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KAIP GALĖTUME SUVOKTI
KRYŽIAUS KARUS?

K

ryžiaus karai vis dar suvokiami lėkštokai – dažniausiai įsivaizduojami riteriai, patogiai sėdintys ant eiklių
žirgų, su apsiaustais, ant kurių grėsmingai šmėžuoja juodas arba raudonas kryžius. Ilgi kalavijai, galvas dengiantys
sunkūs šalmai su plunksnomis ar įmantriais papuošimais,
vaizduojančiais išsklęstus erelio sparnus ar nežinomus gyvūnus. Riterio veidas rūstus, grėsmingas, žvilgsnis išdidus,
bet ne per daugiausia, nes kryžininkas dažniausiai suvokiamas kaip neigiamas, bent jau tikrai specifinis personažas. Tiesa, tų, kurie yra skaitę romantikų romanus apie
kryžiuočius, įsivaizdavimas truputį kitoks, čia rasis vietos
ir kurtuazinei meilei, ir tam tikroms riterių dorybėms, pavyzdžiui, paniekai materialinėms gėrybėms ir vilčiai nuveikti didžius darbus.
Vieną garsiausių kryžininkų – Anglijos karalių Ričardą I
Liūtaširdį – pavaizdavo Walteris Scottas. Grįždamas namo
iš nesėkmingo trečiojo kryžiaus žygio, karalius susiduria
su savo brolio, būsimojo Anglijos karaliaus Jono Bežemio,
intrigomis, tačiau įveikia visus pavojus, kliūtis, nesėkmes,
kilnumu sužavėdamas net garsųjį kelių plėšiką Robiną
Hudą. O kitas riteris, beje, kryžiaus karų laikais atsiradusio
tamplierių ordino narys, Brianas de Bua Gilberas, nepaisant išskirtinės narsos, pavaizduotas niekingai pamynęs
kilnius riterijos idealus, tamplieriams privalomas taisykles.
Mat leidosi užvaldomas jausmų, veikiau instinktų, – įsimylėjo tamplieriams draudžiamą moterį, maža to, žydaitę.
Anot Scotto, viduramžiais tai išvis neįsivaizduojamas dalykas. Dar labiau neįtikėtinas atrodo riterio Aivenho poelgis,
kai jis stoja ginti žydaitės. Žinoma, tai jau XIX a. pradžios
rašytojo lakios vaizduotės vaisius. Apskritai XIX a. Vakarų literatūra kryžiaus karus vaizdavo gana teigiamai. Čia

Kultūros barai 2012 · 6

vertėtų prisiminti Marko Twaino apdainuotą kunigaikščio Gotfrydo Bujoniečio, kuris buvo svarbiausias pirmojo
kryžiaus žygio vadas, kalaviją, kitus literatūrinius siužetus,
įtvirtinusius kilnaus narsaus kryžininko paveikslą.1
Tačiau šie riteriai, kad ir kaip narsiai juos vaizduotų
talentingi rašytojai, simbolizuoja religinį fanatizmą, kai
Dievo vardu, sankcionavus aukščiausiems Bažnyčios vadovams, buvo plėšiama, smurtaujama, liejamas kraujas.
Henryko Sienkiewicziaus pavaizduotas kryžiuočių vadas, didysis magistras Ulrichas fon Jungingenas nė kiek
nepanašus į Scotto pašlovintą Ričardą Liūtaširdį. Žinoma, Scottas ir Sienkiewiczius – dvi skirtingos asmenybės,
gyvenusios ne tuo pačiu metu, bet iš esmės abu priskirtini tai pačiai romantizmo epochai. Tiesa, Scotto romanai
priklausytų didingosios gotikos, kitaip tariant, špagos ir
apsiausto žanrui, ypač vaizdingai apibūdintam Umberto Eco. Žinoma, Aivenho laikmetis – tai ne Alexandre’o
Dumas trijų muškietininkų epocha, kai vienas iš muškietininkų pasišventęs keliavo į Angliją grąžinti perlų
vėrinio. Bet Aivenho ryžtas stoti į dvikovą su rūsčiuoju
tamplieriumi Bua Gilberu dėl gražiosios žydaitės, yra nė
kiek ne menkesnė riteriškumo apraiška.
Sienkiewicziaus gotiškasis pasaulis, kaip ir pati Lenkijos
gotika, yra kur kas paprastesnis, be to, atsižvelgtina į tai,
kad Aivenhas, Ričardas Liūtaširdis ir tamplieriai iš Scotto
romano gyveno XII a. pabaigoje, o Ulrichas von Jungingenas buvo jau XV a. pradžios herojus. Jam labiau tiktų
Johano Huizingos „viduramžių rudens“ kategorijos nei
gotikos epochos standartai. Bet, ko gero, ne tai lėmė, kad
kryžiuočiai literatūroje, o ir apskritai visoje lenkų, žinoma,
ir lietuvių istoriografijoje, vaizduojami neigiamai. Jau
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Kryžiaus karai ar kryžiaus žygiai?

Ričardas Liūtaširdis kovoja su musulmonais XII a. prancūzų miniatiūra

lenkų kronikininkas Janas Długoszas, aprašydamas
Žalgirio mūšį ir jo kontekstus, Vokiečių ordino vadovybę vaizdavo kaip išdidžius ir pasipūtusius riterius, kurie kenkia lenkų interesams (prisiminkime,
kad Lenkijos karalius Kazimieras Didysis dar XIV a.
su širdgėla turėjo Vokiečių ordinui perleisti nemažą
Pamario dalį, tas faktas neabejotinai lėmė ir neigiamą Vokiečių ordino vaizdavimą XV a. ir vėlesnėje
raštijoje). Ordinas buvo tapatinamas su vokiečių
tautybės riteriais, o Sienkiewicziaus laikais tai buvo
susieta su Antrojo Reicho didvalstybinėmis ambicijomis. XIX a. viduryje ir XX a. pradžioje lenkų inteligentija įžvelgė pavojų, vokiečių imperijos keliamą
viltims atkurti Lenkijos nepriklausomybę. Lietuvių
inteligentija šiuo atžvilgiu pritarė kaimynams. Kita
vertus, galvojant apie Lietuvos valstybės atkūrimą,
Kryžiaus karų epochoje vykę vokiečių ir lietuvių susidūrimai Durbės, Žalgirio (ir ne tik) laukuose, buvo pernelyg sureikšminti. Tiksliau tariant, kryžiuočių ir lietuvių
kovas buvo naudinga pateikti XIX a. pabaigos – XX a.
pirmosios pusės realijų fone.2
Svarbu pridurti, kad kryžiaus žygiai į Šv. Žemę ir karai,
vykę prie Baltijos jūros, suvokiami nevienodai. Tą lėmė jau
pats šių Kryžiaus karų mastas ir atgarsis apie juos abiejose
geografinėse platumose.
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Tam tikra painiava kyla jau dėl paties kryžiaus karų įvardijimo. Atrodytų, kryžiaus karai ir kryžiaus žygiai iš esmės
yra sinonimai. Taip, beje, juos pateikia ir lietuvių kalbos
žodynas. Tačiau žodžių „karas“ ir „žygis“ reikšmės skiriasi.
Karą suvokiame kaip procesą, kuris turi pradžią ir pabaigą,
vidinę periodizaciją ir pan. Žygis suvokiamas kaip kažkuriuo karo tarpsniu įvykęs veiksmas, taigi per tą patį karą
gali būti įvykdyta daugybė karo žygių. Tiesa, tai gali būti
ir savarankiški žygiai, kokius riteriai vykdė į Šv. Žemę. Juk
nuo pirmojo kryžiaus žygio, įvykusio XI a. pabaigoje, iki
paskutinio, kurį XIII a. antrojoje pusėje surengė Prancūzijos karalius Liudvikas IX, praėjo išties daug laiko. Kadangi
oficialiai jų įvyko aštuoni, visam karui įvardyti prigijo kryžiaus žygių pavadinimas.
Kita vertus, kadangi kalbama apie karą, nors ir sudarytą iš atskirų, savarankiškų žygių, logiška, kad jį reikėtų
suvokti kaip vientisą procesą ar net atskirą epochą. Antai
Prancūzija ir Anglija XIV–XV a. kariavo tarpusavyje ištisą
šimtmetį (su pertrūkiais), tai buvo pavadinta Šimto metų
karu. Kryžiaus žygiai į Šv. Žemę (irgi su pertrūkiais) vyko
daugiau kaip du šimtus metų, logiška, kad šis karas skirstomas į atskirus žygius.
Juolab atsižvelgtina į Baltijos regiono specifiką, kai įsikūrė Vokiečių ordinas (jau gerokai anksčiau prie Dauguvos beveik kasmet atvykdavo kryžininkai, kviečiami Rygos
vyskupo Alberto). Jau nuo XIII a. pabaigos į Lietuvą pradėta organizuoti beveik kasmetinius žygius ir tai truko iki pat
Žalgirio mūšio. Tai buvo pozicinis dviejų valstybių karas,
bet ne vienkartinis, laikinus iškovojimus įtvirtinantis žygis,
kokiais laikytini visi aštuoni kryžiaus žygiai į Šv. Žemę. Todėl karo su Lietuva nėra prasmės skirstyti į atskirus etapus,
nes kryžiaus žygiai buvo rengiami vos ne kasmet.
Kodėl vyko kryžiaus karai?

Atsakyti į šį klausimą bandoma jau daugiau kaip du
šimtus metų.3 Dar ilgiau svarstoma, kodėl prireikė kryžiaus žygių ir kodėl žmonės sutiko į juos eiti. Tai bene svarbiausias klausimas, leidžiantis suvokti patį kryžiaus karų
fenomeną. Nepamirškime, kad tai buvo didžiulio masto
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karas, palietęs beveik visą krikščioniškąją to meto Europą suvokti. Kita vertus, jei sutiksime su nuomone, kad kelią
ir beveik visas visuomenės gyvenimo sferas, beveik visus kryžiaus žygiams atvėrė religinis fanatizmas, išeitų, kad
tarp XI a. pabaigos ir XIII a. antrosios pusės krikščioniškoji
socialinius sluoksnius.
XIX a. atsakant į klausimą, kodėl vyko kryžiaus karai, Europa buvo tiesiog pamišusi, užvaldyta keistos aistros dėl
dažniausiai buvo akcentuojama, esą juos paskatinęs vidu- savo išganymo belstis kariauti į tolimus kraštus. Ši visuomeramžiams būdingas fanatizmas ir perdėtas religingumas, nė, jeigu tikėsime XIX a. istorikais, pasidavusi fanatiškam
persmelkęs visas gyvenimo sferas. Tiesa, tokio požiūrio pamokslininkų šauksmui, mesdavo visus darbus, laimingą
laikėsi dar Švietimo epochos intelektualai, pavyzdžiui, Die- gyvenimą gimtuosiuose kraštuose, šeimą, gimines, užstavo egzistavimą neigęs Voltaire’as. Esą viduramžių žmones tydavo turtą, išleisdavo daugybę pinigų, kad galėtų vykti į
kaustė didžiulė fatališka baimė, kad Paskutiniojo teismo kryžiaus žygį, kur patirdavo begalę pavojų. Nejaugi krikščionys tą darė vien tam, kad nežemiškų
dieną jiems teks stoti Dievui iš kairės, o
jėgų vedami išlietų savo fanatizmą ant
ne iš dešinės, kur stovės išrinktieji. Atnelaimingų Šv. Žemės tautų? Čia galėtugailaudami už nuodėmes, žmonės esą
me prisiminti rašytojo Patriko Süskindo
ir plūdo į Šv. Žemę, kad kalaviju laimėtų
vieną iš personažų Žaną Batistą Grenują,
išganymo malonę. Žinoma, tokie aiškinikuris gebėjo kvepalais taip paveikti mimai turėjo parodyti Švietimo epochos ir
nią, kad ši, užuot pasmerkusi nusikaltėlį,
XIX a. mokslo triumfą, kai tikėta, kad ne
masiškai pradėdavo jį garbinti ir juo tikėDievas, o žmogus galįs duoti atsakymus
ti. Psichologai tą vadina masine psichoze.
į visus klausimus. XIX–XX a. kultūros
Vietoj žudiko Grenujo imkime Bernardą
istorikų teigimu, pirmieji bažnyčių timKlervietį ir pamatysime tą patį vaizdelį,
panai, kuriuose vaizduojamos grėsminnutapytą XVIII –XIX a. istorikų: cistergos Paskutiniojo teismo scenos, atsirado
4
sų ordino įkūrėjas ugningomis kalbomis
būtent XI a. (pvz., garsusis šv. Trofimo
taip paveikęs minias krikščionių, kad šie
bažnyčios Arlyje, Provanse, timpanas).
nedvejodami išvyko kariauti už Dievą ir
Tačiau miniatiūrose ir freskose Paskutiniojo teismo baisybes pradėta vaizduoti Šv. Bernardas Klervietis skelbia an- Bažnyčią. XI a. pabaigoje šaukiant į piranksčiau, dar iki kryžiaus karų epochos. trąjį Kryžiaus žygį. XII a. miniatiūra mąjį kryžiaus žygį, tokį vaidmenį atlikęs
Petras Atsiskyrėlis. Jeigu tikėsime tokiais
Kad ir kaip būtų, viduramžiams prikišamas tariamas tamsumas ir fatališkai fanatiškas religingu- XIX a. argumentais, Bažnyčia viduramžiais buvo atsidūrusi
mas laikytas vienu iš paaiškinimų, kodėl tūkstančiai žmo- rankose fanatikų, kurie ne tik sukėlė kryžiaus žygių isteriją,
nių traukė į Šv. Žemę. Jie žygiavo ne tuščiomis rankomis, bet ir skynė politinius šios psichozės vaisius: juk po pirmone persimetę kuklų piligrimo kelionės krepšelį su duonos jo kryžiaus žygio buvo įkurta Jeruzalės karalystė (kai kurie
kriaukšle, ne nusitvėrę piligrimo lazdos, o sėdėdami ant ei- gudresni kryžininkai sugebėjo įkurti ir savo atskiras beveik
savarankiškas grafystes), o po ketvirtojo – vietoj Bizantijos
klių žirgų, virš galvų narsiai mojuodami kalavijais...
Vienas iš antrojo kryžiaus žygio šauklių šv. Bernardas imperijos atsirado Lotynų imperija. Jeigu prie religinio enKlervietis vaizduojamas kaip ypač energingas fanatikas, tuziazmo pridursime dar ir apokaliptinę baimę, kuri, sutitamsią minią šaukiantis į kovą su Bažnyčios priešais. Ta- kime, kankina žmones ir XXI a. pradžioje, matysime, kad
čiau neturėtume užmiršti, kad į kryžiaus žygius pirmiausia galimybių manipuliuoti masėmis išties nestinga.5 O juk
ėjo ne tamsuomenė, bet politinis ir karinis Europos elitas, kryžininkai buvo laikomi ne tik paties Dievo kariais, bet ir
o pamokslai, skirti kryžiaus žygių būtinybei pagrįsti, buvo Paskutiniojo teismo šaukliais. Atrodė, nuo jų pergalių (ypač
prisodrinti citatų iš Šv. Rašto, palyginimų, alegorijų ir sim- po sėkmingo pirmojo kryžiaus žygio) sudrebės žemė, o
bolių, kuriuos tamsi naivi minia kažin ar būtų įstengusi septyni Apokalipsės angelai, pučiantys trimitus, tuojau paKultūros barai 2012 · 6
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kvies visus į Dievo teismą. Narsieji kryžininkai per Paskutinįjį teismą, suprantama, stos į šventųjų ir kankinių būrį, nes
jie kariavo šventą, Bažnyčios palaimintą karą...
Keista, bet kryžiaus žygių isterija kažkodėl, anot tyrėjų,
apėmė ne visus, o tik kai kuriuos asmenis, nors pripažįstama, kad su kryžiaus žygiais susiję beveik visi krikščioniškosios Europos sluoksniai. Pasirodo, nepasidavė kryžiaus
žygių isterijai anaiptol ne išsilavinę Bažnyčios tarnai, bet
pragmatikai pirkliai, gudriai suuodę, iš kur vėjas pučia
ir kokio gražaus pelno galima gauti iš naivių kryžininkų,
skubančių į Šv. Žemę. Pagal tokią logiką išeitų, esą pirkliai
nesibaimino Apokalipsės, nelabai rūpinosi savo sielų išganymu, o šaltakraujiškai lupo paskutinį kryžininkų kailį.
Antai net ir vėliau istoriografijoje, kai rašoma apie ketvirtąjį kryžiaus žygį, kuris, kaip žinoma, baigėsi krikščioniškos
Bizantijos imperijos sostinės Konstantinopolio (Antrosios
Romos!) užėmimu, konstatuota: kryžininkų posūkį Bosforo krantų link nulėmė godūs Venecijos pirkliai, sugebėję prikalbinti riterius, kad šie vyktų ne į Šv. Žemę, kurią,
žlugus Jeruzalės karalystei, kvietė vaduoti popiežius Inocentas III, bet į Bizantiją. Jeigu tikėsime XIX a. istorikais,
pirkliai apskritai kažkaip sugebėdavę prikalbinti Bažnyčią,
kad ši pradėtų kryžiaus žygius, – krikščioniškoji Europa
antai kažkodėl užsimaniusi kontroliuoti Rytų prekybos kelius, kurie iki tol priklausė arabų arba persų pirkliams.6 Žinoma, Rytų prekybos kelių kontrolė turėjo duoti nemenką
pelną pirkliams, iš to buvo statomos prabangios katedros ir
vienuolynai, tačiau vis tiek neaišku, kodėl karas dėl prekybos kelių virto kryžiaus karu? Ekonominis kryžiaus žygių
motyvas yra svarbus, tą išties reikia pripažinti, bet ar derėtų
jį taip pervertinti?
Be prekybos kelių kontrolės siekio, be jau aptarto religinio fanatizmo, XIX ir XX a. tyrinėtojai nustatė dar kelias
kryžiaus žygių priežastis. Godūs italų pirkliai, siekdami
piniginės naudos, savo prekybinius laivus nuomojo Ričardui I, Liudvikui IX, o ne mažiau godi ir savanaudė Europos
diduomenė gviešėsi naujų žemių. Tai buvo pavadinta „žemės badu“, kuris dažniausiai kamavo jaunesniuosius senjorų sūnus, negalėjusius pretenduoti į tėvų palikimą. Taigi
dalis jų, užuot krimtę mokslus katedrų mokyklose ir siekę
garbingos, teisiškai saugios dvasininko karjeros, ėmė plėšikauti svečiose šalyse, kad užgrobtų žemes ir rastų savo vietą
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po saule. Tai gal ir paaiškintų, kodėl toks populiarus buvo
pirmasis kryžiaus žygis, tačiau nepaaiškina, kodėl „žemės
badą“ jaučiantys senjorų sūnūs XII a., o ypač XIII a. jau
nelabai veržėsi į kryžiaus žygius, nors būtent XII ir XIII a.
įvyko viduramžių demografinis „sprogimas“. Ironizuojant
galima tik stebėtis, kodėl gausėjant senjorų jaunesniųjų
sūnų gretoms, kylant ekonomikai (taigi atsirandant vis
daugiau pinigų, kuriuos galima skirti kryžiaus žygiams),
entuziazmas vykti į Šv. Žemę blėso. XI a. pabaigoje Pietų
Prancūzijos riteriai, išgirdę popiežiaus Urbono II raginimus, veržte veržėsi į Šv. Žemę, o XIII a. jie vyko paskui
Liudviką IX, nes taip liepė karalius. XII a. pabaigos riteriai Ričardo I Liūtaširdžio įsakymu irgi sekė paskui savo
karalių.7 Kiek ten būta entuziazmo ir religinio fanatizmo,
galima tik spėlioti.
Žinoma, XII–XIII a. Anglijos ir Prancūzijos karalių
valdžia sustiprėjo ir tai lėmė, pasak Marko Blocho, antrosios feodalizmo bangos pasėtus reiškinius,8 apie kuriuos
XVIII–XIX a. istorikai dar nekalbėjo. Tačiau vadinamasis „žemės badas“, šalia jau išvardytų priežasčių, lėmusių
kryžiaus karus į Šv. Žemę, istoriografijoje įsitvirtino gana
ilgam. Reikėtų sutikti, kad siekis užvaldyti naujas žemes, išplėsti savo valdas arba pelnytis iš eksploatuojamų teritorijų,
kurios dabar dažnai vadinamos pirmosiomis europiečių
kolonijomis, buvo kryžiaus karų ir priežastis, ir pasekmė.
Tuščias darbas svarstyti, ar būtent ekonominė nauda buvo
kryžiaus karų variklis. Juk nemaža dalis kryžininkų grįždavo į gimtuosius kraštus visiškai nuskurdę, prasiskolinę, suluošinti. Maža to, kaip rodo tyrimai, kryžiaus žygis tokiems
riteriams buvo labai brangus malonumas: kainavo ginklai,
ginklanešių išlaikymas, pati kelionė ir t. t. Šias išlaidas turėjo padengti arba jie patys, arba jų tėvai, pinigus atimdami
iš kitų įpėdinių.9 Be to, tokie kryžininkai turėjo pasirūpinti,
kas už juos valdys žemes, savo žmonas ir vaikus jie dažnai
palikdavo artimiems, bet ne visada draugiškiems giminaičiams. Tad jeigu šie žmonės ir puoselėjo viltis praturtėti, ne
visada buvo lemta joms išsipildyti. Tiesa, kai kurie ne tik
pralobdavo, bet ir prasimušdavo į vadovaujančius postus
Jeruzalės karalystėje, tad neabejotinai čia veikė ir asmeninės kiekvieno kryžininko savybės. Vis dėlto tai greičiau išimtys, negu taisyklė, tad kažin ar tik noras pasipelnyti ginė juos į Šv. Žemę.
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Šalia religinio fanatizmo, ekonominio suinteresuotumo
ir „žemės bado“ tyrinėtojai nurodė dar vieną priežastį, galėjusią sukelti kryžiaus karų bangą. Kalbėta ne tik apie riterių sluoksnio ypatumus, kuriuos aptarė Blochas, bet ir apie
pakitusią karo sampratą – tai susiję su bendrais mentaliniais pokyčiais, kuriuos krikščioniškoji Europa patyrė XII–
XIII a. Tačiau istorikai dar XIX a. įrodė, kad ši samprata
ėmė keistis ne XI a. pabaigoje, bet kur kas anksčiau. O
žymus vokiečių istorikas, kryžiaus karų tyrinėtojas Carlas
Erdmanas 1935 m. teigė, esą šv. karo su tikėjimo priešais
tezę dar V a. pagrindęs šv. Augustinas iš Hipono (Šiaurės
Afrika).10 Buvo išrinktos visos Šv. Rašto citatos, susijusios
su kovojančios Bažnyčios vaizdiniu, kur tik minima ginkluota kova už tikėjimą. Pirmųjų Bažnyčios tėvų raštuose
nugalinčios Bažnyčios, pergalingojo Kristaus vaizdinys iš
tikrųjų buvo svarbus, tačiau ar vien to pakako, kad atsirastų vadinamoji šv. karo su tikėjimo priešais koncepcija?
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad kryžiaus karų dėlionė
yra gana paprasta ir lengvai pagrindžiama. V a. pradžioje
šv. Augustinas esą prabyla apie šv. karą, tiesa, ne su tikėjimo priešais apskritai, o tik su eretikais. Po didžiojo tautų
kraustymosi ir romėnų imperijos žlugimo nusistovėjus
naujai tvarkai, krikščioniškoji visuomenė esą įžengė į
ankstyvuosius viduramžius, beprotiškai nestabili vėlyvosios antikos epocha baigėsi. Iki pat X a., pasak Erdmano,
krikščioniškoji Europa tarsi snūduriavo, retkarčiais atremdama tai vikingų, tai arabų išsišokimus. Tačiau kova su
vikingais ir arabais esą užgrūdinusi europiečius, todėl vis
stipriau ėmė rusenti šv. Augustino pasiūlyta šv. karo koncepcija, galingai įsiliepsnojusi XI a. Tai sutapo su pontifikato reforma, didėjančiu Apaštalų Sosto autoritetu, riterių
jaučiamu „žemės badu“, kylančia ekonomika ir klestinčia
kultūra. Bažnyčia norėjo riterių ir kitų senjorų energiją
nuo beprasmiškų tarpusavio kovų nukreipti kitur, skelbdama Dievo paliaubas ir taiką. Pirmiausia Prancūzijoje, o
vėliau ir kitose šalyse ėmė steigtis riterių savisaugos būriai,
turėję užtikrinti apylinkių ramybę, taigi visus – nuo dvasininkų luomo iki žemiausių socialinių sluoksnių – apėmė
pacifistinės nuotaikos.11 Bet tada dar keisčiau, kad nuo
Dievo taikos, kurią taip atkakliai skelbė Apaštalų Sostas
ir pamaldūs Kliuni sąjūdžio dalyviai, buvo pereita prie šv.
karo! Ar toks scenarijus apskritai įmanomas?
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Šį kietą riešutą bandė išgliaudyti dar XIX–XX a. istorikai, samprotaudami taip: Bažnyčia griežtai pasisakiusi
prieš beprasmiškas krikščionių tarpusavio kovas, esą jau
geriau kariauti su tikėjimo priešais – eretikais, saracėnais
(suprask, arabais musulmonais) ir pagonimis. Tokios
nuomonės laikėsi ir šv. Brunonas Kverfurtietis, skatinęs
krikščionių valdovus, kad remtų misijas į pagonių žemes,
tiesa, skelbdamas dvasinę kovą, bet ne fizinį susidorojimą
su nekrikštais. Šv. Brunono raginimus kovoti su pagonimis Erdmanas laikė vienu iš įrodymų, esą prieš kryžiaus
žygius vykę vadinamieji protokryžiaus žygiai.12 XX a. pabaigoje tokiai nuomonei pritarė dauguma istorikų, nors
akivaizdu, kad Lietuvos apaštalu vadinamas garsusis misionierius turėjo omenyje ne fizinę, bet dvasinę kovą su
stabmeldžiais.
Kitų manymu, Bažnyčia, kuri iki garsiojo Milano edikto 313 m. pati buvo persekiojama, gyveno katakombų
prietemoje, perėjusi į puolimą, naikindama pagonybės likučius ir aktyviai skelbdama Evangeliją jos nežinojusioms
tautoms. Šis puolimas prieš kitatikius (pagonis, vėliau atsiradusius musulmonus ir eretikus) esą ir peraugęs į masišką kryžiaus karą.13
Kovoti su tikėjimo priešais skatino ne tik masinė psichozė, kurią sukėlė religinis fanatizmas, bet ir teologiškai
įprasminti šv. Augustino argumentai už šv. karą – štai ir
visa kryžiaus karų priežasčių grandinė, kuri vis ilgėjo, nes
istorikai prikabindavo vis daugiau naujų grandžių. Antai
jie teigė, esą valstiečiams kryžiaus žygiai teikė viltį ištrūkti iš baudžiavinės priespaudos. Arba kad Apaštalų Sostas
siekęs išplėsti savo valdžią Rytuose, kad suvienytų Vakarų
ir Rytų Bažnyčią. Arba kad nusilpusi Bizantijos imperija
šaukėsi Vakarų krikščionių pagalbos, nevaliodama atremti ją puolusių arabų, turkų seldžiukų ir t. t. Taigi XVIII–
XX a. buvo nurodytos svarbiausios kryžiaus žygių priežastys, sugulusios į istorijos vadovėlius ar kitą nespecialią
literatūrą.
Iki XX a. vidurio istoriografijoje susiformavo dvi pagrindinės kryptys – tradicinė ir pliuralistinė.14 Jų požiūriai į kryžiaus karus skiriasi tiek empiriškai (skaičiumi,
chronologija ir pan.), tiek konceptualiai. Pirmieji teigia,
esą kilti į kryžiaus žygius paskatino begalinis krikščionių
troškimas išvaduoti Šv. Žemę iš kitatikių (musulmonų)
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valdžios. Antrieji labiau akcentuoja Apaštalų Sosto autokratizmą ir popiežių revoliucijos reikšmę. Bet ir vieni, ir
kiti reikšmingomis pripažįsta ideologines kryžiaus karų
priežastis.15 Vis dėlto vieningo paaiškinimo, kodėl vyko
kryžiaus karai, nėra iki šiol. Dažniausiai jie yra aptariami chronologiškai, išskiriant pirmąjį, antrąjį ir ketvirtąjį
kryžiaus žygius. Ar visiems šiems žygiams tinka ta pati
priežasčių grandinė, kurią trumpai jau aptarėme? Juk
akivaizdu, kad antrasis kryžiaus žygis buvo šaukiamas
gelbėti žlugusią Edeso grafystę. Vadinasi, jo priežastimi
negalėtų būti nei menamas valstiečių siekis išsivaduoti
iš baudžiavos, nei vadinamasis „žemės badas“. Trečiojo kryžiaus žygio pagrindinis tikslas buvo susigrąžinti
1187 m. prarastą Jeruzalę ir atkurti Jeruzalės karalystę,
tad abi minėtos priežastys atkrinta ir šiuo atveju. Juo labiau kad Prancūzijoje jau XII–XIII a. buvo prasidėjęs
valstiečių išbaudžiavinimo procesas, nes žemvaldžiai
daugiau naudos gaudavo nuomodami žemę valstiečiams, negu varydami baudžiauninkus į lažą. O „žemės
bado“ kamuojami senjorų sūnūs gaudavo kuo puikiausią tarnybą pas karalių ar kunigaikštį. Ir apskritai, kodėl
šaunieji Prancūzijos ir Anglijos riteriai turėjo ginti italų
pirklių, o ne savo interesus?
Žinoma, ekonominių interesų galėjo turėti ir patys riteriai, nes stiprus pirklių sluoksnis garantavo visos šalies gerovę. Neatsitiktinai žymus prancūzų medievistas Jacques’as
Le Goffas, kalbėdamas apie trečiąjį luomą, t. y. pirklius ir
asmenis, diegiančius ekonomines, technologines naujoves,
teigė, kad šio luomo gerove buvo suinteresuoti patys senjorai.16 Tačiau padedamiems pirklių gausinti savo turtus
yra viena, o įsileisti juos į politiką, juo labiau atstovauti jų
interesams didžiojoje politikoje – visai kas kita. Kalbėdami
apie ketvirtąjį kryžiaus žygį galėtume pritarti nuomonei,
kad pirklių vaidmuo 1204 m. įvykiuose buvo ganėtinai
svarbus, tačiau to negalima pasakyti nei apie du pirmuosius, nei apie du paskutiniuosius kryžiaus žygius.
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summaries
To Tune Thinking and Economic Activity. Dr. Robert K. Massie, the president of
New Economics Institute talks to Almantas Samalavičius about the legacy of ideas
of renowned alte rnative economist E.F. Schumacher whose works and activities
inspired the establishment of the institute as well as about most important goals
of New Economics Institute in reshaping the understanding of economy that
dominates in USA and Western societies (page 2).
Virgilijus ČEPAITIS. Are We Playing Independence? This year just on the eve of March
11 – Lithuania’s independence day, National TV screened a new Lithuanian film
titled “How We Played Revolution”. The title was a surprise, writes the author, who
says “I was a member of Sąjūdis initiative group, a member of Sąjūdis Parliament’s
Council, but I don’t remember anyone playing anything. One can say that two
rivers are flowing in Lithuania – on of them makes a loud noise made of politically
correct words, however, there is a deeper river beneath and it already helped to get
through turbulences of history. Thus the author firmly believes that after another
twenty years not a single young film director will attempt to make a film titled
“How We Played Independence” (page 6).
Simas ČELUTKA. Moralizing as Inevitable Feature of Political Criticism. Our political
discussions need an authentic dialogue. It is not enough to exchange slogans, since
this is a way of escaping challenges. We should give more and more questions to each
other. Serious, essential, abstract. Or perhaps it is even more important to question
ourselves. Moreover so that in everyday life we use so many abstract terms – truth,
justice, goodness, essence, blame, tolerance, etc., but without thinking of their contents.
How they made their way into our vocabularies? Do we really know what they mean?
Do our opponents have the same understanding of these words? This is how political
opponents should enter into a dialogue, muses the author (page 12).
Vytas DRUNIS. Should We Blindly Follow Those Who Lead? That sweet word
‘tolerance’ when it loses its boundaries becomes meaningless, it urges us to give up
historical memory, national traditions and customs. This is how a society of smart
robots is born (page 15).
Lithuania’s intellectual and cultural treasures are about to open to the world in virtual
space. On July 31 Lithuanian National Martynas Mažvydas library together with nine
other institutions will finalize implementing the project Development of Virtual Electronic
Heritage System (VEPS). It is a three-year national digitization project, funded by EU
Structural Funds. The Project has been initiated and is headed by the National M. Mažvydas
Library. The Project includes 10 partners – libraries, museums, archives. The main goal of
the Project is to ensure the succession of creation and dissemination of Lithuanian cultural
heritage digitized content, by developing virtual system of electronic heritage to create a
permanent data bank of memory storage – digitized cultural heritage as well as develop
electronic services (project leader dr. Regina Varnienė-Janssen) (page 20).
Music is not only Tunes but Meaning That Streteches Beyond Them as Well. A
questionnaire to young composers. Rūta Gaidamavičiūtė put up a questionnaire
attempting to find out how young composers understand tradition, innovation,
creative impulses and intentions. The most interesting replies are presented in the
publication, given by Diana Čemerytė, Antanas Jasenka, Jonas Jurkūnas, Gintas
Kraptavičius, Rita Mačiliūnaitė, Egidija Medekšaitė, Sigitas Mickis, Albertas Navickas,
Marius Salynas, Raminta Šerkšnytė, Donatas Zakaras (page 25).
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Stasys EIDRIGEVIČIUS. Hills and Valleys of Imagination. Artist’s essay (page 35).
Kęstutis ŠAPOKA. Lithuanian Revolutions. The epos of Karolis Jankus. Though details
of Lithuania’s cultural revolutions should be debated, Jankus created an interesting
ultra-pessimistic video-epos about cultural revolt that is not only a documentary
but the odyssey of Jankus himself in search of his identity and Lithuania (page 42).
Aloyzas STASIULEVIČIUS. Lithuanian Rouault. In memoriam Vydas Pinkevičius. The
French called their religious painter Rouault a painter-monk. Klaipėda’s painter Vydas
Pinkevičius (1949-2012) could be called Lithuanian Rouault. I don’t know another
Lithuanian painter whose life would resemble prayer in a form of painting (page 47).
Kristina CIVINSKIENĖ. Painting as Mythological Storytelling. Whenever we speak
of classical Lithuanian painting we mostly have in mind works of city artists, their
expressive background that was set during interwar period. However, there is
painting of its own value in province as well. The art critic discusses the works of
painters Alfredas Petras Gužas and Galina Gužienė (page 49).
Kęstutis ŠAPOKA. An Island in the Sea of Hypocricy. “Black Square” by Saulė
Kisarauskienė. Saulė and Vincas Kisarauskas are symbols of the whole epoch and
were an island of Lithuanian culture. Time has shown that they were right in
choosing their own ways instead of following some trend. A discussion of art of
Saulė Kisarauskienė (page 51).
Alma BRAŠKYTĖ. NDA’ 12: Otherness and dodgy the word from the letter “a”. The
New Drama Action became a culmination of theatre seasons already years ago.
The program of this year contained three laureates of Europe Prize New Theatre
Realities: Latvian Alvis Hermanis who won this prize in 2007, Hungarian Árpád
Schilling (2009) and Pole Krzysztof Warlikowski (2008) (page 54).
Gytis PADEGIMAS. Strindberg – a Guide through the Mad World. The speech of Lithuanian
theatre director in Stockholm in the conference “Arvet efter Strindberg-The Strindberg
Legacy” given for the 200 anniversary of death of Åugust Strindberg (page 58).
Stasys GOŠTAUTAS. Music that Sees Colors, Painting that Hears Sounds. A glimpse
of M.K. Čiurlionis without old prejudices. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis is widely
acknowledged in the world and it happened during these last twenty years, as we
all know well he was a great Lithuanian visionary…” writes the author (page 63).
“I do Not Share Pesimism and Pasivity of Inteligentsia”. Edita Degutienė interviews
Julius Šalkauskas, the son of the philosopher Stasys Šalkauskis (1886–1941) whose
accomplishments are too difficult to mention in passing. Šalkauskis family was
exceptional because during Soviet times they opened the doors of their flat to
outstanding Lithuanian personalities, many of them dissenting. Priests, dissidents,
former guerilla fighters used to be their guests. Dr Julius Šalkauskas talked about his
parents’ family, their friends, nobility and contemporary Lithuania (page 69).
Ignas ŠLAJUS. A Worldview that is Opened by Language. One feels his or her
connection with language in subconsciousness and these connections are
different in every nation writes the author and claims that a Lithuanian remains
Lithuanian (page 76).
Marius ŠČAVINSKAS. How We Can Understand Wars of the Cross? The search into this
issue is going on in historiography for the last two hundred years. Historian overviews
the most recent tendencies in discussing and researching this issue (page 79).
Henrikas PUSKUNIGIS. How “Knights of cafes” became “Horror of the Masters”.
Lithuanians in the first international tournaments in chess playing. This year in
August Istanbul will host the 40th Olympic games of Chess in which Lithuanian
team will take part. The author reviews the history of Lithuanian chess – how 80
years ago Lithuanian chess players fought against the best chess players of the
world. He overviews their personal fates (page 85).
Krescencija ŠURKUTĖ. Prophetic Dreams. Ironical essay on Lithuania’s cultural and
political life (page 93).
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Marius Ščavinskas

KAIP GALĖTUME SUVOKTI
KRYŽIAUS KARUS?*

P

irmoji šio straipsnio dalis baigėsi teiginiu, kad vieningo atsakymo, kodėl vyko kryžiaus karai, iki šiol
nėra, ir klausimu, kodėl Prancūzijos ir Anglijos riteriai
būtų gynę ne savo, bet italų pirklių interesus?
O gal tie gobšuoliais vadinami italų pirkliai, kaip ir
kryžiaus karų dalyviai, buvo ideologiškai angažuoti
vienai idėjai, gal jie tenkino ne vien materialinius savo
poreikius? Beje, to paties klausia ir tyrinėtojas Jonathanas Riley-Smithas, teigdamas, kad tokią margą minią su
skirtingu išsilavinimu, nusiteikimu, socialine padėtimi
turėjo vienyti bendras jausmas, idėja ir tikslas. Anot istoriko, taip pasireiškė meilė Dievui ir noras sekti paskui
Išganytoją. Materialiniai išskaičiavimai, dažnai prikišami kryžininkams, pasak šio tyrėjo, vis dėlto buvo tik išvestinė, lėmusi žygiavimo tempą, geografiją ir pan., taigi
antraeilis dalykas, bet ne paties proceso priežastis.1 Pliuralistai, o Riley-Smithas atstovauja šiai krypčiai, ypač gilinasi į ideologines kryžiaus karų priežastis.
Šv. karo idėjos raida, pasak pliuralistų, neatsako į
klausimą, kas buvo kryžiaus žygiai ir kodėl jie vyko.
Didelę reikšmę turėjo pati krikščionių išganymo doktrina ir kaip reikėtų ją įgyvendinti. Skamba paradoksaliai, tačiau kryžiaus žygiai teikė išganymo viltį. Mat visi
kryžininkai, tiek kovoję su ginklu rankose, tiek rėmę
šią kovą materialiai, gaudavo Apaštalų Sosto indul* Tęsinys
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genciją – atleisdavo jų nuodėmes. Tiesa, klaidinga manyti, esą popiežius buvęs toks dosnus kryžininkams,
kad nuodėmių atleidimą kaip kokią išmaldą dalijęs
visiems, kas tik paprašydavo. Atleisti nuodėmes gali
tik Dievas, o popiežius, nors ir būdamas Jo vietininkas
žemėje, tokios teisės neturėjo ir nesiekė jos uzurpuoti.2
Tačiau pontifikas galėjo sumažinti nusidėjėliams dvasinę bausmę.
Šaltinių kontroversijos

1095 m. pabaigoje popiežius Urbonas II, sakydamas
kalbą Klermono (Pietų Prancūzija) katedroje, pagrindė,
kodėl reikia vykti į kryžiaus žygį. Pasakojo apie krikščionių vargus šv. Žemėje, patiriamus esą dėl musulmonų
valdžios veiksmų. Remdamasis Petro Atsiskyrėlio vizijomis ir būsimos Pasaulio pabaigos pranašystėmis, ragino krikščionis apvalyti savo sielas. Kad visi krikščionys
mestų darbus ir skubėtų į Šv. Žemę, popiežius neragino. Tiesa, apie atlaidus kryžininkams jis užsiminė, bet
vienu svarbiausių dalykų, lėmusių apsisprendimą vykti į
žygius, tą pavaizdavo XII a. kronikos. Išskyrus Klermone pasakytą kalbą, Urbonas II savo bulėse apie atlaidus
kryžininkams užsiminė tik porą kartų, taigi XI a. pabaigoje indulgencijos idėja dar tik klostėsi.3 Apie kryžininkų įžadus, simbolinį kryžiaus ėmimą Urbonas II irgi
nekalbėjo. Akreiptinas dėmesys, kad ši jo kalba buvo užKultūros barai 2012 ·7/8

rašyta ne iš pirmų lūpų, kronikininkai tą padarė XII a.
pradžioje, kai buvo rengiami
kiti kryžiaus žygiai. Žilberas
Nogentietis savo kroniką parašė apie 1108 m., beveik tuo
pat metu darbavosi Robert’as
Guiscard’as ir Fulcherijus
Šartrietis, parašęs „Frankų žygius į Jeruzalę“ (Gesta
Francorum Jherusalem peregrinantum 1101–1127).4
XII a. viduryje Urbono
II kalba buvo dar labiau
„patobulinta“, pavyzdžiui,
pridurta, esą pirmasis kryžiaus žygis surengtas prieš
turkus, nors XI a. Mažojoje
Azijoje jų dar nebuvo. Popiežiaus kaip pradininko
autoritetu vėliau rėmėsi kiti
šventieji tėvai, ragindami
leistis į naujus kryžiaus žygius. Taigi istorikai negali
būti tikri, kad Urbono II
kalbą, 1095 m. pasakytą
Klermone, XII a. pradžios
kronikininkai perteikė absoliučiai tiksliai. O juk būtent ši kalba tapo išeities tašku, nagrinėjant ideologines kryžiaus karų paskatas.5
Urbonas II ragino krikščionis kovoti su tikėjimo
priešais, pažerdamas gausybę citatų iš Senojo Testamento. Tyrėjams tai leido kalbėti apie naują karo
ideologiją – esą jos ėmėsi dar Grigalius VII, pradėjęs pontifikato reformą, o įgyvendino Urbonas II.6
Tačiau stebina tai, kad viduramžių kanoninės teisės
specialistai, samprotaudami apie karą, jo rūšis ir būtinybę gintis nuo priešų, apie kryžiaus žygius beveik
iki pat XII a. pabaigos net neužsiminė,7 nevartotas ir
kryžininko terminas.8 Aiškėja, kad Urbonas II, sakydamas kalbą Klermone, greičiausiai bandė tiesiog
įtvirtinti savo kaip popiežiaus teisę skelbti karą priešams,
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bet ne daugiau. Tik XII a. popiežiai Eugenijus III ir Aleksandras III, padedami kanonistų, tiksliau išreiškė
požiūrį į saracėnus.9
Johno Gilchristo tyrimai rodo: Grigalius VII ir
pirmojo kryžiaus žygio šauklys Urbonas II, samprotaudami apie teisingą ir šventą karą, rėmėsi ne
tiek šv. Augustino karo samprata (priminsiu, kad ji
buvo nukreipta ne šiaip prieš visus Bažnyčios priešus, o konkrečiai prieš eretikus, su kuriais raginama kovoti pirmiausia aštriu ir įtikinamu žodžiu, bet
ne kalaviju), kiek Senuoju Testamentu. Vis dėlto tai
nėra vienas ir tas pats,10 nes šv. Augustinas kliovėsi
daugiausia Naujojo Testamento tiesomis. Jau vien
dėl šios priežasties Hipono vyskupas vargu ar laikytinas kryžiaus karų pradininku, kaip iki šiol bando jį
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pristatyti dauguma istorikų. Įdomu ir tai, kad teisingą karą šv. Augustinas apibrėžė lotynišku terminu
bellum, o popiežiai kovas su tikėjimo priešais vadino guerr.11 Be to, ir Senajame Testamente pateiktos
karo sampratos, kuria vadovavosi popiežiai, nereikėtų suprasti pažodžiui. Antai Urbonas II, pontifiku tapęs 1088 m. ir viename iš pirmųjų laiškų skelbęs, kad yra tvirtas karys, stosiąs į kovą su priešais
ir ginsiąs Izraelio namus, kaip aiškėja iš konteksto,
kalbėjo ne apie fizinę, o apie dvasinę kovą, Izraelio
namus suvokdamas kaip Vakarų Bažnyčią.12 XII a.
pradžioje ir vėliau kronikininkai, (re)konstruodami Urbono II kalbą, pasakytą Klermone, greičiausiai
rėmėsi paties popiežiaus bulėmis, nors neatmestina,
kad jis iš tikrųjų galėjęs kalbėti taip, kaip rašė 1088 m.
Reikėtų atsižvelgti į tai, kad nuo XII a. pradžios iki
vidurio, t. y. iki Edesos žlugimo, kuris sukėlė didžiulį atgarsį, nors bandyta šaukti į kryžiaus žygius, tačiau tokio entuziazmo kaip anksčiau jau nebebuvo.
Todėl kronikininkai, aprašydami pirmąjį kryžiaus
žygį, vaizdavo jį kaip paties Dievo kovą su priešais.
O kas nenorėtų susitapatinti su dangaus kareivija, kas
nenorėtų petys į petį kovoti greta šv. Mykolo, šv. Jurgio ar šv. Petro? Viduramžiais tokių nenorinčių nebuvo, taigi nereikėjo ilgai įrodinėti, kam reikalingi
kryžiaus karai ir kokia malonė laukia tų, kurie vyks
į Šv. Žemę. Galbūt todėl kryžiaus karų epocha taip
greitai subrandino vaisius – tamplierių, joanitų, Vokiečių ordinus...
Garsieji žodžiai „Pagonio mirtimi krikščionis šlovina Kristų“ yra priskiriami šv. Bernardui Klerviečiui.
Jie įrašyti į tamplierių traktatą „Naujasis riterių pašlovinimas“ (De laude novae militiae).13 Ar šventuoju
pripažintas Bernardas Klervietis, žymusis Bažnyčios
reformatorius, cistersų ordino įkūrėjas, parašęs šimtus
laiškų diduomenei ir dvasininkams, aktyviai skleisdamas krikščioniškas vertybes, ragindamas nešti Dievo
žodį barbarų gentims, tikrai skatino kryžininkus išnaikinti pagonis, pirmiausia musulmonus? Visi XIX a.
istorikai ir didžiuma XX a. istoriografų teigė, kad taip.
Tačiau iš kur toks stulbinantis prieštaravimas tarp vienuolio Bernardo ir nuožmaus musulmonų priešininko
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Bernardo? Ar įmanomas toks asmenybės susidvejinimas? Ir tai ne vienintelė kontroversiškai vertinama
kryžiaus karų epochos asmenybė. Daugelis cistersų, o
nuo XIII a. ir pranciškonai, dominikonai, labai aktyviai pamokslavo, ragindami Vakarų Europos krikščionis vykti į kryžiaus žygius.14
Vokiečių tyrinėtojas Friedrichas Lotteris rado
įrodymų, kad Bernardas kalbėjo apie stabmeldystės
išnaikinimą, o ne apie fizinį žmonių naikinimą. 15
Juk kitame veikale De consideratione, tiesa, parašytame jau po antrojo kryžiaus žygio, Bernardas
Klervietis ragino naikinti musulmonų „paklydimus“ ir skelbti jiems Evangelijos šviesą. Tačiau ir
ankstesniuose savo laiškuose, kai antrojo kryžiaus
žygio planas buvo dar tik brandinamas, žymusis
cistersas pasisakė už taikią evangelizaciją. O kaip
galima skelbti Evangeliją tiems, kuriuos ketinama
išnaikinti? Tai rodo, kad kryžiaus karų tyrimai vis
dar yra ganėtinai skylėti.
Kryžiaus žygių dalyviai ankstyviausiuose šaltiniuose įvardijami kaip piligrimai (peregrini) arba
kaip Kristaus kariai (milites Christi, athletae Christi),
kryžininko (crucesignati) sąvokos iki XII a. antrosios
pusės ar net pabaigos apskritai nebuvo. Todėl istorikai vis dar ginčijasi, ar piligrimai skyrėsi nuo kryžininkų, o jeigu taip, tai kokie tie skirtumai. Piligrimystės sąjūdį, prasidėjusį gerokai anksčiau, atskirti
nuo kryžiaus žygių nėra taip lengva.
Nuo XII a. antrosios pusės kryžininkai iš tikrųjų pasiimdavo kryžių su kitais piligrimų atributais, tačiau jie ne
tiek lankė šventas vietas, kiek rengė karinius išpuolius.
Viduramžių kronikininkai vadino juos vienodai, tačiau
tai nereiškia, kad to meto visuomenė neįžvelgė skirtumo tarp piligrimo ir kryžininko. Piligrimas, ne kryžiaus
žygio dalyvis, niekada nebūdavo ginkluotas, nedalyvaudavo karo veiksmuose, duoti įžadus jis galėjo nebūtinai
tada, kai bus paskelbtas kryžiaus žygis.16 Tą irgi reikėtų turėti omenyje, kalbant apie kryžiaus karų priežastis.
O dauguma istorikų, dar nuo XIX a. laikosi nuomonės,
kad kryžiaus žygiai galėjo atsirasti iš piligrimų kelionių
į Šv. Žemę. Tikėtina, kad piligrimų sąjūdis turėjo įtakos
kryžiaus karų raiškai, bet taip pat galima numanyti, kad
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kryžininkai tiesiog perėmė piligrimų atributus, kuriems
suteikė visai kitą prasmę.
Nors atrodo, kad kryžiaus karų tema yra istoriografiškai „senstelėjusi“, o šaltiniai „išsemti“ ir po kaulelį
išnarstyti, todėl neįmanoma rasti nieko nauja, tačiau
naujausios diskusijos rodo ką kita. Lietuvių istoriografija didžiausią dėmesį skiria kryžiaus žygiams į baltų
žemes, todėl nepretenduoja išsamiai išnagrinėti viso
proceso. Užsienio istoriografija daugiausia nagrinėja
kryžiaus žygius į Šv. Žemę, o lietuviška problematika
domisi tik fragmentiškai.
Tačiau naujausi tyrimai rodo, kad būta tam tikro
sinchroniškumo, kryžininkai derino savo veiksmus
Šv. Žemėje ir prie rytinės Baltijos pakrantės. Tai, kad
Apaštalų Sostas lygia greta leido bules, skirtas kryžiaus
žygiams į Šv. Žemę ir į Baltijos regioną (pridurkime
dar ir Iberijos pusiasalyje vykusią rekonkistą), buvo
išsiaiškinta jau XIX a. Bet ne taip seniai sužinota, kad
ir krikščioniškų Baltijos valstybių, pavyzdžiui, Danijos
ar Švedijos, valdovai derino savo veiksmus su Iberijos
pusiasalio krikščioniškomis valstybėmis (pirmiausia –
Aragonu ir Kastilija).17 Visa tai į kryžiaus karą leidžia
pažvelgti visai kitaip. Nors karinių ekspedicijų į Baltijos regioną mastas, o juo labiau atgarsis, neprilygo
žygiams į Šv. Žemę, tačiau krikščionijos pakraščiuose
vykusios kovos su pagonimis ir maurais kryžiaus karų
epochą daro dar spalvingesnę.
Baltijos regiono specifika

Vienas įdomiausių klausimų, su kuriuo susiduria
kryžiaus karų epochos tyrinėtojai, yra toks: kodėl kryžininkai žygiavo tokiomis skirtingomis kryptimis – į
Šv. Žemę, Iberijos (Pirėnų) pusiasalį ir Baltijos jūros regioną? Iberijoje krikščionys susidūrė su musulmonais,
kurie VIII a. per stulbinamai trumpą laiką užkariavo
tarpusavyje besiriejančias vestgotų valstybėles. Tačiau
Baltijos regione nebuvo nei „tikrųjų“ musulmonų, nei
krikščionims šventų vietų, kurias reikėtų ginti nuo
priešų. (Iberijos pusiasalyje yra bent jau apaštalo Jokūbo kapas Santjago de Kompasteloje, tiesa, šis miestas
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niekada nepriklausė musulmonų valdžiai.) Tad šiuo atžvilgiu posūkis į Baltijos regioną „iškrinta“ iš kryžiaus
žygių konteksto. Dauguma priežasčių, kurias aptarėme
anksčiau, netinka pagrįsti kryžiaus karui šiame regione.
Kita vertus, rytinė Baltijos pakrantė niekada nesulaukė
ir tokio Apaštalų Sosto dėmesio kaip Šv. Žemė.
Analizuojant priežastis, kodėl kryžiaus žygius pradėta rengti į Baltijos regioną, dažniausiai kalbama apie
vokiečių veržimąsi į Rytus. Nemaža dalis kryžininkų
atvykdavo būtent iš įvairių Vokietijos sričių,18 o pirmieji misionieriai ir pirkliai, kurie dar prieš kryžiaus
karą lankėsi rytinėje Baltijos pakrantėje, taip pat buvo
vokiečių kilmės asmenys. Nors į rytinę pakrantę veržėsi ir lenkai, danai, švedai, tačiau tai buvo mažesnių galimybių šalys. Aptariamuoju laikotarpiu Lenkija buvo
susiskaldžiusi, ekonomiškai nepajėgi. Danija, užkariavusi dalį Estijos, aktyviai reiškėsi Baltijos regione, bet
didelės politinės įtakos vis tiek neturėjo. Švedijai labiau
rūpėjo Suomijos reikalai. O Vokietijos karalystė buvo
Šv. Romos imperijos dalis, tad Vokiečių ordinas iškart
užsitikrino abiejų universaliųjų jėgų – imperatoriaus ir
Apaštalų Sosto – paramą.
Vokiečių ordinas buvo riterių kryžiaus karų epochos
kūdikis, turėjęs sektiną pavyzdį – XII a. pirmojoje pusėje įsteigtus prancūzų tamplierių ir italų joanitų ordinus. Iberijos pusiasalyje buvo įsteigtas šv. Jokūbo riterių
ordinas. Beje, tamplieriai, joanitai, Kalatravos ordinas
veikė ir Danijoje, Lenkijoje, o viena iš pagrindinių jų
pareigų buvo ne tik palaikyti karaliaus valdžią, bet ir
dalyvauti karinėse kampanijose prieš pagonis – tai vakarų slavai Riugeno saloje, estai ir baltai (pirmiausia
prūsai). Taigi tiek Kalavijuočių ordino prie Dauguvos,
tiek Dobrynės ordino prie Vyslos įkūrimas priklauso
tam pačiam procesui. Tiesa, būta ir skirtumų.
Tamplierių ir joanitų ordinai įsikūrė pačių riterių
iniciatyva, greičiausiai tam, kad apsaugotų piligrimus,
vykstančius į Šv. Žemę. Kai šv. Bernardas parašė garsiuosius tamplierių įstatus, jų ordinas tapo savotišku
Jeruzalės karaliaus placdarmu kovai su musulmonais.
Joanitai įsitraukė į ją šiek tiek vėliau. Nacionaliniai
kariniai ordinai Iberijos pusiasalyje ėmė rastis vietos
valdovų iniciatyva. Beje, Vokiečių ordino atsiradimą
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Baltijos regione karinius ordinus ir valstybinius darinius steigė
misionieriai, o tai esminis skirtumas nuo riterių ordinų, kariavusių
su musulmonais Šv. Žemėje ir Iberijos pusiasalyje. Sudėtinga paaiškinti, kaip atsitiko, kad misionieriai,
turintys, atrodytų, taikiai skelbti
Evangeliją pagonių gentims, tapo
karinių struktūrų steigėjais. Šis
klausimas panašus į tą, kurį kėlė
užsienio istorikai, mėgindami paaiškinti, kas paskatino vienuolius,
kurie lyg ir neturėtų būti nusiteikę
karingai, pritarti kryžiaus karams.
Žinoma, skelbti kryžiaus žygį ir
steigti karines struktūras vis dėlto nėra vienas ir tas pats. Pirmuoju
atveju Bažnyčios atstovai (dažniausiai vienuoliai) įtaigiais pamokslais
ragindavo krikščionis kilti į kryžiaus
žygį, vartodami metaforas, simbolius
ir alegorijas ideologiškai pagrįsdavo,
išaiškindavo, kodėl reikia kariauti su
musulmonais arba kitais vadinamaisiais Bažnyčios priešais. Beje, patys
kryžiaus žygių skelbėjai neretai būdavo ir aktyvūs misionieriai, o tai
gerokai glumina šių dienų tyrėjus.
Kodėl vienuoliai, pagal savo
pašaukimą turintys skelbti taikos
D. Schillingo kronikos Žalgirio mūšio vaizdas. XV a. Berno Burgerių biblioteka
Evangeliją, kvietė į karą, – funŠv. Žemėje taip pat inicijavo Vokietijos kunigaikščiai, damentalus klausimas, atskleidžiantis, kokia kryžiaus
dalyvavę trečiajame kryžiaus žygyje. Tarp jų buvo ir karų samprata vyravo viduramžiais. Ilgą laiką manyta,
Vokietijos karaliaus Henriko VI brolis Švabijos ku- esą misijų teorija, skelbusi taikią genčių evangelizaciją,
nigaikštis Friedrichas, Šv. Romos imperijos kancleris kryžiaus karų epochoje jau nebeatitiko realios pasauConradas. O Kalavijuočių ordiną įsteigė ne pasaulie- lietinių ir bažnytinių lyderių politikos. Samprotauta,
čiai kunigaikščiai ir valdovai, bet Rygos vyskupas Al- esą misijų teorija, kurią geriausiai įkūnijo popiežiaus
bertas von Buxhövdenas, kuris tuo metu buvo lyvių ir šv. Grigaliaus I Didžiojo laiškai, VII a. pradžioje rakitų genčių misionierius, Dobrynės ordiną – pirmasis šyti misionieriams,19 ilgainiui prasilenkė ir su misijų
prūsų vyskupas, irgi misionierius Kristijonas, padeda- praktika. Taip atsitiko todėl, kad valdovai pasauliečiai,
mas Mozūrijos kunigaikščio Konrado.
rėmę misionierių veiklą, kartu siekė politinių tikslų –
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užgrobti kaimynų pagonių žemes. VIII a. pabaigoje
taip elgėsi Karolis Didysis saksų genčių atžvilgiu,20 o
X a. jau christianizuoti saksai nukariavo Paelbio slavų gentis.21 Taigi Apaštalų Sosto skelbta misijų teorija
pradėjusi nebesutapti su praktika, kurios svarbią dalį
sudarė kryžiaus žygiai. Teigiama, esą prievarta, naudota krikščionių misijose, virtusi šv. karu su pagonimis.
Užsienio istoriografija prievartą įvardija net keletu terminų: apaštalavimas kalaviju (Schwertmission),
tiesioginės ir netiesioginės karinės misijos (Indirekten
Missionskrieg ir direkten Missionskrieg), „įbažnytinimas“ (Einkirchung), reiškiantis krikščioniškų gyvenimo normų, kurias konvertitai privalo be diskusijų priimti, primetimą per evangelizaciją.22 Čia krikščionių
misijos siejamos šv. karo raida, nors akivaizdu, kad tai
skirtingi procesai, nulemti skirtingų sąlygų. Kita vertus, neužtenka vien nustatyti prievartos laipsnį, taikant
skirtingus terminus. Reikėtų suvokti ją platesniame
kontekste, atsižvelgiant, koks spaudimo pobūdis – tik
socialinis ar kartu ir politinis. Pirmasis pasireikšdavo
tada, kai misionieriai, padedami vietos valdovo ir jo
įgaliotinių, priversdavo pavaldinius priimti naująjį tikėjimą. Šiuo atveju kalbėti apie kryžiaus karą nederėtų. Visai kitas atvejis, kai misionieriai tapdavo užkariavimo ir politinio pavergimo dalyviais. Baltijos regiono
specifika atskleidžia, kaip misijos buvo derinamos su
kryžiaus karais, o kartu atsako į klausimą, kaip atsitiko, kad misionieriai, taikiai skelbę Evangeliją, ėmė
kviesti riterius į kryžiaus karą.
Neverta kartoti puikiai žinomos istorijos, su kokiais
vargais susidūrė pirmasis lyvių misionierius ir vyskupas Meinhardas, ėmęs steigti krikščionių misijas prie
Dauguvos. Istoriografai gana vieningai konstatuoja,
kad misionieriška Meinhardo veikla buvo taiki, tačiau
jo įpėdiniai – vyskupas Bertoldas, o ypač Albertas von
Buxhövdenas – suteikė misijoms karinį atspalvį. Tiesa, buvo kiek suabejota ir Meinhardo misijos taikumu,
tačiau vargu ar tos abejonės turi pagrindą. Lenkų tyrinėtojo Mariano Dygo tyrimas parodė, kad Meinhardas
galėjo panaudoti tam tikrą prievartą prieš lyvius, tačiau
jos nesigriebė.23 Tad šios misijos nederėtų suplakti su
kryžiaus karu. Dar vienas argumentas: Meinhardo
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įpėdinis Bertoldas pas lyvius atvyko iš pradžių be jokios kariuomenės kaip ir jo pirmtakas, o Albertą von
Buxhövdeną – iškart lydėjo kariai. Tad kryžininkų žygis į Baltijos regioną sutapo su Bertoldo vyskupavimo
pabaiga (vyskupas žuvo mūšyje su lyviais) ir Alberto
vyskupavimo pradžia. Pamatęs, kad kiekvienais metais
verbuoti karius, kurie saugotų Livonijoje esantį vyskupo
turtą ir tramdytų lyvius, yra pernelyg varginantis darbas,
Albertas įkūrė nuolatinį karinį darinį, kurio struktūrą
nusižiūrėjo nuo jau veikiančių riterių ordinų, geriausiai
išreiškusių kryžiaus karo dvasią. Žinoma, kurdamas
Kalavijuočių ordiną, Albertas gal dar neplanavo steigti
valstybinio darinio, bet atsitiko būtent taip, nes Apaštalų Sostas suteikė jam visas juridines teises, Kalavijuočių
ordiną pavesdamas jo siuzerenitetui. Taigi misionierius
Albertas tapo ir pirmųjų feodalinių lenų, kuriuos pradėjo dalyti pirmiesiems nuolatiniams kryžininkams (ne
Kalavijuočių ordino nariams), savininku.
Panašiai kaip po pirmojo kryžiaus žygio į Šv. Žemę
krikščionys ėmė steigti feodalinę Jeruzalės karalystę,
kurią viduramžių apologetai laikė pavyzdine Dievo valstybe, Albertas von Buxhövdenas, steigdamas karines ir
administracines struktūras, uždėjo apynasrį lyviams, atverstiems į krikščionybę, o vėliau ir kitoms gentims prie
Dauguvos. Tiek lyviai, tiek baltų gentys – žiemgaliai,
kuršiai – prarado teisę reikšti savo politinę valią. Politiką čia sankcionavo bažnytinės struktūros, glaudžiai
susijusios su kariniu Kalavijuočių (po Saulės mūšio – Livonijos) ordinu. Tiksliau tariant, kryžiaus karą rytinėje
Baltijos pakrantėje vykdė ordinas, nes tik jis su Rygos
vyskupu (vėliau – arkivyskupu) buvo vieninteliai krikščioniškosios Europos universaliųjų jėgų pripažinti ir įteisinti atstovai. Baltų (o ir lyvių, estų) diduomenė netapo
savo politinės valios reiškėja dėl įvairių priežasčių, kurių
čia neaptarinėsime. Priminsiu tik tiek, kad viduramžių
misionieriai, atvykę į svetimą kraštą, pirmiausia stengdavosi užmegzti ryšius su politinę galią turinčiais vietos
lyderiais. Kuo stipresnis lyderis, tuo didesnė galimybė,
kad pasitelkdamas krikščionybę jis dar labiau įtvirtins
savo valdžią, o misionieriams tai buvo jų misijos sėkmės
garantas. Nesant vieno stipraus lyderio, misionieriai
kreipdavosi į smulkesnius didikus, tačiau šių galimybės
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buvo menkesnės. Jei egzistuoja politinis vakuumas, savo
politines struktūras ima steigti kiti, tokia galimybe pasinaudojo ir vyskupas Albertas von Buxhövdenas. Taigi
baltų genčių valstybingumo raida glaudžiai susijusi su
christianizacija, o per ją ir su kryžiaus karais.
Vokiečių ordinas, atsikraustęs prie Vyslos 1230 m.,
įgavo tam tikrą pranašumą, nes didysis jo magistras
tada buvo Hermanas von Zalca, tarpininkavęs, kad popiežius susitaikytų su imperatoriumi. Nors pagal pirminį planą ir šis ordinas turėjo paklusti savo steigėjams
suverenams, tačiau imperatoriaus Frydricho II ir popiežiaus bulės užtikrino absoliutų politinį ir bažnytinį jo
imunitetą nuo bet kokių išorės veiksnių.24 Kalavijuočių
ordinui tokį imunitetą teko išsikovoti.
Dar vienas skirtumas tas, kad nuo XIII a. antrosios
pusės Vokiečių ordinas susidūrė su naujais iššūkiais. Iki
tol pagrindinis riterių tikslas buvo apsaugoti Prūsijos
krikščionių atžalyną, esą nuolat puldinėjamą pagonių.
Šiuo atžvilgiu vienuolių pamokslų, kviečiančių Europos
riterius į eilinį kryžiaus žygį, retorika niekuo nesiskyrė
nuo oficialios Vokiečių ordino ideologijos. Jau popiežius Urbonas II ragino gintis nuo saracėnų, o viduramžiais krikščionys didelio skirtumo tarp musulmonų ir
pagonių neįžvelgė. Kita vertus, dar iki Vokiečių ordino
atsikraustymo prie Baltijos jūros, Rygos vyskupas Albertas von Buxhövdenas stengėsi pagrįsti įvaizdį, kad
Livonija – tai Dievo Motinos žemė, ketvirtas Laterano
susirinkimas (1215 m.) oficialiai pavedė ją švč. Marijos
globai.25 Nenuostabu, kad nuspręsta ginti Livoniją nuo
pagonių, juk Vokiečių ordino riteriai ypač gerbė Dievo
Motiną. Tačiau, kad pateisintų kovas su lietuviais, jau
nepakako įprastos ideologinės retorikos, vaizduojančios juos kaip užpuolikus.
Lietuviai, vieninteliai iš baltų, sukūrė savo valstybę.
Mindaugo krikštas ir karūnacija buvo aukščiausias
tarptautinis šios naujai atsiradusios valstybės pripažinimas. Vokiečių ordinas tada dar nebuvo nukariavęs
Prūsijos, o krikšto ir karūnacijos reikalus tvarkė Livonijos ordinas. Mindaugui tapus krikščionių karaliumi,
susidarė net prielaidos, kad jis pats įsitrauks į kryžiaus
karą. Tą netiesiogiai liudija viena popiežiaus Aleksandro IV 1255 m. kovo 16 d. bulė, kurioje rašoma, kad
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Mindaugas galįs nukariauti gretimus pagoniškus kraštus
ir Rusią, jo pareiga – įdiegti ten krikščionių katalikų tikėjimą.26 Atkreiptinas dėmesys, kad 1257 m. sausio 5 d.
tas pats popiežius paskelbė kryžiaus žygį prieš lietuvius
ir jotvingius. Neabejotina, kad šįkart kryžininkai turėjo
neliesti krikščionio Mindaugo žemių, taigi minimieji
lietuviai dar nebuvo pavaldūs karaliui, kuriam turbūt
labai knietėjo juos užvaldyti. Tačiau po Mindaugo nužudymo situacija pasikeitė iš esmės.
Vokiečių ordinas jau buvo net sufalsifikavęs keletą
aktų, pagal kuriuos Lietuvos valdovas, jeigu mirtų nepalikęs įpėdinių, neva perleidžia riteriams visą savo karalystę. Sąmokslininkai, nužudę Mindaugą, nepagailėjo ir
karaliaus vaikų, taigi valdančioji dinastija nutrūko. Liko
tik Mindaugo sūnus Vaišelga (Vaišvilkas), priėmęs Rytų
apeigų Bažnyčią. Todėl atkurti Lietuvos karalystę buvo
pavesta Čekijos karaliui Pšemislui II Otokarui, kuriam
Vokiečių ordinas pagal specialią sutartį sutiko perleisti
visas savo teises į Lietuvą.27 Tačiau krikščioniška karalystė nebuvo atkurta, Lietuva grįžo į pagonybę, tad Vokiečių ordinas gavo formalų pretekstą pradėti karą – lietuviai buvo laikomi apostatais, kuriuos galima bausti net
ir karinėmis priemonėmis. Kita vertus, pagoniškojoje
Lietuvoje nebuvo nieko, ką Vokiečių ordinas formaliai
galėtų ginti, kaip jis skelbėsi Europai, užkariaudamas
prūsus. Ten jis susidūrė su tarpusavyje besirungiančiais
prūsų didikais, neturėjusiais vieningos valstybės vizijos,
o čia – su Lietuvos valstybe, su valdovu, išreiškiančiu
pagonišką jos ideologiją. Nutrūkus krikščioniškai Mindaugo dinastijai, valstybė vis tiek nežlugo. Vokiečių ordino pradėtas karas anaiptol nebuvo gynybinis, kokiu
pavaizduotas Prūsijos užkariavimas. Pasirinkęs puolimo
taktiką, ordinas pradėjo vos ne kasmet rengti karinius
žygius į Lietuvos teritoriją, siekdamas ekonomiškai susilpninti valstybę, kad galutinai ją užvaldytų. Tokie žygiai
vokiečių literatūroje vadinami Litauenreisen. Juos skelbti ordinas galėjo neprašydamas Apaštalų Sosto leidimo.
Todėl dalis istorikų kalba apie „amžinąjį kryžiaus žygį“
į Lietuvą.28 Be to, kovodamas su lietuviais Vokiečių ordinas naudojosi tais pačiais dar XIII a. pirmojoje pusėje
išduotais aktais, pagal kuriuos jam leidžiama užkariauti
pagonių žemes (pirmiausia turėta omenyje Prūsija). TieKultūros barai 2012 ·7/8

sa, vėliau, jau XIV a. pirmojoje pusėje, pasirodė kiti aktai, kuriais imperatorius Liudvikas IV Bavarietis
Lietuvos valstybę dovanoja Vokiečių
ordinui.
Viduramžių autoriai bandė ideologiškai pagrįsti karo su Lietuva būtinybę. Kronikininkas Petras Dusburgietis visai neatsitiktinai užsimena
apie Šventojo Kryžiaus relikvijos (tokių relikvijų būta ir daugiau) dovanojimą Vokiečių ordinui – tai rodo, kad
kryžiaus žygius į Palestiną bandyta
susieti su tuo, kas vyksta Baltijos regione.29 Šv. Žemėje krikščionys gynė
svarbiausiąją relikviją – Viešpaties
Kapą, esantį to paties pavadinimo
bazilikoje Jeruzalėje. Rytinėje Baltijos pakrantėje, juo labiau pagonių
baltų arba finų žemėse, tokių gintinų
relikvijų (taigi ir piligrimystės centrų) nebuvo. Šventojo Kryžiaus reli- Donatas Tutlevičius. Kryžiuočiai. 2012
kvija, naudojama karo žygiuose prieš Piešinyje kiek fantasmagoriška maniera išreiškiamas lenkų ir lietuvių istoriografijos sukurtas
prūsus ir kitas pagonių gentis, kovą vaizdinys apie Vokiečių ordiną. Lietuviai vaizduojami vos ne kaip vilkai, nes viduramžiais po
iš Šv. Žemės turėjo teisėtai perkelti į krikščioniškąją Europą klajojo įvairiausi gandai apie pagonis kaip apie vilkolakius, beveik
„niekieno žemes“ prie Baltijos kran- žmogėdras. Kad egzistuoja vilkolakiai, buvo tikima nuo antikos laikų.
tų. Petras Dusburgietis stengėsi ne Kita vertus, karas, kaip sacrum, buvo ypatingas metas, manyta, kad karys priartėja prie dieviškumo
tik pagrįsti „gynybą“ nuo pagonių, sferos per tam tikrus numinosum potyrius. Krikščionių įsivaizdavimą, kad su pagonimis kovoja ir
bet ir pateisinti patį užkariavimų im- dangaus kareivija, vedama paties arkangelo Mykolo, arba kad Vokiečių ordino riteris stebuklingai
peratyvą, o tai naujas XIV a. kryžiaus įgauna trigubą jėgą, yra aprašęs ir kronikininkas Petras Dusburgietis.
karų ideologijos bruožas.30
Šie veiksniai lėmė, kad kryžiaus karas Baltijos re- Mėginant suvokti
gione skyrėsi nuo kovų tiek Iberijos pusiasalyje, tiek
Šv. Žemėje. Reikėtų pabrėžti ir tai, kad rekonkista reišXIX a. istoriografija kovas, nuo XI a. pabaigos iki
kė „atkariavimą“. Tokios neva „atkariavimo“ retorikos XIII a. paskutinio dešimtmečio vykusias Šv. Žemėje,
nevengė ir Vokiečių ordino ideologai. Kai buvo galu- pavadino kryžiaus žygiais, bet vėliau buvo suvokta, kad
tinai prarasta viltis išvaduoti Šv. Žemę, poligonais, ku- kryžiaus karas vyko ne tik ten. Žvilgsnis nuo Šv. Žemės
riuose Vakarų Europos riteriai demonstruodavo savo nukrypo Baltijos link ne iš karto, tą lėmė ne tik po„narsumą“, tapo Iberijos pusiasalis ir Baltijos rytai. Į litiniai ir ekonominiai įvykiai regione, bet ir bendras
juos plūsdavo „viduramžių rudens“ riteriai, o patys kultūrinis viduramžių Europos pakilimas, sustiprinęs
kryžiaus žygiai labiau priminė, pasak Jonathano Ri- krikščionišką mentalitetą. Šiuo atžvilgiu išsiskiria XII
ley-Smitho, nuotykį arba kurtuazinę avantiūrą.31
ir XIII a. Tada ne tik suklestėjo miestai, atsirado pirKultūros barai 2012 · 7/8
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Donatas Tutlevičius. Lietuvių mūšis su kryžiuočiais. 2012
Piešinyje atsispindi kovos įtampa, mūšio baigtis dar nežinoma, nes
priešų jėgos apylygės. Iš tikrųjų nuo XIII a. antrosios pusės vykusi kova
tarp Vokiečių ordino ir Lietuvos buvo savotiškas abiejų kariaujančių
pusių militarinės kultūros triumfas. Pavaizduoti gamtos elementai
(išlakūs medžiai, meldai) išduoda viduramžių Lietuvos tam tikrą
„laukiniškumą“, su kuriuo susidūrė Vokiečių ordino riteriai. Kita vertus,
miškas, vanduo ir krikščioniškojoje Europoje buvo paslaptingos stichi-

dinę Dievo karalystę žemėje, mėgino nusistatyti savo
santykį su kitomis religinėmis bendruomenėmis. Įdomu, kad dar XII a. teologas Gracianis, o XIII a. popiežius Inocentas IV numatė galimybę egzistuoti pagoniškoms ir musulmoniškoms visuomenėms, labai
aiškiai išdėstė misijų į musulmonų ir pagonių kraštus
programą, remdamasis popiežiaus Grigaliaus Didžiojo misijų teorija.33 Tai buvo padaryta jau vykstant kryžiaus žygiams į Šv. Žemę, Iberijos pusiasalį ir įsibėgėjant kryžiaus karui Baltijos regione. Pabrėždamas, kad
pagonis ir musulmonus galima atversti į krikščionybę
tik taikiais būdais, popiežius nuolat siuntė pranciškonų ir dominikonų misionierius į Rytus. XII a., o ypač
XIII a., didėjantis nusivylimas kryžiaus žygiais stiprino nuostatą, kad ne karas, o susitarimas turi lemti musulmonų ir pagonių atsivertimą į krikščionybę.
Svarbu ir tai, kad kryžiaus žygiai prieš musulmonus
ir pagonis jau nebuvo laikomi krikščioniškomis misijomis. Todėl vienuolis, per pamokslą ragindamas kilti
į kryžiaus žygį, nejautė prieštaravimo tarp šventojo
karo ir taikios evangelizacijos. Tokia buvo viduramžių
mąstymo ir mentaliteto specifika. Jos nesuvokus, Europos viduramžiai taip ir liks „tamsieji laikai“.

jos, vietos, kurių vengiama. Juk už miško, vandens, kalno, anot lietuvių
fokloro, prasideda anapusinis gyvenimas.

mieji universitetai, bet ir susidomėta antikos paveldu. Tuo laikotarpiu kova su musulmonais jau niekuo
nesiskyrė nuo kovos su pagonimis prie Baltijos krantų. Antai Petras Garbingasis, žymus teologas, Kliuni
abatas, siekęs atversti musulmonus į krikščionybę,
remdamasis VIII a. teologu Jonu Damskiečiu teigė,
kad islamas esąs stabmeldiškas tikėjimas (geriausias to
įrodymas atseit yra tai, kad musulmonai garbina juodąjį Kaabos akmenį).32 Truputį vėliau baltai irgi buvo
apkaltinti akmenų garbinimu, pagonis imta vadinti saracėnais, o šiuos – pagonimis. Musulmonų suplakimas
su pagonimis, žydais ir eretikais paskatino rastis tam
tikrus vaizdinius, kurie vėliau buvo naudojami kryžiaus karui prie Baltijos ideologiškai pagrįsti.
Tokia ideologija rėmėsi ne tik Šv. Raštu, bet ir antikiniu paveldu. Krikščionys, siekdami sukurti pavyz120
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Berlin Biennial of art decided to go directly into the waters of
politics, giving up artists who do not solve „real problems“. BB7
tends to become political biennial but not another biennial about
politics (page 39).

Vygantas VAREIKIS. Whas Does Sailor See? Some years ago the
author found an open briefcase in an abandoned farm in Nedzingė,
Southern Lithuania, and eventually made some historical research
into the documents and photos found. Through the life of a
country boy who became a sailor, the author drafted a summary of
the realities of Soviet life (page 102).

Gabrielė ŽAIDYTĖ. About Time that is Counted in a Different Way.
From the memoirs about the years of painter Algimantas Švėgžda
(1941-1996) spent in Belline (page 49).

Mikhail Chekhov. About The Importance of Love to Our Profession.
The lecture of director and actor to Hollywood actors in September
1955 (page 106).

Alma BRAŠKYTĖ. NDA‘s Otherness and a Styrange Word That Starts
with „A“. Teatre critic discusses a new program of NDA 12 (page 51).

Marius ŠČAVINSKAS. How Can We Understand Wars of the Cross?
While attempting to create God’s kingdom on earth, Christians
tried to draw up their relation to other religious communities. It
is important to note, that wars of the cross against Muslims and
Pagans were no longer treated as Christian mission. Thus a monk
who urged to join the warriors of the cross felt no contradiction
between holy war and peaceful preaching the gospel. Such was
the specificity of medieval thinking and mentality, thus if one
refuses to understand it the Middle Ages will remain the “dark ages”
(page 112).

Vaidas JAUNIŠKIS. City Festival: Between Ambitions of Power,
Symphaties of Audience and Theater Visions. Annette Lekerkerker,
executive director of Holland festival and Stefanie Carp, theater
director if Wiener Festwochen talks to Vaidas Jauniškis (page 56).
The Gardens of Eden and Hell: Georgia. Viktorija Samarinaitė
interviews writer David Dephy, artists Giorgij Gugushvili, Iraklij
Toklikishvili, Marius Abromavičius-Neboisia and curator Eka
Kartsivadze about culture, people, art and changes after the 2008
conflict between Russia and Georgia (page 62).
Jurgis MIKELAITIS/GEORGE MIKELL. My Odyssey. From the memoirs
of actor Jurgis Mikelaitis (George Mikell), continuing the fragments
published in KB 2010, No 3. The present publication includes
a Prologue, chapter “The Blood Group Tattoo” – about leaving
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Tomas KIAUKA. Searching an Authentic Memory: About Theological
Legacy of Česlovas Kavaliauskas. Review of the book Česlovas
Kavaliauskas. Eschatologija. Žmogui ir pasauliui (Eschatology. For a
Human Being and the World) (Vilnius: Edukologija, 2011) (page 122).
Krescencija ŠURKUTĖ. Dreams of Marsians. Ironical essay on
Lithuania’s cultural and political life (page 125).
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