
Kvedlinburgo analai, kuriuose pasakojant apie ‰v. Brunono (Bonifaco)

Ït∞ paminòta Lietuva, – ne vienintelis vienalaikis ‰altinis, apra‰´s ‰∞ ∞vyk∞,

j˜ yra daugiau. Tai Merzeburgo vyskupo Titmaro kronika (1012–1018),

Bavarijos vienuolio benediktino Viperto pasakojimas „Vyskupo Brunono

pamokslavimo Prsuose istorija“ (apie 1020 m.) ir ital˜ teologo bei filosofo

‰v. Petro Damianio „·v. Romualdo gyvenimas“ (apie 1040 m.). Taãiau visi

jie 1009 m. ‰v. Brunono misijà lokalizuoja Prsijoje (o Damianis mini ne

prs˜, o rus˜ karali˜). Tik neseniai E. Gudaviãius pagrindò mint∞, kad

klysta ne Kvedlinburgo anal˜ autorius, minòdamas Lietuvà, o kiti ‰altiniai.

Tai, kad lietuviai painiojami su prsais, neturòt˜ labai stebinti. Antai XIII a.,

tai yra nuo minòt˜ ∞vyki˜ praòjus daugiau kaip 200 met˜, net tokioje

geografi‰kai artimoje ‰alyje kaip Lenkija visi baltai tebevadinami prsais,

o pvz., Mindaugas tituluojamas „prs˜ karaliumi“, pasakojama, kad jis

kartu su lietuviais uÏpuol´s Lenkijà.

I‰ tikr˜j˜ lai‰ke imperatoriui Henrikui II Brunonas ra‰o ketinàs vykti ∞

Prsijà. Neai‰ku, ar jis jau tuo metu turòjo tolesn∞ tikslà – misijà ∞ Lietuvà,

ar toks sumanymas kilo bnant Prsuose (t. y., apie Lietuvà suÏinojo tik

ten, o ne Kijevo Rusioje, kur misionieriavo 1008 m.). Svarbu tai, kad 

i‰lik´ gyvi ‰v. Brunono misijos Ïmonòs (o kad j˜ bta, mini Vipertas) 

nebepainiojo Prsijos su Lietuva. ·i˜ kra‰t˜ jau nepainiojo ir imperatoriaus

dvaras Magdeburge, ∞ kur∞ turòjo suplaukti tiksliausios Ïinios, uÏra‰ytos ir 

Kvedlinburgo analuose. Beje, net vòliau – XII a. Magdeburge sura‰yti ‰altiniai

(pvz., Magdeburgo analai), kurie plaãiau nei Kvedlinburgo analai pasakoja

apie ‰v. Brunono misijà – mat ròmòsi Titmaro kronika, – visur nuosekliai

taisò Prsijos vardà ∞ Lietuvos. Taigi kit˜ ‰altini˜ autoriai buvo menkiau

informuoti, o gal net nesuprato Ïini˜ apie naujas geografines realijas,

todòl ‰v. Brunono misijà stereotipi‰kai lokalizavo Prsuose. Taãiau

patikimuosiuose Kvedlinburgo analuose apie ‰v. Brunono misijà yra tik

vienas sakinys, o kituose ‰altiniuose (nors jie klaidingai mini Prsijà) pateikti

i‰tisi pasakojimai. Taigi galima teigti, kad tai yra pasakojimai apie Lietuvà.

·iandien Kvedlinburgas neatrodo
i‰skirtinis – toki˜ miest˜ Vokietijoje
nemaÏa. Taãiau X a., kai ·ventosios
Romos imperatoriai buvo saks˜
hercogai, Saksonijos sostinò
Magdeburgas buvo kartu ir imperijos
sostinò. O Kvedlinburgas yra netoli
Magdeburgo. âia rezidavo, 936 m.
mirò ir ·v. Servacijaus baÏnyãioje
buvo palaidotas Saks˜ dinastijos
pradininkas, imperatoriaus Otono I
DidÏiojo tòvas Henrikas I (valdò
919–936  m.). ·tai kodòl ‰ioje
baÏnyãioje 1936 m. Hitlerio bendras
Heinrichas Himmleris surengò
pompasti‰kà savo bendravardÏio
Henriko I mirties tkstantmeãio
minòjimà. Prie ·v. Servacijaus
baÏnyãios ∞kurtas moter˜
vienuolynas, funduotas Henriko I
Ïmonos Matildos, – to meto saks˜
auk‰tuomenòs mergin˜ auklòjimo
∞staiga. ·io vienuolyno abatòs buvo
glaudÏiai susijusios su imperatori˜
gimine (1009 m. vienuolyno abatò
buvo Otono III sesuo Adelheidò).
Vadinasi, Ïinios i‰ imperatoriaus
dvaro Magdeburge galòjo patekti
tiesiai ∞ ‰∞ vienuolynà. Tai dar kartà
patvirtina, kad Kvedlinburgo analai,
minòdami Lietuvà, neklysta.

Kur vyko ‰v. Brunonas?
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[1009 metais] ‰ventasis Brunonas, vadinamas Bonifacu, arkivyskupas ir

vienuolis, vienuoliktais savo atsivertimo metais Rusios ir Lietuvos pasienyje 

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

Kvedlinburgo analai. Apie 1009 m.

Tuomet, kai skelbò [Evangelijà] minòto kra‰to [Prsijos] ir

Rusios pasienyje, gyventoj˜ pirma draudÏiamas, toliau 

evangelijà skelbiant suimamas. Paskui, vasario 14 d.

[Brunonas] […] su 18 savo kelionòs draug˜ nukirsdinamas.

Tiekos ‰vent˜j˜ knai gulòjo nepalaidoti, kol Boleslovas, tai

suÏinoj´s, juos i‰pirko ir savo namams ∞gijo paguodà ateiãiai.

Titmaras Merzeburgietis. Kronika, VI kn. Apie 1014 m.

Vokieãi˜ kronikininko – Merzeburgo vyskupo (nuo 1009 m.) Titmaro
kronika yra to paties laiko kaip ir Kvedlinburgo analai ir patvirtina 
pastar˜j˜ patikimumà. Skirtingai nei Viperto ir ‰v. Petro Damianio
pasakojimai, Titmaro informacija (kronikininkui jà perteikò pats 
‰v. Brunono tòvas) apie misionieriaus mirt∞ yra maÏiau nutolusi nuo
paties ∞vykio ir vietos, ir laiko poÏiriu. Tiesa, klaidingai minimi prsai
ir pateikiama kita ‰v. Brunono mirties data – matyt, buvo bandoma
savaranki‰kai skaiãiuoti. Svarbiausia ‰io pasakojimo naujiena – pa-
minòtas palaik˜ i‰pirkimas.
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