
Svarbiausias ∞vykis plaãiuosiuose – Viperto ir ‰v. Petro Damianio –

‰v. Brunono (Bonifaco) misijos apra‰ymuose yra „karaliaus“ Netimero

krik‰tijimas. Taigi ‰v. Brunono misija prasidòjo kur kas sòkmingiau nei

997 m. tragi‰kai pasibaigusi ‰v. Adalberto (Vaitiekaus) misija Prsuose –

Netimeras pasirodò suprantàs krik‰ãionybòs prasm´ ir net sugebàs

diskutuoti teologijos klausimais. MaÏa to, Netimeras leid´s ‰v. Brunonui

sumesti ∞ ugn∞ savo stabus, o paskui i‰band´s ugnimi ir pat∞ misionieri˜.

Sumanymas pavyk´s – Netimero gentainiai ∞tikòj´ ir buv´ apkrik‰tyti.

Netimeras net ketin´s palikti valdÏià snui, o pats prisidòti prie ‰v. Brunono

veiklos. Taãiau sòkmingai prasidòjusi ‰v. Brunono misija baigòsi taip pat

tragi‰kai kaip ir ‰v. Adalberto: atskirai gyvenantis Netimero brolis

nukirsdino misionieriui galvà (vòlyvieji – XV a. ‰altiniai Netimero brol∞

vadina Zebedenu ir mini up´ Alstrà, ∞ kurià buvo ∞mesta misionieriaus

galva) ir i‰Ïudò beveik visà jo palydà. ·v. Brunono palaikus vòliau i‰pirko

Lenkijos karalius Boleslovas Narsusis. Taigi Netimero krik‰tas 1009 m. –

pirmasis krik‰tas Lietuvoje. Bet tai ne Lietuvos krik‰tas – valstybòs dar nòra.

Kaip Lietuvos valdovas, po pustreãio amÏiaus 1251 m. krik‰tysis Mindaugas,

o Lietuvos valstybò bus pakrik‰tyta tik 1387 m.

Atrodo, kad Lietuva Netimero krik‰tà
iki pat ‰i˜ dien˜ buvo uÏmir‰usi.
Todòl juo ∞domesnòs yra XVII a.
PaÏaislio vienuolyno freskos (neseniai
atidengtos ir restauruotos), kuriose
nuosekliai vaizduojamas Netimero
krik‰tas. Kaip freskos atsirado 
PaÏaislyje? PaÏaislio vienuolynas buvo
funduotas vienuoli˜ kamalduli˜ ir
jiems priklausò. ·i vienuolija ∞kurta
tik XVII a., taãiau savo i‰takas ji sieja
su XI a. teologo ‰v. Romualdo
idòjomis. Pats svarbiausias ‰i˜ idòj˜
‰altinis buvo ‰v. Petro Damianio
„·v. Romualdo gyvenimas“, kuriame
plaãiausiai apra‰yta ‰v. Brunono
misija. ·i knyga ne kartà i‰leista ne tik
kitur Europoje, bet ir Vilniuje. Taip
aplinkiniu keliu ‰v. Brunono istorija
gr∞Ïo ∞ Lietuvà. Taãiau ‰ios freskos 
yra ne vaizduojamosios epochos,
o vòlesni˜ laik˜ poÏirio ∞ praeit∞
‰altinis. Tai jau imaginacinò
ikonografija.

Neturime vienalaikio lietuvi˜ krik‰tijimo 1009 m. atvaizdo. Taãiau veikiausiai jie krik‰tyti

pana‰iai, kaip 997 m. buvo krik‰tijami prsai ir kaip tai vaizduojama Gniezno katedros duryse.

·ios durys – ∞spdingas XII a. meno paminklas su 18 scen˜ i‰ ‰v. Adalberto gyvenimo (Ïr. p. 29).

âia matome vienà scenà: misionierius krik‰tija prsus kubile. Tai tipi‰kas ViduramÏi˜ krik‰tiji-

mo bdas. Îinoma istorija, kaip vienas german˜ genties vadas, ∞kòl´s kojà ∞ kubilà, paklausò, ar

nekrik‰tyti jo protòviai bsià pragare. I‰gird´s teigiamà atsakymà, i‰traukò kojà i‰ kubilo ir

nebesikrik‰tijo. Tiesa, ‰v. Brunonas krik‰tijo eÏere, taãiau ir ‰iuo atveju svarbiausia ritualo dalis

turòjo bti vandens pylimas ant galvos.

Netimero krik‰tas
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·V. BRUNONO PAMOKSLAS „KARALIUI“ IR JO APLINKOS ÎMONñMS. FRESKA. XVII A.

·V. BRUNONO I·BANDYMAS UGNIMI. FRESKA. XVII A.

„KARALIAUS“ KRIK·TAS. FRESKA. XVII A.

[…] [Brunonas], pas rus˜ karali˜ nuvyk´s ir
apsistoj´s, òmò aistringai pamokslauti. Karalius
gi matydamas j∞ apsirengus∞ skurdÏiais
drabuÏiais, vaik‰ãiojant∞ basomis kojomis, manò,
kad ‰ventas vyras toksai ne dòl ∞Ïado, bet veikiau
dòl to, kad turto surinkt˜. Dòl to [karalius]
paÏadòjo, kad pats jo neturtà gausiomis
dovanomis praturtins, jei [‰is] nuo tokios r‰ies
apgaulòs atsitrauks. Todòl greitai negai‰damas
Bonifacas atgal ∞ nakvynòs vietà pasuka ir,
apsivilk´s vyskupui prideranãiais brangiais
drabuÏiais, taip ∞ karaliaus rmus vòl sugr∞Ïta.

·v. Petras Damianis. ·v. Romualdo gyvenimas. Apie 1040 m.

O karalius [...] taria: „[...] kad ∞tikòtume, jog
tiesa, kurià tu skelbi, yra tikra, greta vienas kito
bus sustatyti du atskiri auk‰ti mediniai
pastoliai. Ir po jais bus sukurta ugnis, [ir] tokiu
bdu, kai ugnis i‰ abiej˜ pusi˜ bus matoma, tu
pereik per vidur∞. Ir jei [tu] i‰ kurios nors pusòs
bsi kliudytas, [mes] tave visi‰kai toms ugnims
suryti patikòsime. Bet jei, kaip tu tiki, taip
neatsitiks, sveikas i‰liksi, [tada] visi mes tavo
Dievu be joki˜ sunkum˜ ∞tikòsime“. [...]
Bonifacas [...]  pirmiausia su ‰ventu vandeniu
ir smilkalais i‰ vis˜ pusi˜ apeidamas,
pa‰ventino ugn∞. Po to ∞Ïengò ∞ ‰nyp‰ãiant∞
liepsnos kamuol∞ ir i‰òjo nepaliestas.

·v. Petras Damianis. ·v. Romualdo gyvenimas. Apie 1040 m.

Tada karalius ir kiti, kurie ‰itame renginyje
dalyvavo, briais prie ‰vento vyro koj˜ puola,
a‰arodami pra‰o malonòs [ir] kar‰ãiausia
malda reikalauja krik‰to. Ir tokiai daugybei
gentaini˜ susirinkus krik‰tytis, taip atsitiko, jog
‰ventas vyras ∞ plat˜ eÏerà ∞brid´s ir vandens
prisisòm´s, liaud∞ pakrik‰tijo.

·v. Petras Damianis. ·v. Romualdo gyvenimas. Apie 1040 m.

Kai tik tà viskà karalius, vardu Netimeras, i‰girdo, pasakò: „Mes turime
dievus, kuriuos garbiname ir [kuriais] pasitikime. O tavo ÏodÏiams paklusti
nenorime“. Vyskupas, tai i‰gird´s, to karaliaus stabus ∞sakò atne‰ti ir jo
akivaizdoje su didÏiausia narsa ∞ ugn∞ ∞metò. […] karalius, didÏiausio ∞nir‰io
apimtas, [pasakò]: „Kuo greiãiau stverkite vyskupà ir ∞ ugn∞ mano akivaizdoje
∞meskite. Jei j∞ ugnis praris ir sudegins, js pamatysite, kad skelbimas yra
visi‰kai tu‰ãias. Pagaliau jei yra kitaip, [tai mes] tuãtuojau ∞ tà dievà
∞tikòsime“. […] O vyskupas, apsitais´s vyskupo rbais, liepò savo sostà ∞ne‰ti ∞
ugn∞, ir ant jo ugnyje taip ilgai sòdòjo, kol kapelionai sugiedojo septynias
psalmes.

Vipertas. Vyskupo Brunono pamokslavimo Prsuose istorija. Apie 1020 m.

Kitas pasakojimas apie ‰v. Brunono i‰bandymà
Minòdamas „rus˜ karali˜“, ‰v. Petras Damianis
neabejotinai klaidingai uÏra‰ò prs˜ vardà. Nesunku
paai‰kinti kodòl. „·v. Romualdo gyvenimas“ ra‰ytas
Italijoje, o italams „prsai“ ir „rusai“ skamba pana‰iai,
todòl galòjo ‰iuos ÏodÏius supainioti. Viperto (galbt
vieno i‰ 18-kos ‰v. Brunono palydov˜) pasakojime 
‰is „karalius“ vadinamas Netimero vardu, o pagoni˜
‰alis, ∞ kurià atvyko ‰v. Brunonas, – Prsija ir Netimero
tòvonija. Abu ‰ie ‰altiniai, pasakodami Netimero
krik‰to istorijà, apra‰o Brunono i‰bandymà ugnimi ar
tiksliau – gentainiams surengtà „ugnies spektakl∞“.
Taãiau Petras Damianis teigia, kad krik‰tijosi daugy-
bò Ïmoni˜, o Vipertas pasakoja konkreãiau: krik‰tà
priòmò Netimeras su 300 vyr˜.


