
XIa. pr. vokieãi˜ ra‰ytiniame ‰altinyje – Kvedlinburgo analuose yra toks

∞ra‰as: „1009 metais ‰ventasis Brunonas, […] Rusios ir Lietuvos pasienyje

pagoni˜ trenktas ∞ galvà, su 18 savi‰ki˜ kovo 9 dienà nukeliavo ∞ dang˜“.

·iame sakinyje pirmà kartà paminòtas Lietuvos vardas. Øgyti vardà labai

reik‰minga. Kòsintasi j∞ net sunaikinti – XVI a. vid., sudarant Liublino unijà,

Lietuvà buvo siloma pavadinti Naujàja Lenkija, o okupuota Rusijos, XIX a.

Lietuva tapo „·iauròs vakar˜ kra‰tu“. 1009 m. Lietuvai baigòsi bevardò

epocha. Lietuva neatsitiktinai paminòta 1009-aisiais – tais metais ∞ Lietuvà

atvyko krik‰ãionybòs skleidòjas (drauge ir ·v. Romos imperatori˜ Otono III

bei Henriko II politikos vykdytojas) vienuolis saks˜ grafo snus Brunonas

Kverfurtietis (apie 974–1009 m.), apkrik‰tijo Lietuvos „karali˜“ Netimerà,

buvo nuÏudytas ir vòliau kanonizuotas. ·is ∞vykis i‰traukò Lietuvà i‰

neÏinomybòs – ‰v. Brunono (Bonifaco) misijos ir kankinystòs istorijos

pateikia pirmàj∞ Lietuvos vaizdà. Galima teigti, jog Kolumbas atrado

Amerikà, o ‰v. Brunonas – Lietuvà.
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·iame pasaulio Ïemòlapyje (tai iliustracija i‰ VIII a. gyvenusio vienuolio Beato „Apokalipsòs

komentar˜“ XI a. vid. kopijos, darytos Akvitanijos ·v. Severino vienuolyne) Lietuvos nòra: to

meto Europai ji neÏinoma. Taãiau nepaÏymòtos net ir valstybes sukrusios ir apsikrik‰tijusios

‰alys – Lenkija ir Vengrija. Tai suprantama: Ïinios apie to meto Europos pakra‰ãius tik

praòjus kuriam laikui tapdavo ir geografinio vaizdinio dalimi. ViduramÏi˜ Europa kròsi ant

Romos imperijos griuvòsi˜. Ankstyv˜j˜ ViduramÏi˜ Europa – tai Frank˜ imperija. Ilgainiui

Europos dalimi tapo kiti kra‰tai: Karolio DidÏiojo (768–814) nukariauti saksai (tarp Reino ir

Elbòs), Anglija, Skandinavijos ‰alys, Vidurio Europos kra‰tai – âekija, Lenkija, Vengrija. Juo

‰alis toliau nuo buvusi˜ Romos imperijos sien˜ – limes, juo labiau vòlavo valstybi˜ krimosi

procesai, krik‰tas ir ra‰tas, juo vòliau apie jà suÏinojo Europa. Taip nutiko ir Lietuvai.

Europa atranda Lietuvà
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Magdeburgo katedros skulptros vaizduoja Saks˜
dinastijos (919–1024) atstovà Otonà I Did∞j∞ (936–973 –
Vokietijos karalius), kur∞ 962 m. popieÏius vainikavo
imperatoriaus karna ir (kaip anksãiau Karol∞ Did∞j∞)
paskelbò Romos imperatoriumi. Taip buvo ∞kurta
Vokietijos, arba ·ventoji Romos, imperija, apie kurià
sakoma, kad ‰i valstybò nebuvo nei ‰venta, nei Romos
(atsisakiusi pretenzij˜ ∞ Italijà, nuo XV a. ji apòmò dau-
giausia tik vokieãi˜ Ïemes ir buvo pradòta vadinti „·ven-
tàja vokieãi˜ tautos Romos imperija“), nei imperija
(valdÏia buvo sutelkta imperijà sudariusiose hercogijo-
se). Taãiau ‰is politinis darinys egzistavo dar ilgus amÏius
(iki 1806 m.), kol j∞ i‰ardò Napoleonas.

·v. Romos imperatoriui Otonui III (996–1002) priskiriamos Evangelij˜ knygos
iliustracijose – pats imperatorius soste, apsuptas imperijos luomus simbolizuo-
janãi˜ figr˜, o prie imperatoriaus artòja alegorinòs figros: Roma (Italija), Galia
(Pranczija), Germania (Vokietija) ir Sclavinia (Slav˜ kra‰tai). ·v. Romos imperija
paprastai laikoma vokieãi˜ valstybe, taãiau Otonas III krò imperijos atnaujinimo
programà (renovatio imperium), kurios prioritetas turòjo bti ne tiesiog ‰ali˜ pri-
jungimas, o kristianizacija. Otonas III – skirtingai nei pirmtakas Karolis Didysis –
‰alia bendro valdovo pripaÏino ir kitus – karalius ir kunigaik‰ãius. Todòl tautas vaiz-
duojanãios moterys miniatiroje su karnomis ar ∞ jas pana‰iomis kepuròmis. Kaip
vokieãi˜ ir ital˜ karalius, Otonas III buvo lygus kitiems karaliams, taãiau kaip
imperatorius – auk‰tesnis. Imperijos pavadinimui tarsi suteikiamas atitinkamas
turinys, todòl pirma gretoje – Roma, o paskutinò – Slav˜ kra‰tai. Pastaroji figra
simbolizuoja naujà krik‰ãionybòs sklaidos bangà: tuo metu jau buvo apsikrik‰tijusi
Lenkija (966) ir Kijevo Rusia (988), vyko krik‰ãioni‰kosios misijos ∞ Vengrijà ir
Skandinavijà. Otono III aplinkoje subrendo ir pirmasis misionierius Prsuose 
‰v. Adalbertas (Vaitiekus) bei ‰v. Brunonas (Bonifacas). Tiesa, pastarojo misija
vyko jau valdant Henrikui II (nuo 1002 m. – Vokietijos karalius; 1014–1024 m. –
·v. Romos imperatorius). âia pateikiamas jo atvaizdas – biustas i‰ vieno seniausi˜
Saksonijos miest˜ Merzeburgo katedros portalo. 1004 m. Henrikas II atnaujino
Merzeburgo vyskupijà ir fundavo ‰ià katedrà kaip vyskupo rezidencijà.
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HENRIKAS II. MERZEBURGO KATEDROS PORTALAS. XVI A. PR.

OTONAS I DIDYSIS IR JO ÎMONA ADELHEIDñ.
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LIETUVA EUROPOJE 1009 M.


