteikti dvasininkija, o tiksliau - popiežius ar jo įgalioti asmenys.
Visiškas nuodėmių išrišimas, žinoma, pirma atlikus atgailą, buvo suteikia
mas tiems, kurie žūdavo mūšiuose . Atlaidų suteikimo sąlyga - taip pat
nuodėmių išpažinimas ir atgailos atlikimas.
49

50

51

52

53

4 9
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A . J . B r u n d a g e , Holy War and the Medieval Lawyers, p. 104-105,117-119.
PB, p. 70.

Žr. G . B e r e s n e v i č i u s , Sakralinis karo matmuo (karas kaip šventybė Šiaurės Vidurio
Europoje nuo ankstyvųjų viduramžių iki mūsų dienų), - Kultūros istorijos tyrinėjimai, Vil
nius, 1997, t. 3, p. 50-54.
H.J.Berman, Teisė ir revoliucija. Vakarų teisės ir tradicijos formavimasis, Vilnius, 1999,
p.230-233.
Kai kurie autoriai teigia, kad šią sampratą nulėmė ne tiek vykę pakitimai pačioje krikš
čionybės išganymo doktrinoje, kiek išorinis panašios sampratos perėmimas iš musulmonų,
kur teigiama, kad džihado metu žuvę kariai iš karto keliaudavo pas Alachą, ir iš senovės
52

53
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Permąstyta Eucharistijos samprata. Kita m ū s ų išskirtoji religinė ka
tegorija - nuodėmių nuplovimas - krikštas ir permąstyta Eucharistijos
samprata. Pirmiausia čia turime omenyje pakitusią žmogaus atpirkimo
doktriną, kurios autoriumi yra laikomas Šv. Anzelmas Kenterberietis . Iki
Šv. Anzelmo Kenterberiečio svarbiausia žmogaus išganymo sąlyga buvo
krikštas, taigi svarbiausiu sakramentu buvo laikomas Krikšto sakramen
tas . Krikštytas žmogus nusiplauna iš Adomo ir Ievos paveldėtą nuodėmę
ir atveria kelią savo sielos išganymui. Be Krikšto sakramento išganymas
buvo neįmanomas.
54

55

Šv. Anzelmas sureikšmino Eucharistijos sakramentą pabrėždamas kitą
jo teologinę prasmę - žmonijos atpirkimo doktriną. Nesiimdami nagrinėti
teologinių subtilybių, kaip nusidėjimas (culpa) gali būti atleistas (prieš
tai atlikus išpažintį ir atgailą), o bausmė (poena), atlikus Bažnyčios skirtą
atgailą, gali būti panaikinta, pasakysime tik tai, kad, anot Šv. Anzelmo,
žmogaus išganymo teorija sietina su Eucharistija ir jos teikiamomis malo
nėmis . Bet norint ją priimti reikia atlikti atgailą. Atgaila, atlaidai ir geri
darbai suteikia galimybę žmogui likti išgelbėtam, nes toks ž m o g u s yra
penimas Eucharistija. Kuo daugiau padarysi gerų darbų ir įgysi atlaidų,
tuo dažniau galėsi priimti Eucharistiją, taigi artėsi prie Dievo, pelnysi Jo
malonių. Žinoma, ir iki Šv. Anzelmo buvo propaguojami geri darbai kūnui
ir sielai. Juk krikštyti žmones (kaip kad darė misionieriai) ir žūti kankinio
mirtimi buvo laikoma didžiausia išganymo sąlyga. Bet, kaip minėta, tokia
išganymo malone galėjo naudotis nedaugelis. Visi kiti, bent kiek nusidėję,
deja, buvo pasmerkti amžinoms kančioms tiek iki Paskutinio teismo, tiek
p o jo. Taigi Krikšto sakramentas, anot Anzelmo Kenterberiečio, neišspren
džia kolizijos dėl žmogaus išganymo.
56

Šv. Anzelmas atveria galimybę, kaip siekti žmogaus išganymo: tam rei
kia atgailos, atlaidų ir gerų darbų. Atgailaujantis žmogus gauna galimybę
pasitaisyti ir savo pasiryžimą daugiau nebenusidėti sutvirtinti Eucharistija.
Tad Šv. Anzelmas, pabrėžęs kitą teologinę Eucharistijos prasmę, atvėrė kegermanų, kur taip pat teigiama, kad žuvę kariai iš karto pakliūdavo pas Valhalos šeiminin
ką Odiną (P.Partner, God of Battles, p. 32-38, 63-64. Plg. G . B e r e s n e v i č i u s , Sakralinis
karo matmuo, p. 42^i6).
H.J.Berman, Teisė ir revoliucija, p. 237-247.
Ten pat, p. 236.
H.J.Berman, Teisė ir revoliucija, p. 241-242,247. Istorikas daro išvadą, kad „Anzelmo
išpirkinio koncepcija [...] pabrėžia Dievo Sūnaus, savo mirtimi išperkanžio nuodėmę, žmogiškumą.
Tai reiškia, kad Dievui duodama galimybė atleisti, o žmogui - galimybė priimti atlaidus ir šitaip
būti išganytam" (ten pat, p. 242).
5<
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lią skaistyklos sureikšminimui. Štai dėl šių priežasčių religingas žmogus
(homo religiosus), vykdamas į Kryžiaus žygius (juose buvo teikiami atlaidai,
o kova su pagonimis buvo laikoma geru darbu Dievui), nori dalyvauti
savo išganyme (žinoma, buvo ir kitų galimybių dalyvauti savo išganyme,
bet m ū s ų pasirinkta tema leidžia kalbėti tik apie kryžininkams suteikiamą
galimybę). Iki tol paveikti savo išganymą tokiomis priemonėmis galėjo tik
šventieji ir misionieriai. Dabar kiekvienas, kuris nori dalyvauti savo sielos
išganyme, gali naudotis atlaidais. Popiežius ne kartą užsiminė d u o d ą s
atlaidus visiems, vykstantiems į Kryžiaus žygius Rytų Europoje kovoti su
pagonimis. Krikščionio išganymas tapo priklausomas nuo to, kaip gebėsi
gauti k u o daugiau atlaidų, t.y. jo išganymas tapo jo paties reikalu. Baž
nyčia turėjo tik tinkamai organizuoti žmogaus veiklą išganymo linkme
ir prireikus padėti. Tokia Šv. Anzelmo suteikta perspektyva atsiskleidžia
popiežiaus bulėse, skirtose kryžininkams, vykstantiems į baltų žemes. Štai
viena tipiška ištraukėlė:
„tiems, kurie su ne kartą minėtais pagonimis tvirtai ir didžiadvasiškai kovos,
suteikiame vienerius metus atleidimą jų nuodėmių, kurias išpažins ir už kurias at
gailą atliks, kaip esame įpratę suteikti tiems, kurie lanko Viešpaties Karstą; o tiems,
kurie toje kovoje žus, jeigu atliks atgailą, leidžiame atleisti visas jų nuodėmes" .
Permąstyta žmonijos išganymo doktrina, ko gera, yra pati svarbioji
religinė kategorija, vienijanti visas m ū s ų aptartas religines kategorijas.
Čia viduramžių žmonių logika yra paprasta: išganymo siekiama aktyviu
religiniu gyvenimu, nuolat priimant reikiamus sakramentus. Ši kategorija
lietė absoliučiai visus krikščionis. Kryžiaus karų fone tai reiškė, kad per
gaunamus atlaidus kryžininkas užsitikrindavo išganymą.
57

Išvados. Iš to, kas aptarta, darytina ši išvada: mūsų apibrėžtos religinės
kategorijos lėmė atlaidų priskyrimą šventojo karo faktorių grupei. Taigi
atlaidai b u v o vienas iš faktorių, lėmusių išganymo siekį per Kryžiaus
karus. Kitaip tariant, dalyvaudami Kryžiaus karuose krikščionys siekė
išganymo.
Žinoma, visa tai buvo grindžiama tam tikra, dažniausiai neigiama,
samprata apie pagonis; ją XII-XIV a. formavo kanoninės teisės specialis
tai bei teologai . Mat patys atlaidai nedavė jokios teisės pradėti Kryžiaus
58

5 7

PB (pop. Inocento III 1199 10 05 bulė kryžininkams Saksonijoje), p. 24.
Žr.A.J.Brundage, Holy War and the Medieval Lawyers, p. 108-123. Plg. J . M u l d o o n ,
Popes Lawyers, and Infidels. The Church and Non-christian World 1250-1550, Pennsylva
nia, 1979, p. 3-68.
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žygius prieš pagonis, o juo labiau atlaidai nelegitimizavo paties karo. Kita
vertus, kaip žmogaus išganymą sąlygojantis faktorius atlaidai prisidėjo
prie karo sakralizacijos proceso, kai karui pateisinti, pagonių žemėms
užimti buvo pasitelkiama religija.
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I N D U L G E N C E S A N D THE BATTLE WITH P A G A N S :
IDENTIFICATION PROBLEMS
Marius Ščavinskas
Summary
The article discusses the question - was the system of indulgences a deter
mining factor in making wars, including the Crusades, which were improperly
proclaimed to be holy. There at least two possibilities: either the indulgences were
part of such a war and a factor determining it, or the indulgences were not a factor
determining the Crusades.
One can note several religious categories, determining the salvation of the
soul through indulgences: 1) center of the world - axis mundi, 2) understanding
of a soul's court (eschatological category), 3) washing away of sins - Baptism and
the concept of the new Eucharist.
One of the most universal categories is the center of the world - axis mundi,
i.e. a holy, blessed place. In this case the question has already been raised in his
toriography, how could holy places draw Crusaders to the eastern shore of the
Baltic Sea if there were no such places there. The Crusades to the Baltic lands were
wars without the intention of liberating holy places. However, a person, wanting
to live in a blessed, real and protective land has to "implant" the Cross again
(repeat) so that he would be here, at the center of the world. Thus, in the Holy
Land a Christian could experience that history, and on the eastern shores of the
Baltic Sea - not only experience, but also create history because according to the
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concept of St. Augustine's harmony of the universe a Christian was obligated to
create axis mundi in lands not touched by Christians. In sources (in the chronicles
of Peter Duisburg, Vygand of Marburg, papal bulls) an archetypal blessing of land
is mentioned and this allows one to assert that 1) another "center of the world" can
be created for Christians in a foreign land; 2) the creation of such a "center of the
world" allowed a person not only to feel history, but also to create it, i.e. to come
closer to God, seek the salvation of his soul; 3) in order to preserve these "centers
of the world" in his hands one needed continual economic and military resources;
4) participation in operations for mamtaining the "centers of the world" and for
creating such new centers provided an opportunity for one to seek the salvation
of his soul (also receiving indulgences for this purpose).
Based on the category of eschatology we can determine that the Crusades
to the Baltic lands occurred for these reasons: 1) small eschatological battles for
the salvation of mankind occur in the land; 2) the salvation of the soul is sought
through personal participation in these worldly battles (receiving indulgences
also for this purpose).
The appearance (in the second half of the 11 c.) of the concept of the N e w
Eschatology was the most important religious category, determining the salvation
of the soul: everyone w h o wants to participate in the salvation of his soul is able
to use indulgences. The pope more than once stated that he was granting indul
gences to everyone participating in the Crusade against the pagans in Eastern
Europe. Salvation for a Christian became dependent on his ability to get as many
indulgences as possible, i.e. salvation became a personal matter. The Church only
had to organize a person's activities suitably in the direction of saving his soul
and assist him when necessary.
th

Thus, our defined religious categories determine the inclusion of indulgences
in the group of factors for a holy war. Thus, indulgences were one of the factors,
determining the goal of saving one's soul through Crusades. In other words, by
participating in the Crusades, a Christian was seeking his soul's salvation.

