ALGIRDO TIKĖJIMAS

Valdovo tikėjimas buvo lemiamos reikšmės dalykas viduram
žinės Lietuvos valstybės politinėje istorijoje. Patys svarbiausi įvy
kiai Lietuvos susiformavime buvo susiję su Mindaugo krikštu ar
apostazija. Susijungimas su Lenkijos karalyste, bene visų svar
biausias posūkis politinėje Lietuvos istorijoje, nulėmęs keturių su
viršum šimtmečių istorinio vystymosi kryptį, irgi buvo susijęs su
lotyniškosios krikščionybės įvedimu Lietuvoje.
Bendrai, yra aišku, kurie Lietuvos valdovai buvo kokios reli
gijos, tai yra, kurie buvo pagonys, kurie lotynų krikščionys, kurie
pravoslavai. Viena išimtis—Algirdas. Iš tikro, yra du glaudžiai
susiję klausimai: siauresnis — Algirdo asmeninis išpažinimas, ir
platesnis — implikacijos, išplaukiančios iš jo priskyrimo prie vienos
ar kitos tikybos. Šio antro klausimo ypatinga svarba, tiesioginis
ryšys su Lietuvos valstybės kultūriniu gyvenimu XIV šimtmečio
viduryje — tai yra, su Lietuvos pravoslavėjimu ir įtraukimu į rytų
krikščionybės kultūrinę sferą, gal ir suteikia atitinkamą reikšmę
pirmo siauresnio klausimo — valdovo asmeninio tikėjimo — nagri
nėjimui.
Atsižvelgiant į valdovo tikėjimo svarbą. Algirdo išpažinimą
galima dalinai pagrįsti įvertinimu, kiek jo laikais Lietuvos valstybė
buvo rusiška ar slaviška, kurioje valdančioji lietuvių mažuma atsi
dūrė surusėjimo ar suslavėjimo procese, staigiai nutrauktame Jogai
los posūkiu į Lenkiją ir į lotyniškąją krikščionybę. Teigimai apie
Algirdo pravoslaviškumą dažniausiai yra susieti su teigimu, kad jo
valdoma Lietuvos valstybė buvo rusiška savo kultūra, todėl rusams
visai patraukli tapti Kijevo valstybės įpėdine ir Rusijos žemių
suvienijimo branduoliu. Tuo tarpu, teigimai apie jo pagoniškumą
dažniausiai susiję su noru menkinti slaviškos įtakos reikšmę Lie
tuvos valstybės struktūrai ir kultūriniam gyvenimui.
Vien siauresniu klausimu—tai yra, asmeniniu išpažinimu —
Algirdas istorijografijoje yra tapęs gan chameleoniška asmenybe,
ir yra buvęs įvairiai vadinamas, tik ne lotynų krikščioniu ir ne
laisvamaniu. Kai kurie jį laiko pagoniu, tokiu išlikusiu per visą
savo gyvenimą. Jurgėla jį laiko įsitikinusiu pagoniu, bet tokiam
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teigimui neduoda argumentų 1. Alekna pareiškia tą patį nepa
grįstą tvirtinimą 2 . Koncevičius taip pat be nurodymų jį laiko
« pilniau pagonišku savo pasaulėžiūroje už savo ainius », ir tęsia,
nors, atrodo, prieštaraujančiai, kad «Algirdas, neatsižvelgiant į jo
užtęsta kovą prieš krikščionybės jėgas, suteikė pilną laisvę rytų
ir vakarų katalikams [sic] išpažinti savo tikėjimą jo žemėse»3 .
Šapoka 4 5 ir Daugirdaitė-Sruogienė5 mini Algirdo pagoniškumą, atpa
sakodami jo sudeginimą pagal senas tradicijas miške prie Maišio
galos. Basanavičius užsimena apie tą sudeginimą, pasinaudoda
mas vokiečių kronikininko Hermanno de Wartberge pareiškimu :
« pagal jų apeigas, per iškilmingas laidotuves buvo sudeginta įvairių
daiktų ir aštuoniolika ristų žirgų », ir iš to daro išvadą, kad Algir
das « krikščionybės nebuvo priėmęs » 6 . Sudeginimą mini ir Genea
logia Jagiellonów autorius Wdowyszowski 7 . Paszkiewiczius Algirdą
laiko pagoniu, remdamasis bizantiku istoriku Nikiforu Gregoru,
kuris rašė: «Visi lietuviai žmonės [...] kol kas yra paskendę pago
nybėje ir garbina ugnį kaip dievą [... ] Jų karalius [... ] lenkiasi prieš
saulę » 8 . Ukrainietis, pravoslavų bažnyčios istorikas Vlasovskij be
abejo iš čia paėmė savo išsireiškimą, pavadindamas Algirdą « di
džiuoju ugnies garbintojų karaliumi » 9 .
Iš kitos pusės, eilė istorikų jį laiko pravoslavu. Solovjovas užsi
mena apie Algirdo mirtį šitaip : « 1377 metais mirė Algirdas, tapęs
prieš galą vienuoliu, dėl ko savo pasaulietišką Aleksandro vardą
pakeitęs į Aleksejaus»10 . Iš šio šaltinių nenurodant pareikšto teigimo
išeitų, kad jau prieš mirtį valdovas buvo pravoslavas. Platonovas
tvirtai teigia, kad Lietuva pagal gyventojus buvo rusiška valsty
bė 11 , ir mini kai kurių kronikų aprašinėjimus Algirdo charakterio,
1 R. Jurgėla, A History of the Lithuanian Nation, New Yorkas 1948,
102 psi.
2 A. Alekna, Lietuvos istorija, Tilžė 1923, 41 psl.
3 J. B. Koncevičius, Russia's Attitude towards Union with Rome, Washingtonas 1927, 134-135 psl.
4 A. Šapoka, Lietuvos istorija, Fellbach 1950, 94 psl.
5 V. Daugirdaitė-Sruogienė, Lietuvos istorija, Chicaga 1956, 116 psl.
6 J. Basanavičius, Apie vėles bei nekrokultą senovės lietuvių leidinyje
Rinktiniai raštai, Vilnius, 1970, 314 psl. ; Scriptores Rerum Prussicarum, II t.,
113 psl.
7 Z. Wdowyszowski, Genealogia Jagiellonów, Varšuva 1968, 10 psl.
8 H. Paszkiewicz, The Origin of Russia, Londonas 1954 229 psl. ; V. Parisot vert. ir red., Notice sur le livre XXXVII de Nicephore Gregoras, žr.
Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, Paryžius 1851,
XVII t., 2 dalis, 79-81 psl.
9I. Vlasovskiij, Naris istorija ukrainskoj pravoslavnoj cerkvi, New Yorkas
1955, 216 psl.
10 M. Solovjov, Istorija Rossii, Maskva 1960, II t., 277 psl.
11 S. F. Platonov, Lekcii po russkoj istorii, Petrapilis 1893, 205 psl.
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nors be smulkmenų. Jo pagoniškas elgesys ne tiek liudija jo asme
nini išpažinimą, kiek jo politinę taktiką. Nors Platonovas nieko
nesako apie Algirdo tikėjimą, jis ji laiko rusiškumo atstovu Lietu
voje ir tvirtina, kad šio valdovo visos simpatijos buvo nukreiptos
į rusų tautybę12.
Sekdamas šią tradiciją, Liubavskij teigia, kad Algirdas apsi
krikštijo pravoslavu13. Šiais laikais toks teigimas yra pasirodęs
vakarietiškoje literatūroje. Vernadskij yra pareiškęs, nors nenu
rodydamas šaltinių, kad yra duomenų Algirdą laikyti pravoslavu 14.
Riazanovskij, savo plačiai naudojamoje Rusijos apžvalginėje isto
rijoje, A History of Russia, cituoja Platonovą, teigdamas, kad,
atsižvelgiant į atskiras tautybes, galima sakyti, kad Algirdo sim
patijos ir dėmesys susikoncentravo ties rusų tautybe. Savo pažiū
romis, įpročiais ir šeimos ryšiais Algirdas priklausė rusiškajai tau
tybei ir buvo jos atstovas Lietuvoje 15. Savaime aišku, kad kaip
toks, jis negalėjo nebūti pravoslavas. Ukrainietis emigrantas Dikij
rašo, kad «yra priežasčių teigti, kad ne tik giminystės ryšiai vedė
Algirdą į [...] maišymąsi [į šiaurės-rytų Rusijos reikalus]. Nors ir
lietuvis krauju, jis buvo rusas savo kultūra, ir kaip išskirtinis
asmuo ir toli pramatantis politikas, jis skaitėsi su galimybe ap
jungti visas Kijevo valstybės žemes savo valdžioje. Šita galimybė
buvo visai reali, ir jei ne Vakarų įsimaišymas į rusiškus reikalus,
yra galima manyti, kad sujungimas visų Kijevo valstybės dalių
būtų buvęs įvykdytas ne 1945 metais, bet gale XIV šimtmečio »16.
Pravoslavijos implikacija čia išplaukia iš rusiškos kultūros.
Anglas pravoslavijos istorikas Frere, nors irgi be šaltinio nuro
dymo, teigia, kad Algirdas priėmė provoslavišką krikštą17. Metro
politas Makarijus, savo bažnytinėje istorijoje rašo, kad Algirdas
laikotarpiais buvo pravoslavu, tačiau ir jis nenurodo šaltiniu18.
Pravoslavijos istorikas Talberg, rašydamas Amerikoje, teigia, kad
jis priėmęs krikštą tėvui dar būnant gyvam, vėliau atsivertęs į

12

Ten pat, 235 psl.
M. K. Lujbavskij, Očerk istorii litovsko-russkago gosudarstva, Maskva
1915, 41 psl.
14 G. Vernadsky, The Mongols and Russia, New Haven 1953, 238 psl.
15 N. Riasanovsky, A History of Russia, New York 1969, 149 psl.
16 A. Dikij, Neizvraščennaja istorija Ukrainy-Rusi, New Yorkas 1960,
I t., 80-81 psl.
17 W. H. Frere, Some Links in the Chain of Russian Church History,
Londonas 1918, 45 psl.
18 Makarij, Maskvos Metropolitas, Istorija russkoj cerkvi, Petrapilis 1886,
VI t., 339-340 psl.
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pagonybę, ir prieš savo mirtį vėl tapęs provoslavu 19 . Talberg,
kaip ir daugelis kitų, nenurodo jokių šaltinių. Von Engelhardt,
rašydamas karo metu, nors prileisdamas Lietuvos valstybės suru
sinimą kultūrinėje sferoje, pareiškia, kad Algirdo asmeninio tikė
jimo klausimas dar nėra išspręstas 20 .
Vieninteliai, kurie išsamiau išstudijavo ši klausimą yra P. D.
Briancevas21 22 23 ir P. N. Batiuškovas22 23 . Abudu rašė oficialiojo carizmo
mažumų rusifikacijos politikos laikotarpyje, tai iš jų negalima
tikėtis objektyvumo, tačiau, nežiūrint to, jie yra parodę daugiau
sia dėmesio šiam klausimui, ir išsamiausiai surinkę duomenis.
Be abejo, jų surinkti ir nurodyti šaltiniai, kaip ir jų išvados, yra
turėję daugiausiai įtakos vėlesniems istorikams.

Batiuškov teigia, kad Algirdas, vedęs rusų kunigaikštienę ir
ilgai gyvenęs savo rusiškose žemėse, surusėjo ir slaptai praktikavo
pravoslavų tikėjimą2S. Tai greičiausiai įvyko Vitebske, kur jis
pakrikštytas Aleksandro vardu, nors atsižvelgdamas į stiprią pago
niškąją partiją Lietuvoje, jis stengėsi nuvertinti to akto reikšmę.
1342 metais, kai Pskovo gyventojai pasikvietė jį tapti jų valdovu
ir apsikrikštyti, jis jiems atsakęs : « Esu jau krikštytas, ir krikščio
nis esu, antrą kartą apsikrikštyti aš nenoriu»24. Tapęs Lietuvos
didžiuoju valdovu ir persikėlęs į Vilnių, Algirdas, anot Batiuškovo,
ir ten rodęs palankumą pravoslavijai ir rusiškajai tautybei. Nežiū
rint artimumo pagrindinės « Litvinų » pagonybės šventyklos 25, Al
girdo pirma žmona turėjo su savimi kunigą Nestorą, kuriam pa
vyko atversti du žinomus lietuvius iš didžiojo valdovo dvaro —
Kumetsą ir Nežildą, pakrikštytus Ivanu ir Antonijų. Tai įsiutino
pagonis. Po Algirdo žmonos Marijos Jaroslavnos mirties (1346), jie
skundėsi Algirdui dėl to krikšto, ir jis, dar nesijausdamas pilnai
įsitvirtinęs valdovo soste, ir bijodamas riaušių, įsakė anuos suimti.
Po metų kalėjimo, kur jiems pasisekė daugiau atversti, jie buvo
pakarti kartu su jų giminaičiu Kruglec (Evstafii), kuris irgi buvo
tapęs krikščioniu 26. Jų palaikai liko Vilniuje. Nors mūsų šimtme
19

N. Talberg, Istorija russkoj cerkvi, Jordanville, N. Y., 1959, 111-112

20

E. F. von Engelhardt, Weissruihenien : Volle und Land, Berlynas 1943,

psl.
41 psl.
21 P. D. Briancev, Istorija litovskago gosudarstva s drevneišich vremen,
Vilnius 1889.
22 P. N. Batiuškov, Belorussija i Litva : istoričeskija sudby severo-zapadnago kraja, Petrapilis 1890.
23 Ten pat, 70 psl.
24 Ten pat, 76 psl.
25 Ten pat.
26 Ten pat.
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čio tarpkariniame laikotarpyje tų palaikų Vilniuje nebuvo, dabar
juos vėl galima matyti Vilniaus pravoslavų katedros rūsyje. Ba
tiuškov pamini įvairias bažnyčias, kurias Algirdo žmonos, Marija
Jaroslavna ir Juliana Aleksandrovna pastatė Vilniuje. Jis taip pat
teigia, kad Algirdo vaikai, dviejų pravoslavių žmonų, buvo arba
krikštyti tame tikėjime ar bent gerai su juo susipažinę. Pagal
stebėtojų nurodymus, iš dvylikos sūnų, dešimt buvo krikštyti pra
voslavais, ir penki tėvui dar gyvenant, turėjo krikščioniškus vardus.
Dvi dukros, minimos kronikose, taipogi turėjo krikščioniškus
vardus ir ištekėjo už rusų.
Batiuškovo platesniojo klausimo įvertinimas atitinka jo teigi
mus apie siauresnį: «Taip, išpažindamas pravoslaviją ir ją ska
tindamas, Algirdas gerai suprato, kad pravoslavų tikėjimas rusų
tautai tarnauja pagrindu jos tautybei ir glaudžiausiai suriša visas
valstybinės priklausomybės išdalintas rusiškas gentis, ir dėl to jis
stengėsi išlaikyti rusišką pravoslavišką bažnyčią Lietuvos valsty
bėje atskirą nuo Bažnyčios už Lietuvos ribų, ir įkurti LietuvosRusijos pravoslavišką metropoliją»27. Algirdas ilgai stengėsi Kon
stantinopolyje gauti atskiro metropolito paskyrimą Lietuvai, iš ko
kilo ginčai su Maskvoje gyvenančiu metropolitu. Atsižvelgdamas
į šias pastangas, Batiuškovas išveda, kad Algirdas mirdamas (1377)
paliko savo valstybę pakelyje į pilną surusėjimą. Pravoslavija pasi
rodė labai anksti net tolimoje ir atsiskyrusioje Žemaitijoje, kur, ži
noma, pastatyta eilė pravoslavų bažnyčių ir vienuolynų 28. Pasinau
dodamas lenko Jaroszewicziaus teorijomis, jis teigia, kad Lietuva, jei
tokios tendencijos būtų prasitęsusios, jei ji būtų priėmusi rusų kalbą,
papročius, dalinai ir teisę, rusiškos dvasiškijos valdžią ir tapusi
vis artimesnė Rusijai dėka jų valdovų susigiminiavimo, ji būtų
pakeitusi savo lietuvišką-pagonišką tautybę į rusišką-krikščioniš
kąją29.
Briancevo teigimai ir išvados sutampa su Batiuškovo, tik Brian
cevas dar išsamiau išdėsto duomenis, pašvęsdamas visą skyrių Al
girdo pravoslaviškumui. Jo pareiškimas, kad Algirdas savo įpročiais,
šeimos ryšiais, ir ideologija buvo rusas, laikomas beveik savaime
aiškiu faktu : «Kas liečia tautybę, Algirdas pilnai priklausė rusams
— jo simpatijos, jo pažiūros ir jo tikyba visai sutapo su šia tau
tybe »30. Tačiau jis kelia klausimą, ar Algirdas buvo pravoslavas,
nes radęs daug teigimų, ypač tuometiniuose vadovėliuose, rusų ir
27

Ten pat, 79 psl.
Ten pat, 80-81 psl.
29 Ten pat.
30 Briancev, Istorija litovskago gosudarstva s drevneišich vremen. Vilnius
1889, 140 psl.
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lenkų kalbomis, kad Algirdas buvęs sudegintas, pagal seną lietuvių
pagonišką paprotį. Nors pripažįsta, kad šiam teigimui yra šaltinių,
t. y. Hermannas de Wartberge ir Dlugoszas, jis prideda, kad yra šal
tinių, įrodančių ir ką kita. Bycbovcas ir Gustinovas teigia, kad
Algirdas apsikrikštijo prieš vedybas su Marija Jaroslavna, 1318
metais. Ta žinia pasitvirtina ir Nikonovskio kronikoje, kai Algir
das po pakvietimo, 1342 metais, valdyti Pskovą su sąlyga, kad
apsikrikštytų, pskoviečiams prisipažino esąs krikščionis. Prie šių
šaltinių Briancevas prideda eilę kitų kurie ne tik patvirtina By
chovco, Gustinovo ir Nikonovskio kronikas, bet dar teigia, kad
prieš mirtį, Algirdas ne tik apsikrikštijo, bet pagal rusų valdovų
seną tradiciją tapo ir vienuoliu.
Karamzin cituoja neišleistą kroniką: «Princesė Juliana, maty
dama savo vyro Algirdo paskutinį alsavimą, rūpinosi jo išganymu
ir sušaukė savo sūnus ir savo dvasinį tėvą, Dovydą, Pičeros vienuo
lyno archimandritą, ir prikalbėjo savo vyrą, ir su Dievo pagalba
jį apkrikštijo ir šventu vienuoliu jį padarė », ir po keletos dienų
jam mirus, paguldė jo kūną Mergelės (Palaiminimo) cerkvėje kur
jis ir dabar tebėra 31.
Narbutas, rinkdamas medžiagą savo istorijai, matė XV amžiaus
evangeliją Vilniuje su senu užrašu : «Didysis Lietuvos Valdovas
Andrėj, Gediminovič, šventoje vienuolystėje Aleksėj, miręs prisimi
nime šventųjų kankinių Platon ir Roman, t. y. 18 lapkričio »32.
Narbutas taip pat mini suradęs domininkonų vienuolyne Tra
kuose to vienuolyno turto sąrašą, kuriame apie vieną varpą rašo
ma : « šis varpas, padovanotas kunigaikščio Oginskio, savyje turi
kitą išlietą ir perskeltą varpą, svėrusi 645 svarus, kuris turėjo
tokį įrašą : « Dievo vergas, Jakov Andrejevič su savo motina Julia
na Aleksandrovna [... ] Didysis Lietuvos Valdovas davė šį varpą
nulieti šv. Paraskevos [... ] bažnyčiai»33. Po to data, 6887, —
metai, kuriais Jogaila tapo didžiuoju valdovu. Šis užrašas, pagal
Briancev, parodo ne tik, kad Algirdas buvo krikštytas provoslavu,
bet ir, kad jis turėjo krikščionišką vardą, Andrėj, ir taip pat, kad
jo sūnus Jogaila buvo krikštytas Jokūbu.
Stryjkowskis mini, kad jis asmeniškai matęs Algirdo portretą
Vitebske, tvirtovės cerkvėje, kurią Algirdas pastatęs. Šis faktas,
V. B. Antonovičiaus sprendimu parodo, kad Algirdas apsikrikštijo
Vitebske. Šią Stryjkowskio užuominą pakartoja Basanavičius savo
Kunigaikštis Keistutis ant savo žymėspaudžių : « Pats mačiau Algir
31
32
33

Ten pat, 168 psl.
Ten pat.
Ten pat.

7*

ALGIRDO TIKĖJIMAS

247

do ir jo žmonos paveikslus bažnyčios altoriuje, nupieštus su ilgu
apsiaustu, kaip graikų »34 35.
Iš visų šaltinių, Briancev neišvengiamai prieina išvadą,
kad Algirdas krikštytas pravoslavu 1318 metais, prieš vedybas su
Vitebsko kunigaikštyte Marija, kada gavęs Andrėj vardą; prieš
mirtį tapęs vienuoliu Aleksej vardu. Skirtumai rusiškose kronikose
dėl krikšto laiko, Antonowicziaus nuomone išaiškinami tuo, kad Algi
rdas laikė savo krikštą asmeniniu reikalu, ir greičiausiai stengėsi jį
slėpti politiniais sumetimais, ypač Vilniuje, kur pagoniškasis ele
mentas buvo gan stiprus 35.
Platesniu klausimu, Algirdas, anot Briancevo, ne tik pravosla
višku, vardu, bet ir veiksmais parodė savo pasišventimą tam tikė
jimui. Tam įrodyti, Briancevas atpasakoja jo ir jo žmonų veiklą
bažnyčių ir vienuolynų statyboje Gudijoje ir Vilniuje : « Glaudūs
ryšiai Algirdo su rusiškąja tautybe davė galimybę pravoslavijai
išsiplėsti ir etninių lietuvių tarpe Vilniuje ir kitur»36. Antono
wiczius pakartoja legendą apie tris provoslavus kankinius, pri
dėdamas detalę, kad jie buvę pakarti ant ąžuolo šventoje girioje,
kur dabar stovi provoslavų šv. Trejybės bažnyčia. Jų lavonai
kabėję keletą dienų, bet nei žvėrys, nei paukščiai jų nelietę. Tos
bažnyčios altorius esąs pastatytas toje vietoje, kurioje stovėjęs tas
ąžuolas. Teigimas, kad pati bažnyčia pastatyta dar Algirdo
laikais, meta šešėlį ant legendos galimo tikrumo. Briancevas
taip pat teigia, kad Algirdas, nugalėjęs totorius prie Mėlynųjų
Vandenų, nužygiavęs į Korsuno miestą netoli Chersono iš kur atga
benęs Aušros Vartų ikoną ir ją pastatęs Vilniuje virš vartų, pagal
pravoslavų bažnyčios papročius. Anot padavimo, katalikai pa
veikslą įsigijo tik XVIII šimtmetyje37. Briancevas pastebi, kad
kai kurie tvirtina, jog Algirdas po pirmos žmonos mirties vėl atsi
vertė į pagonybę, ir, anot cituojamo Karamzino, prieš pat mirtį
vėl sugrįžo į krikščionybę. Nors ir netiesioginiu būdu, tačiau iš
tono aišku, kad Briancevas su tokiu teigimu nelinkęs sutikti. Žinios
apie pravoslavijos išplitimą Lietuvoje imamos iš popiežiaus legato,
Messinos vyskupo, kuris lankėsi Vilniuje 1393 metais, pranešimo,
kuriame pastebima, kad Vilniuje yra daug rusų bažnyčių ir jose
meldžiasi daugelis lietuvių pagal rytų apeigas38. Metropolitas
34 Basanavičius, Kunigaikštis Keistutis ant savo žymėspaudžių, leidinyje
Rinktiniai Raštai, Vilnius 1970, 102 psl.
35 Briancev, Istorija litcvskago gosudarstva s drevneišich vremen, Vilnius
1899, 169 psl.
36 Ten pat, 172 psl.
37 Ten pat, 148 psl.
38 Ten pat, 174 psl.; šaltinis nenurodytas.

248

ROMAS J. MISIŪNAS

8*

Kiprijonas, kada valdė Kijevo vyskupiją, prieš tapdamas Maskvos
metropolitu, rašė Sergijui Radonežui, Troice-Sergijevo (Zagorsko)
vienuolyno įkūrėjui 1378 metais, t. y. tuoj pat po Algirdo mirties, kad
jis būdamas Lietuvoje pastebėjęs, kad esą daug lietuvių nepažįstan
čių tikrojo Dievo. Per krikštą juos įvedė į pravoslaviją, įkūrė
daug cerkvių ir atvertė Naugarduką, kuris buvo atitrūkęs nuo
pravoslavijos 39. Briancevas taip pat atpasakoja katalikų pastangas
Vilniuje, mėgindamas įrodyti lietuvių neapykantą jiems. Tai mato
ma iš pranciškonų vienuolyno sudeginimo, Algirdui išvykus žygiui
į rytus. Už tai miestiečiai buvo valdovo žiauriai nubausti. Nors
Briancevas necituoja Jaroszewicziaus, jo bendra tendencija ta pati —
Lietuvos valstybė Algirdo laikais ėjo surusėjimo keliu, kurį rodė
pats jos valdovas.
Tad turime septynis šaltinius tiesioginiai liečiančius Algirdo
asmeninį tikėjimą. Iš jo ankstyvesnio gyvenimo Bychovco ir
Gustinovo kronikų užuominos apie jo apsikrikštijimą prieš vedybas
su Marija Jaroslavna (1318 metais); Nikonovskio kronikose apie
jo prisipažinimą pskoviečiams krikščioniu; Nikiforas Gregoras jį
laikė pagoniu jo viešpatavimo metų viduryje ; Karamzino istorijoje
randami neišleistos kronikos teigimai apie Algirdo krikštą ir prieš
mirtį tapimą vienuoliu ; Hermannas de Wartberge ir Dlugoszas
apie jo sudeginimą pagal senas pagoniškas tradicijas.
Taip pat yra trys netiesioginiai teigimai: Narbuto minėta XV
šimtmečio evangelija, kurioje Algirdas vadinamas Andriejumi
Gediminovičiumi; Narbuto rastas inventorius apie varpą su Jogailos
įrašu—Jakov Andrejevič ; Strykowskio pastaba 1582 metais apie
Algirdo portretą Vitebsko cerkvėje. Iš jų visų įtartinas tik neišleistos
kronikos nežinomas autorius, kurį mini Karamzinas. Briancevas ne
nurodė, kur ta Karamzino citata randasi. Karamzinui pasisekė surasti
tik pastabą o ne citatą iš tos neišleistos kronikos, kad Algirdas
mirė krikščioniu, prieš mirtį pakeisdamas savo krikšto vardą
Aleksandr į vienuolišką vardą—Aleksėj 40. Šio kronikininko tvirti
nimas prieštarauja teigimams, kad Algirdas valdė būdamas pravo
slavu, tačiau, bendrai paėmus, Karamzinas, kaip šaltinis, nėra pilnai
patikimas. Be to Algirdui priskirtas vardas (Aleksandr) nėra užtin
kamas kituose originaliuose šaltiniuose. Kitiems tiesioginiams tei
gimams nėra pagrindo prieštarauti. Visai logiška, kad Algirdas
vesdamas Mariją Jaroslavną tapo pravoslavu, nors to fakto dėl
politinių sumetimų neskelbė, bet progai pasitaikius prisipažino, kai
39

Ten pat, 175 psl.; iš Pravoslavnyj sobesednik, 1861, II t.
N. M. Karamzin, Istorija gosudarstva rossijskago, Maskva 1903, A. A.
Petrovič leidinys, V t., 25 psl.
40
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Pskovas jam siūlė ten viešpatauti, pirma apsikrikštijus. Nėra nelo
giška prilesti jį atsivertus į pagonybę po pirmos žmonos mirties
— tai išaiškintų Nikiforo Gregoro teigimus (taip pat ir tą istoriją
apie Vilniaus pravoslavus kankinius). Jo sudeginimas laikantis
pagoniškų apeigų galėjo įvykti pagonybės šalininkų valia, nes savo
viešpatavimo laiku Algirdas buvo laikomas pagoniu. Jei ir įvyko
krikščionybės priėmimas prieš pat mirtį, nebūtinai turėjo būti tai
viešai skelbiama. Priešmirtinis sugrįžimas į pravoslaviją, tapimas
vienuoliu ir palaidojimas cerkvėje minimi tik įtartino kronikininko
Karamzino istorijoje. Wartberge ir Dlugoszas artimesni įvykiams už
Karamziną. Nors nėra priežasčių įtarti Wartberge ar Dlugoszo
tikslumą, Algirdo sudeginimas gal nieko nepasako apie jo asmeninį
tikėjimą. Susidegino Algirdas ne pats.

Narbuto ir Stryjkowskio trys netiesioginiai teigimai irgi ne
prieštarauja kitiems. Be abejo, Algirdas per krikštą Vitebske įsi
gijo tą krikščionišką vardą, kuris ir minimas cerkvėse per religines
apeigas. Taip pat sunku nesutikti, kad jam buvus pravoslavu
ir Vitebsko katedros steigėju, jo portretas ten kabėtų net ir ilgai
po jo mirties. Nors gal ir galima prileisti, kad tas portretas, kuris
ten kabėjo 1584 metais, atsirado tik po Algirdo laikų.
Yra argumentų prileisti, kad istorija apie tris kankinius sugal
vota Algirdo pravoslaviškumo šalininkų. Jei ji nebūtų legenda,
tai parodytų, kad Algirdas buvo ar nelabai tikras savo tikėjime
ir lengvai pasidavė pagonių reikalavimams pakarti savo tautiečius
už išpažinimą to paties tikėjimo, ar iš viso nebuvo pravoslavas.
Iš turimų šaltinių neįmanoma tikrai nustatyti Algirdo asmeninį
tikėjimą. Gal labiau tikėtina, kad gyvendamas Vitebske, jis priėmė
pravoslavų krikštą, o tapęs Lietuvos valdovu dėl politinių priežas
čių vėl sugrįžo į pagonybę. Beveik visi istorikai pripažįsta Algirdo
politinį gudrumą, todėl nereikėtų stebėtis, jei jis, kaip ir Min
daugas, keitė religijas pagal politinius reikalavimus.
Iš Algirdo politinės veiklos taip pat negalima nustatyti jo tikė
jimo. Noras apjungti (rytų slavu) žemes savo valdžioje, nei parodo
nei neparodo jį buvus pravoslavu.
Jo pastangos Lietuvos valstybei gauti atskirą metropolitą,
nors ir liečia religinį klausimą, buvo vien politinis reikalas. Iš
ginčų ir politinių manevrų, susietų su tuo klausimu, negalima sufor
muluoti teigimo apie Algirdo pravoslaviškumą, nei apie pravosla
vijos
išsiplėtimą
Lietuvoje,
eventualų
etninės
Lietuvos
susla
vėjimą.
Faktas,
kad
Nikiforas
Gregoras
mini
lietuvių
ugnies
garbinimą tuo metu, kai vyko ginčai Konstantinopolyje dėl atskiro
metropolito, gal kiek sutvirtina Algirdo pagoniškumo šiame laiko
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tarpyje teigimus, nes reikėtų manyti, kad toks Algirdo prašymams
nenaudingas
faktas
būtų
buvęs
jo
šalininkų
Konstantinopolyje
paneigtas, jei jam nebūtų buvę pagrindo. Pats Nikiforas Gre
goras neatrodo prieš Algirdą nusiteikęs ; jis taip pat pastebi, kad
Maskvos metropolitas Aleksiejus, kuris smarkiai prieštaravo Algirdo
bažnytinio
organizavimo
sumanymams,
per
kyšius
ieškojo
sau
šalininkų 41 .
Pažvelgus į Algirdo politiką, sunku tikėti, kad, jei jis būtų buvęs
pravoslavas, nebūtų mėginęs atversti Lietuvą į pravoslaviją. Niki
foras Gregoras mini, kad Algirdas atskiros metropolijos klausimo
eigoje buvo prižadėjęs Lietuvą atversti, jei jo siūlomas kandidatas
taptų metropolitu, tačiau ilgoje kalboje apie pravoslavijos blogybes
to atsisakė, kai buvo patvirtintas Maskvos Aleksiejaus 42 . Paviršuti
niškai žiūrint, neatrodo, kad būtų buvę sunku įvesti pravoslaviją
į Lietuvą 43 . Tačiau politiškai tai nežadėjo jokios naudos, nes tai
nebūtų nei sulaikę kryžiuočių puolimo nei davę politinių rezultatų
kovoje su Maskva (parodo Konstantinopolio bylos pralaimėjimas),
o būtų užgavę stiprius pagonybės šalininkus Lietuvoje. Tik tvirtų
pravoslaviškų įsitikinimų valdovas būtų norėjęs tai padaryti. Algir
das nepasirodė toks esąs.
Platesniojo,
Lietuvos
surusėjimo
ar
supravoslavėjimo, klau
simo irgi negalima išaiškinti Algirdo asmeniniu tikėjimu. Faktas,
kad, išskyrus etnines lietuvių žemes, Lietuva buvo slaviška val
stybė. Tėra tik klausimas dėl to branduolio, aplink kurį Lietu
vos valstybė buvo susiformavusi. Iki kokio taško pravoslavija ir
su ja susirišusi kultūra Algirdo laikais pasklido lietuvių pagonių
tarpe ? Atrodo dar niekas nėra teigęs, kad lietuviška pagonybė
pradėjo plėstis slavų tarpe.
Kiprijono laiškas Sergei Radonež parodo, kad yra buvę etninių
lietuvių pravoslavų, ir kad Vilniuje ir kitur buvę cerkvių. Tačiau
tai nepakankamai nurodo proporcijas ar procentus. Algirdo laikais
Lietuvoje buvo ir lotynų krikščionių bažnyčių. Bendrai paėmus,
per visą šimtmetį Lietuvos valstybėje pravoslaviškoji dalis nesudo
mino eilinių lietuvių. Net po Mindaugo krikšto ir po Gedimino
pastangų, kai pravoslavų dėmesys turėjo būti atkreiptas į galimybę
lotyniškai krikščionybei įsigalėti etninėje Lietuvoje, iš pravoslavų
nebuvo jokios regimos reakcijos.
41 V. Parisot, Notice sur le livre XXXVII de Nicephore Gregoras, žr.
Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, Paryžius 1851,
XVII t., 2 dalis, 83 psi.
42 Ten pat, 85-95 psi.
43 Z. Ivinskis, A Contribution to the History of the Conversion of Lithuania,
žr. Baltic and Scandinavian Countries, V t., 1939, 21 psl.
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Teigimai apie pravoslavijos ir rusiškos kultūros plitimą Lie
tuvoje XIV šimtmetyje dažniausiai surišti su teigimais apie Algirdo
asmeninį pravoslaviškumą. Jei tenka abejoti tokiu jo tikėjimu,
tai tenka abejoti ir jo veikla, susijusia su rusiškos kultūros pūtimu
Lietuvoje. Tokiu būdu daugelis pagrindinių teigimų apie etninės
Lietuvos kultūrinį surusėjimą lieka nepatikimi.
Romas J. Misiūnas

THE CREED OF THE GRAND DUKE ALGIRDAS
by
Romas J. Misiūnas

Summary

The religion of a ruler was a crucial factor several times in the
history of the mediaeval Lithuanian state. Although the professions
of most Lithuanian rulers are clear, there is a problem in the case of
the Grand Duke Algirdas (Olgerd). This lack of clarity affects not
only the fact of his personal beliefs per se but also wider cultural
implications which his ascription to one or another faith raise. The
creed of Algirdas is a crucial factor in the evaluation of the impact
and extent of the East Slavic culture on the Lithuanian state. Claims
for Algirdas’ orthodoxy are frequently accompanied with a general
evaluation of the Lithuanian state as a culturally East Slavic political
unit fully acceptable to the East Slavs as a nucleus for a reconstitution
of Kiev Rus. Claims for his paganism are usually connected with
attempts at minimizing Slavic cultural influences on Lithuania.
A look at the historiography of the subject indicates that Algirdas
had become a rather chameleonic figure in whom paganism and ortho
doxy alternated in virtually as many combinations as there are research
ers willing to make a statement on the subject. The only two more
detailed studies of the question were made by the pre-revolutionary
Russian historians P. D. Briantsev and P. N. Batiushkov both of whom
wrote in the period of official Russian nationalism at the turn of the
century. Although their conclusions are determined by that fact, their
work remains of value in bringing together various bits of factual
material relevant to the question.
The available sources are insufficient for making any definite con
clusion. It is wholly possible and quite likely that Algirdas did indeed
change his formal religious profession several times during his life as
the political situation required. This was not unusual for mediaeval
Lithuanian rulers. A question of his staunch orthodoxy, however,
also casts doubts on the assertions of the strength of the cultural
influence of the East Slavs on the Lithuanian state in the mid-fourt
eenth century.

