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5 s ky r i u s

Grumtynės tarp
dangaus ir pragaro

Imadas al-Dinas Zengis apžiūrėjo tunelį, iškastą jo karo inžinierių po
šiaurine Edesos siena, ir pasakė esąs patenkintas.1 Jie dirbo keturias savaites, ir tunelis dabar driekėsi į „žemės pilvą“, jo gruntines sienas prilaikė
stiprūs mediniai strypai, o įėjimą saugojo Zengio katapultos, vadintos
mangonelėmis ir laikiusios negausius miesto gynėjus – būrį batsiuvių,
kepėjų, pardavėjų ir dvasininkų – įkalintus anapus barikadų, šitaip išvengiant be perstojo į juos svaidomų sunkių akmenų. Kartu su akmenimis
buvo laidomos strėlės: pasak vieno musulmonų metraštininko, ore jų
buvo taip tiršta, kad net paukščiai laikėsi atokiau.2
Zengis buvo iš žmonių, kuriems sunku įtikti. Šešiasdešimties metų
Mosulo ir Alepo atabegas vis dar gerai atrodė: jo oda buvo tamsi, įdegusi,
plaukai žilstelėję, akys skvarbios. Vienas gerbėjas pavadino jį „drąsiausiu
žmogumi pasaulyje“, kitas pasakojo apie jo neįtikėtiną gebėjimą šaudyti
iš lanko, išsiugdytą nesuskaitomas valandas praleidus medžiojant viską,
kas įmanoma – nuo gazelių iki hienų.3 Tačiau netgi gerbėjai pripažino,
kad Zengis – žiaurus žmogus, kurio karinė sėkmė rėmėsi tuo, kad jis
visą gyvenimą turėjo skerdiko reputaciją. Zengis buvo labai išradingas,
kai reikėjo parinkti bausmę priešams, pavaldiniams ar artimiesiems. Jis
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nukryžiavo visą savo karių dalinį už tai, kad šis išėjo iš rikiuotės ir sutrypė
pasėlių lauką. Jeigu karo vadai jam įkyrėdavo, jis juos arba nužudydavo,
arba išvarydavo, o jų vaikus kastruodavo. Kartą supykęs ant vienos iš
savo žmonų Zengis ilgai nesvarstydamas su ja išsiskyrė ir liepė nutempti į
arklides, kur ją prievartavo arklininkai jam pačiam stebint.4 Guillaume’as
de Tyras laikė jį „labai ydingu žmogumi ir pačiu žiauriausiu krikščionių
persekiotoju“, „pabaisa, nekentusia krikščionių vardo, lyg tai būtų maras“.5
Trumpai kalbant, Zengis buvo vienas baisiausių karo vadų visame musulmonų ir krikščionių kare. Jo karo inžinieriams pasisekė, kad pavyko
iškasti gerą tunelį.
Baigęs tunelio apžiūrą Zengis pareiškė neturįs priekaištų. Tada pakilo
į viršų ir pasveikino jo nurodymų laukiančius inžinierius. Zengis įsakė
padegti paramsčius. Liepsnos turėjo užbaigti jų darbą.
Edesa buvo krikščioniškų Rytų brangakmenis. Grafystė buvo šiauriausia kryžininkų valstybė, o miestas – viena pirmųjų per I kryžiaus
žygį užimtų vietų. Šalis driekėsi gilyn į sausumą: tai buvo frankų
avanpostas, esantis už dienos jojimo anapus Eufrato krantų, giliai
įsiskverbęs į seldžiukų valdomą teritoriją. Miestiečių bendruomenė
buvo kosmopolitiška: ją sudarė krikščionys graikai bei armėnai ir gana
negausi frankų valdančioji klasė, kurios namus, parduotuves ir brangakmeniais išpuoštas bažnyčias „supo didžiulė siena ir gynė labai aukšti
bokštai“.6 Edesos reikšmę dar labiau didino tai, kad čia buvo Apaštalo
šv. Tomo (Abejojančio Tomo) ir šv. Judo Tado šventykla, taip pat dešimtys brangių relikvijų.
Deja, Edesą valdė grafas Žoslenas II, žemas, storas, juodbruvas vyras
išvirtusiomis akimis, didžiule nosimi ir raupų veide paliktais randais.
Žoslenas buvo pusėtinas karo vadas, girtuoklis ir mergišius. Nepaisant
šito, Zengis tikriausiai būtų palikęs miestą ramybėje, jeigu tuo metu
grafas būtų buvęs Edesoje. Bet 1144 metų gruodžio 23 dieną Žoslenas su
didžiąja dalimi savo samdinių armijos išvyko aplankyti Turbeselo pilies,
stovinčios už kelių dienų kelio anapus Eufrato upės. Didžiuliai akmeniniai įtvirtinimai, kuriais jis pasikliovė išvykdamas iš miesto, dabar girgždėjo talžomi Zengio pajėgų.
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Ką nors priešpriešinti puikiai iškastam tuneliui po pažeidžiama siena
buvo labai sudėtinga. Pasikasti po sienomis buvo ypatingų žinių reikalaujantis menas. Vienu metu šiuo požiūriu ypač vertinti persai, perpratę, kaip
išversti didžiulius akmeninius įtvirtinimus.7 Kai Zengio vyrai uždegė
sijas, šios – prieš tai suteptos taukais, derva ir siera – greitai griuvo, kaip
ir jų prilaikomas tunelis.8 Dėl to didžiulė sienos dalis palei įėjimą į miestą,
žinomą Valandų vartų pavadinimu, prarado pamatą. Jį prilaikęs kalkių
skiedinys skilo, o tada neatlaikė ir visas statinys. Prasivėrė didžiulė šimto
uolekčių (45 metrų, arba 150 pėdų) skylė, ir Zengio pajėgos ėmė pro
šiuos griuvėsius veržtis vidun, kapodamos kardais miesto gynėjus.
Zengio vyrai žudė daugiausia frankus, o ne armėnus, bet apskritai neįžiūrėjo tarp savo aukų didelio skirtumo. „Nei amžius ar sveikatos būklė,
nei lytis nekėlė gailesčio“, – rašė Guillaume’as de Tyras.9 Šeši tūkstančiai
vyrų, moterų ir vaikų buvo išžudyti pirmąją užgrobimo dieną. Panikos
apimti Edesos gyventojai puolė į citadelę miesto viduryje. Bet tai lėmė
tik dar daugiau mirčių, nes bėgantiems žmonėms ėmus grūstis dešimtys
buvo sutrypti. Edesos arkivyskupas Hugas, kuriam patikėta valdžia išvykus grafui, kirviu buvo sukapotas į gabalus.
Zengio kariai lakstė miesto gatvėmis ir praleido Kalėdas „plėšikaudami,
žudydami, imdami į nelaisvę, vogdami ir grobdami“, kol „į jų rankas pateko tokia gausybė pinigų, baldų, gyvulių, grobio ir belaisvių, kad jų sielos
džiūgavo, o širdys pralinksmėjo“.10 Teigta, esą jie paėmė nelaisvėn 10 000
vaikų, kad parduotų į vergiją.11 Galiausiai gruodžio 26 dieną vadas įsakė
liautis siautėti – Zengis paliepė savo vyrams pradėti gynybinių miesto
įtvirtinimų atstatymą ir iškeliavo. Edesa, vienas iš keturių didžiausių
miestų krikščionių Rytuose, išdidžių frankų Dievo meilės simbolis, vėl
grįžo į musulmonų rankas. Visas krikščioniškas pasaulis buvo sukrėstas.

1147 metais Paryžiuje, šiek tiek už šiaurrytinės miesto sienos, pelkėtos
žemės ruože, dabar tapusiame prestižiniu Marė kvartalu, buvo statomi
tamplierių namai. Žemę ordinui dovanojo dievobaimingas Prancūzijos karalius Liudvikas VII. Kaip ir daugelis jo didikų, Liudvikas matė

daug priežasčių žavėtis tamplieriais ir nuolatos teikė ordinui dovanas:
1143–1144 metais jis atidavė jiems pajamas iš Paryžiaus pinigų keitėjų
mokesčių.12 Laikui bėgant ordino šventykla Paryžiuje su keturis bokštelius turinčiu centriniu donžonu, kylančiu aukštai į padanges ir skelbiančiu
apie ordino turtą ir karinę narsą, taps viena įspūdingiausių miesto tvirtovių Vakaruose. Tačiau 1147 metais šventykla buvo vis dar tebestatoma.
Pelkės, prisipildančios Senos ir jos intakų vandens, buvo nusausintos
siekiant, kad ši vieta taptų tinkama gyventi. Būta daugybės kitų darbų.
Per Velykas mieste susirinko 130 tamplierių riterių – tarp jų buvo
Everardas de Breteuilis, Theodoricas Waleranas ir Baldwinas Calderonas:
jie čia pasirodė kartu su kitais galingais kryžininkais, atvykusiais išreikšti
paramos judėjimui, prasidėjusiam prieš trylika mėnesių, kai krito Edesa.13
Jie visada aiškiai išsiskyrė iš minios: vien jų baltos mantijos buvo gana
įspūdingos, tačiau dabar ant jų buvo matyti ir raudoni kryžiai. Buvo čia
ir mažų mažiausiai tiek pat juodais apsiaustais vilkinčių tamplierių seržantų, dar daugiau tarnų ir pagalbinio personalo, taigi susidarė įspūdis,
kad į miestą atvyko privati kariuomenė, be to, tokio dydžio, kokį sau galėjo leisti tik didžiausi Europos valdovai.
II kryžiaus žygio centre buvo du puikios reputacijos vyrai, vadovavę
įvykiams Paryžiuje: popiežius Eugenijus III, buvęs cistersų vienuolis ir
Bernardo de Clairvaux draugas, ir Prancūzijos karalius Liudvikas VII,
buvęs toks pamaldus, kad jo žmona, be galo protinga pietietiškos kilmės
grafienė Eleonora Akvitanietė, kartais svarstė, jog ištekėjo ne už karaliaus,
o už vienuolio. Eugenijus pasitelkė savo aukščiausią dvasinę valdžią, kad
pakviestų visus į naują kryžiaus žygį. Liudvikas sutiko jame kovoti.
Vaizdas, kai popiežius ir Prancūzijos karalius susėdo Paryžiuje greta
vienas kito, stebėtojams padarė didžiulį įspūdį. Odo de Deuilis, vienuolis, kryžininkas ir metraštininkas, matęs juos kartu savajame vienuolyne
Sen Deni Velykų dieną (ta proga popiežius palaimino milžinišką auksinį, brangakmeniais inkrustuotą kryžių, žinomą kaip „Tikrasis Viešpaties kryžius, lenkiantis bet kokį įmanomą perlą“), rašė, kad matyti
„karalių ir apaštališkąjį tėvą kaip piligrimus“ buvo „dvigubas stebuklas“.14
Kryžininkų judėjimui netrūko prie jo prisidedančių Vakarų didikų
arba pasiruošusių tapti nuolatiniais kariais, arba pažadančių savo kardo
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paslaugas ribotam laikui, tačiau joks monarchas dar nebuvo susigundęs
palikti savo karalystės, kad atliktų Viešpaties darbą, išskyrus Sigurdą iš
Norvegijos, išplaukusį į Jeruzalę 1107 metais. Po keturiasdešimties metų
viskas pasikeitė. Dar geriau: į kryžiaus žygį sutiko eiti ne tik Liudvikas –
jo pavyzdžiu pasekė antras pagal svarbą Europos valdovas Konradas III,
vokiečių karalius.*
Tai, kad du žymiausi Vakarų Europos monarchai nusprendė dalyvauti
kryžiaus žygyje, reiškė galingą karališką paramą. Visa tai viršijo popiežiaus Eugenijaus kvietimo imtis ginklų – tai jis padarė 1145 metų gruodį
išleisdamas (paskui, 1146 m. kovą, perleisdamas) bulę, žinomą Quantum
Praedecessores („Kiek (mūsų) pirmtakų“) pavadinimu – lūkesčius. Šiame
dokumente, skirtame plačiosioms masėms, Eugenijus kvietė „didžius
vyrus ir didikus“ ruoštis karui ir „siekti pasipriešinti daugybei pagonių,
kurie džiaugiasi šiuo metu pasiekę prieš mus pergalę, ir ginti Rytų bažnyčią“. Jo įsakymus entuziastingai perdavė Bernardas de Clairvaux. Susenęs,
liguistai liesas ir dažnai dėl nuolatinio pasninkavimo, kartais virstančio
tiesiog badavimu sergantis Bernardas vis tiek nuolat keliavo po Vakarų
karalystes, ragindamas jų lyderius palaikyti naująjį karo žygį. Visa tai pareikalavo trejų metų, bet praėjus kelioms savaitėms po 1147 metų Velykų
keršto už Edesą misijai pagaliau buvo pasirengta.
Paryžiuje Velykas šventę tamplieriai greičiausiai iškeliavo kartu su Liudviko armija birželio 11 dieną po teatrališkos ceremonijos gotikinėje Sen
Deni vienuolyno bažnyčioje: jos metu karalius priėjo prie popiežiaus priešais auksu apkaltą aukštą altorių, priklaupė pabučiuoti sidabrinės dėžutės
su vienuolyną globojančio šventojo relikvijomis ir gavo iš Šventojo
Tėvo piligrimo piniginę bei palaiminimą. Pažiūrėti į išvykstantį karalių
susirinkusi minia liejo ašaras ir meldėsi, ir turėjo tam svarią priežastį.
Tokio entuziazmo dėl kryžiaus žygio Vakaruose nebuvo apie penkiasdešimt metų.
Tačiau didžiulės armijos ir jų vadai nebuvo tikri dėl sėkmės, ypač turint
galvoje, kad jų laukė keli tūkstančiai kilometrų sunkios kelionės sausuma.
Liudviko pajėgoms pajudėjus į rytus pamažu tapo aišku, kad tai, kas buvo

vadinama armija, iš tiesų yra viso labo milžiniška, pamaldi, bet visiškai
nedisciplinuota minia. Jei ne tamplierių riteriai, ji turbūt apskritai niekada
nebūtų pasiekusi Sirijos.

X

X

X

* Vokiečių karalius – kartais vadinamas romanų karaliumi – buvo renkamas pusiau nepriklausomų
Vokietijos valstybių kunigaikščių ir didikų.

Popiežiaus Eugenijaus kryžiaus žygį skatinanti bulė Quantum Praedecessores, skaitoma ekstazės ištiktoms minioms 1146–1147 metais visame
krikščioniškame pasaulyje ir pateisinanti antpuolius prieš kitatikius Artimuosiuose Rytuose, Iberijos pusiasalyje ir (naujas dalykas šiame judėjime) pagonis palei Baltijos jūrą, turėjo keletą pribloškiančių panašumų su
tamplierių Įstatais ir Bernardo de Clairvaux De laude. Nors formaliai čia
buvo kreipiamasi į Liudviką, bulėje tiesiogiai užsimenama apie I kryžiaus
žygį, skaitytojus patikinant, kad „jei tie dalykai, iškovoti jūsų tėvų pastangomis, bus apginti netausojant jėgų, tai bus laikoma didžiu kilnumo ir
dorumo ženklu“. Bet Eugenijus pabrėžė ir tai, kad tie, kurie tampa kryžininkais ir išeina „kovoti dėl Viešpaties“, turėtų „nesirūpinti brangiais drabužiais, elegantiška išvaizda, šunimis, sakalais ir kitais dalykais, esančiais
geidulingumo ženklu“. Be to, „tie, kurie nutarė imtis šio švento darbo, turi
nekreipti dėmesio į spalvotus drabužius, šermuonėlių kailius (jie buvo
labai brangūs), paauksuotus ar pasidabruotus ginklus“.15 Aistringi krikščionys aštuoniolika mėnesių buvo raginami leistis į beprotišką nuotykį,
bet visa tai neturėjo būti akį rėžiantis dalykas. Jie turėjo pasiekti Jeruzalės
karalystę kaip vargšai piligrimai, išstūmę iš savo širdies išdidumą ir nuėmę
nuo savo žirgų kamanų visus papuošalus.
Turint omeny, kad Eugenijus prieš tai buvo cistersų vienuolis, jo požiūris šiuo klausimu buvo visiškai nuspėjamas. Vis dėlto jis negalėjo žinoti
ar įsivaizduoti, kaip jo krikščionys kariai, leidęsi į II kryžiaus žygį, turės
supanašėti su tamplieriais.
Nors krikščionių armija buvo kupina pasitikėjimo savimi ir džiaugsmo,
kelionė greitai numušė ūpą. Tiek Liudvikas VII, tiek Konradas III nutarė
žygiuoti į Edesą sausuma, tuo pačiu keliu kaip I kryžiaus žygio dalyviai:
per Bulgariją ir Graikiją, sustodami Konstantinopolyje, Bizantijos imperijos sostinėje, jos gyventojų ir daugelio kitų laikomoje didžiausiu pasaulio
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miestu. Iš čia jie ketino pereiti priešišką seldžiukų teritoriją Mažojoje
Azijoje ir galiausiai laivais arba sausuma pasiekti kryžininkų Antiochijos
kunigaikštystę. Kiti – pavyzdžiui, Flandrijos ir Anglijos didikai – nutarė
pasiekti Levantą laivais, sustodami Vakarams priklausančiuose Viduržemio jūros uostose, užpuldami pakeliui sutiktus Al Andalusijos musulmonus (ši armija prisidėjo prie Portugalijos karaliaus Alfonso Užkariautojo
vadovauto Lisabonos užėmimo 1147 metais). Pasirinkti sausumos kelią
prancūzų ir vokiečių karalius paskatino romantiški ir praktiški sumetimai: būta noro žengti I kryžiaus dalyvių pėdomis, o laivai buvo brangūs.
Bet laikas parodė, kad tai pražūtingas sumanymas.
Kad būtų išvengta įtampos tarp atskirų armijos grupių, abu karaliai
nutarė išvykti skirtingu laiku. Konradas išžygiavo iš Niurnbergo gegužės pabaigoje, iš pradžių patraukdamas į Konstantinopolį. Turbūt nieko
keisto, kad Konradą, veiksmingai vadovaujantį milžiniškai 35 000 karių
ir daugybės taikių piligrimų miniai, persekiojo bėdos.16 Išmaitinti šitiek
žmonių buvo didžiulis iššūkis; palaikyti tvarką vokiečiams susidūrus
su svetimšaliais, per daug nesidžiaugiančiais jų viešnage, buvo dar sunkiau. Kai Konrado kryžininkai žygiavo per graikų teritoriją, miestuose,
turguose ir netgi vienuolynų apylinkėse prasidėjo žiaurios grumtynės.
Rugsėjį, kai armija įsirengė stovyklą į vakarus nuo Konstantinopolio, juos
užliejo netikėtas potvynis, gerokai praretinęs gretas. Kai jie pasiekė Konstantinopolio sienas, tapo aišku, kad Bizantijos imperatorius Manuilas I
Komninas – nesvetingas šeimininkas.
Prieš penkiasdešimt metų I kryžiaus žygio dalyviai atvyko, kai Manuilo senelis Aleksijus I Komninas ėmė melsti Vakarus padėti kariauti su
seldžiukais. Šiuo atveju tokio prašymo nebuvo. Tiesą sakant, Bizantijos
imperatorius akivaizdžiai irzo nuo minties, kad katalikų kryžininkai dar
labiau įsitvirtins Sirijoje, ypač Antiochijoje, kurią jis laikė teisėtai priklausančia jo imperijai. Didžiausias Manuilo troškimas buvo, kad germanų
karalius ir jo nepaklusnūs sekėjai kaip įmanoma greičiau išsinešdintų
anapus Bosforo Mažojoje Azijoje ir daugiau netektų turėti su jais jokių
reikalų.

Pirmoji jo troškimo dalis išsipildė, tačiau dėl antrosios kilo keblumų.
Vokiečiai kirto Bosforą, susiskirstė į kareivius ir piligrimus, o paskui, spalio viduryje, dviem atskirais keliais patraukė į pietryčius, Antiochijos link.
Lapkritį jie visi – alkani, ligoti, kraujuojantys – buvo pasitraukę iš Konstantinopolio ir jo apylinkių. Bandydami pereiti aukštas, sausringas lygumas aplink Dorilajono miestą, kur baigėsi Bizantijos teritorija ir prasidėjo
priešiškai nusiteikusių seldžiukų valdos, kryžininkai susidūrė su greitais,
lengvai ginkluotais ir mirtį sėjančiais raiteliais, nuo žirgų laidančiais strėles. Guillaume’as de Tyras aprašė žaibiškus ir puikiai organizuotus šių
pragariškų priešininkų antpuolius:
Turkai... puolė en masse*; dar būdami tolumoje jie paleido nesuskaitomų strėlių lietų, jos krito kaip kruša ant arklių ir raitelių, iš
toli nešdamos mirtį ir sužeisdamos. Kai krikščionys bandė juos
persekioti, turkai apsisuko ir nujojo ant žirgų, šitaip išvengdami
savo priešų kalavijų.17
Per vieną šių antpuolių buvo sunkiai sužeistas ir karalius Konradas. Jo
armija šiaip ne taip grįžo į krikščionių teritoriją susitikti su Liudviku VII
ir jo pajėgomis.
Prancūzų kryžininkai atvyko į Konstantinopolį praėjus vos kelioms
dienoms po vokiečių išvykimo, 1147 metų spalio 4-ąją. Prancūzai buvo
sutikti kiek šilčiau nei vokiečiai – iš dalies Everardo de Barreso, tamplierių magistro Prancūzijoje, pasiųsto į priekį su diplomatine misija, pastangomis. Konstantinopolio vartai atsivėrė, kad karalius Liudvikas VII ir jo
garbingiausi vasalai galėtų patekti vidun, kur jiems buvo surengta pasveikinimo ceremonija. Pasak vieno metraštininko, „visi didikai ir turtuoliai,
tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai, išėjo pasveikinti karaliaus ir priimti jo
su derama pagarba“.18 Tačiau po visu šiuo iškilmingumu slypėjo abipusis
nepasitikėjimas. Graikai šlykštėjosi šiurkščiais barbarais iš Vakarų, o
frankai niekino vergišką juos priimančių šeimininkų nuolankumą. Odo
de Deuilis, kryžiaus žygyje dalyvavęs prancūzų metraštininkas, vaizdingai apibūdino, kad „kai (graikai) bijo, jie tampa niekingi savo perdėtu
*
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En masse – būriu, kaip vienas (pranc.; vert. past.).
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nusižeminimu, o kai jie turi viršenybę, tampa pasipūtę ir labai žiaurūs
savo pavaldinių atžvilgiu“. Vėliau jis pridūrė: „Konstantinopolis yra pasipūtęs dėl savo turtų, išdavikiškas savo intrigomis, ydingas savo tikėjimu.“19
Liudvikas VII nėrėsi iš kailio, kad įdiegtų bent šokią tokią discipliną
dešimtims tūkstančių savo sekėjų, neturinčių tamplieriško karinio pasirengimo. Deja, kaip ir Konradas, suprato, kad ši užduotis – ne jo jėgoms.
Išėjus už Prancūzijos sienų jo galimybės duoti įsakymus pasidarė ribotos;
už karaliaus asmeninės gvardijos, sudariusios visos armijos branduolį,
ribų Liudvikas galėjo atlikti vado pareigas tik patardamas, pamokydamas
ir bandydamas savo įtaka paveikti didikų tarybą.20 Užkirsti kelio smulkiems nusikaltimams ir peštynėms buvo beveik neįmanoma. „Karalius
dažnai bausdavo tvarkos pažeidėjus nukirsdamas jiems ausis, rankas ir
kojas, bet jis negalėjo sužiūrėti visos armijos krečiamų kvailybių“, – skundėsi Odo de Deuilis. Už Konstantinopolio sienų Liudviko vyrai pešėsi su
vietiniais ir degino brangius alyvmedžius „arba vietoj malkų, arba iš pasipūtimo ir kvailiodami pasigėrę“.21
Abi pusės buvo suinteresuotos, kad prancūzų kryžininkai žygiuotų
toliau į Edesą, bet kai jie pradėjo savo kelionę per Mažąją Aziją seldžiukų
valdų link, disciplinos stoka sukėlė dar baisesnes pasekmes. Per pirmą
kelionės etapą tarp Nikomedijos ir Efeso jie žygiavo pakrantės keliu, o
1148 metų sausio pradžioje pasuko nuo jūros ir patraukė į Antaliją prie
pietinės pakrantės. Kelias vedė per laukinę ir nesvetingą vietovę, nusėtą
vokiečių karių, kritusių čia rudenį ir iki šiol nepalaidotų, lavonais. Po kelių
dienų, sausio 8-ąją, jie priėjo Kadmuso kalną: kaip rašė Odo de Deuilis,
tai buvo „bjaurus kalnas, status ir uolingas“, taigi ilga vilkstinė gyvulių,
vežimų, pėstininkų ir raitelių turėjo įveikti „tokį aukštą kalnagūbrį, kad jo
viršūnė, rodos, lietė dangų, o upelis apačioje besidriekiančiame tuščiame
slėnyje tarsi leidosi į pragarą“.22 Iš viršaus krito akmenys. Kai nusilpę ir
alkani krovininiai arkliai prarasdavo pagrindą po kojomis, jie lėkdavo
žemyn kelis šimtų metrų, kol tiesiog ištikšdavo į gabalus, nusitempdami
su savimi į mirtį viską, kas pasipainiodavo kelyje. Dar blogiau, kad priekyje buvo pastebėti turkų raitininkai.
Užduotis pervesti armiją per kalnagūbrį viršijo Liudviko VII,
kaip vado, gebėjimus. Jis priėmė pražūtingą sprendimą leisti armijai
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susiskaidyti ir perkopti Kadmuso kalno viršūnę trimis pavienėmis grupėmis – tai buvo tikra dovana priešams. Liudviko ariergardas liko stovykloje palei kalno papėdę, o avangardas leidosi priekin. Jiems buvo įsakyta
pakilti ir praleisti naktį netoli viršūnės, bet avangardo karininkai nepaisė
nurodymų, perkopė viršūnę ir nusileido kitoje pusėje norėdami apačioje
pasistatyti palapines. Dingusi iš akiračio ir prastai ginama didžiulė vilkstinė su maistu, palapinėmis ir kitais būtinais daiktais, lydima piligrimų,
tarnų ir patarnautojų, turėjo pereiti kalną savo jėgomis.
Net ir palankiomis aplinkybėmis ši vilkstinė judėjo lėtai ir buvo pažeidžiama, o dabar atsirado tiesiog puiki proga, kurios laukė slapta prancūzus sekę turkai: jie užpuolė konvojų ir išskerdė neginkluotus sargus. Odo
de Deuilis vėliau aprašė jį apėmusią paniką, kai turkai „puolė perverdami
ir kapodami, o beginklė minia bėgo arba krito kaip avys. Kilo toks riksmas, kad pasiekė patį dangų“.
Siaubo klyksmai aidėjo po kalnus, tad Liudvikas su pagalbinėmis ariergardo pajėgomis nuskubėjo gelbėti bendražygių. Tolesnis mūšis tebuvo
desperatiškos pastangos, tuo metu vos nežuvo pats Liudvikas: jam pavyko
pabėgti nuo turkų užlipus ant uolos, išraizgytos medžio šaknų, ginantis
nuo užpuolikų kardu, kol šie pavargo persekioti ir atsitraukė. Karalius
grįžo pas savo karius atslinkus nakčiai, ateidamas „vidurnakčio tyloje, be
jokio vedlio“.23 Prancūzų nuostoliai buvo dideli, tačiau nuoskauda dėl
užgauto išdidumo – kur kas didesnė: jie visą savaitę bandė pakraščiu
apeiti priešo teritoriją, bet viskas baigėsi beveik taip pat blogai kaip ir
vokiečiams. Ibn Al-Qalanisis, rašytojas iš Damasko, teigė, kad Sirijoje „iki
pat 542 metų galo ateidavo naujienos apie (frankų) nuostolius ir žuvusius
vyrus“ – pagal krikščionių kalendorių tai atitinka 1148 metų vėlyvą pavasarį.24 Reikėjo imtis permainų arba grėsė pražūtis.
Su Liudviku keliaujantys tamplieriai, kur kas geriau parengti karui
Rytuose nei jų bendražygiai, gana sėkmingai atlaikė pražūtingus įvykius
ant Kadmuso kalno. Dauguma Liudviko kareivių ir žirgų badavo, nes
buvo apiplėšta svarbias atsargas vežanti vilkstinė, o tamplieriai savo turtą
išsaugojo. Didžioji armijos dalis buvo linkusi nepaklusti ir pasiduoti panikai, o tamplieriai tvarkingai žygiavo padėdami kitiems išgyventi per turkų
antpuolį. Bet gal svarbiausia tai, kad tamplieriams vadovavo Prancūzijos
magistras Everardas de Barresas, kuriuo pasitikėjo ir Liudvikas.

Dabar Everardo įtaka karaliui ir akivaizdus jo vyrų pranašumas, palyginti su kita armijos dalimi, pakeitė visą žygio eigą. Karalius Liudvikas padarė kai ką, kas išties pribloškė: pasirašė dokumentą, kuriuo vadovavimą
visam žygiui perleido tamplierių riteriams, leisdamas jiems pertvarkyti
armijos struktūrą, vadovauti pratyboms ir taktikai, galiausiai – svarbiausias dalykas – laikinai pašaukti į karo tarnybą ordino gretose visą gausią
karališkąją palydą, nuo menkiausių piligrimų iki galingiausių riterių.
Staiga tamplieriai iš mažos karių grupelės tapo veiksmingu kariniu daliniu, priklausančiu II kryžiaus žygio prancūzų armijai: jie iš esmės buvo
tos armijos vadai, o bet kuris paskui juos žygiuojantis žmogus bent jau
kelioms savaitėms tapo ordino broliu.
Odo de Deuilis rašė, kad karalius žavėjosi tamplieriais ir jų gebėjimais
ir norėjo, jog visa armija persiimtų jų dvasia, nes „net jeigu alkis juos
nusilpnindavo, jų dvasios vienybė suteikdavo jiems stiprybės“. Karalius
iš tamplierių gavo toli gražu ne tik pakeltą armijos ūpą. Odo išsamiai
aprašė, kokių žingsnių tamplieriai ėmėsi bandydami atitraukti kryžininkus nuo sielvarto ir vargų po žudynių Kadmuso kalnuose:
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Pagal bendrą sutikimą buvo nuspręsta, kad šiuo pavojingu laikotarpiu visi turi tapti tamplierių broliais, taigi turtingi ir vargšai davė
priesaiką, kad nebėgs iš mūšio lauko ir visais atžvilgiais paklus tamplierių paskirtiems karininkams.25
Tamplierius Gilbertas buvo paskirtas aukščiausiuoju karo vadu. Paprasti prancūzų riteriai suskirstyti į dalinius po penkiasdešimt karių,
kiekvienam tokiam junginiui vadovavo tamplierius, pavaldus Gilbertui. Ir
naujoji vadovybė iškart ėmė mokyti, kaip reikia kovoti su turkais.
Viena svarbiausių tamplierių riterių ir jų seržantų pareigų, aiškiai išdėstyta Įstatuose, buvo paklusnumas. „Kai tik magistras arba tas, kuriam
magistras suteikė valdžią, ką nors įsako, tai turi būti atliekama nedelsiant,
tarsi įsakymą būtų davęs pats Kristus, – tvirtinama Įstatuose. – Joks
brolis negali kovoti ar ilsėtis savo paties nuožiūra, tik leidus magistro
įsakymams, kuriems visi turi paklusti.“26 Išlaikyti rikiuotę visada buvo
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svarbiausia gero karinio junginio elgesio mūšyje taisyklė, bet ant Kadmuso kalno, apėmus panikai, į tokius įsakymus tiesiog nebuvo kreipiama dėmesio, kareiviai arba bėgo, arba kovojo taip, kaip jiems atrodė
tinkama. Tai reikėjo pakeisti. Prisiekę brolystę tamplierių ordine visi
Liudviko piligrimai-kariai sutiko, kad nuo šiol jų pareiga – paklusti Gilbertui ir jo padėjėjams, taigi tvirtai laikytis arba eiti į priedangą, žiūrint,
kaip įsakyta. Armijai ordino autoritetas buvo didesnis nei Liudviko, ir tai
iškart tapo akivaizdu.
Paskui kryžininkams buvo trumpai paaiškinta, kokią taktiką naudoja
turkai ir kaip juos atremti. Kalnų raiteliai buvo mirtinai pavojingi, bet
nuspėjami: jų kariavimo būdas buvo ištobulintas per tūkstančius metų, jie
pasikliovė greitais antpuoliais iš pasalų, kokį savo akimis matė ir išsamiai
aprašė Odo de Deuilis. Užsidėję apskritus šalmus ir pasikabinę palei juosmenį strėlines, pilnas plunksnuotų strėlių, raiteliai staiga išnirdavo prieš
akis ir puldavo.27 Paskutinę minutę jie trūktelėdavo vadžias, apsukdavo
žirgus ir atsitraukdavo. Nujodami paleisdavo strėlių debesį, priblokšdami
priešus, palikdami juos kruvinus ir sutrikusius. Tokie antpuoliai kartodavosi lyg bangos, raiteliams dingstant po dar vienos paleistos strėlių krušos,
paskui pasikeičiant žirgus ir grįžtant į mūšį su nauja jėga. Raiteliai buvo
stulbinamai įgudę, mokėjo valdyti nuostabiai išdresuotus, 770–880 svarų
(350–400 kilogramų) sveriančius žirgus viena ranka arba apskritai be
rankų, jie įtempdavo sunkius lankus lėkdami šuoliais ir sėjo mirtį be galo
taikliais šūviais, paleistais palei žirgų kaklą, galvą ar šonus.28 Jie puldavo
mažais, judriais būriais, atjojančiais vienas po kito, šitaip išlaikydami nuolatinį spaudimą. Kai reikėdavo kovoti iš arti, raiteliai užsidėdavo lankus
ant nugaros ir imdavosi kardų arba iečių. Tiesa, kovojant su frankais tai
buvo rizikinga, mat šie dažniausiai buvo geriau šarvuoti nei turkai ir apskritai patogiau jautėsi kaudamiesi tradiciškai, veidas į veidą.
Be jokios abejonės, tai buvo nuožmūs ir baimę keliantys priešai,
mėgstantys sėti siaubą ir paniką. Bet jie nebuvo neįveikiami, ką ir bandė
paaiškinti savo naujokams Gilbertas Tamplierius ir jo kapitonai. Patekus
į pasalą svarbiausia buvo gana ilgai išlaikyti drausmę, kad būtų galima
surengti kontrataką. Odo de Deuilis šitaip prisiminė tamplierių strategiją:

Mūsų vyrams buvo liepta atmušinėti priešų antpuolius, kol nebus
duotas įsakymas; ir tučtuojau atsitraukti, kai liepiama... Kai jie šito
išmoko, buvo pradėta mokyti tvarkingai žygiuoti, kad priekyje einantis žmogus nepultų į galą, o saugantys flangus nesukeltų netvarkos...
Tie, ką prigimtis ar likimas pavertė pėstininkais... buvo atitraukti į
patį galą, kad galėtų savo lankais atsakyti į priešo strėles.29
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Tai nebuvo didis taktinis išradimas. Tiesą sakant, pats faktas, kad
Liudviko armiją reikėjo mokyti išdėstyti pajėgas ir paklusti karininkams,
tarsi jie būtų nepatyrę jaunuoliai, kuriems reikia paaiškinti pagrindinius
mūšio eigos principus, rodo, kokie apgailėtinai nepasirengę iš pradžių
buvo kryžininkai.30 Vis dėlto šiek tiek pakeitus armijos struktūrą ir tvirtai
vadovaujant naujiems vadams, kryžininkų armija nusileido nuo kalnų ir
džiaugėsi pasiekusi žemumas.
Džiugi daina, sukurta maždaug 1146 metais ir raginanti vyrus leistis
į Liudviko kryžiaus žygį, vaizdavo Edesos išlaisvinimą susižavėjimo kupinais žodžiais, teigiant, kad „Dievas surengė grumtynes tarp dangaus ir
pragaro“ (Deus ad un turnei enpris/Entre Enfern e Pareïs).31 Šios grumtynės toliau nuožmiai tęsėsi, kai kryžininkai, išsirikiavę naujomis gretomis,
ėmė žygiuoti Antalijos, įsikūrusios Mažosios Azijos pietinėje pakrantėje,
pusėn. Geriausia prieš dvi savaites iš uosto išžygiavusios armijos dalis vis
dar buvo išsaugota, o turkai puldinėjo iš esmės kiekviename žingsnyje.
Pirmas išbandymas laukė armijai bandant pereiti pelkėtą vietovę, kur
dviejų per mylią (1,6 kilometro) viena nuo kitos tekančių upių pakrantės
buvo padengtos klampiu ir slidžiu purvu. Jau pirmąją upę įveikti buvo
gana sudėtinga: kai kurie arkliai, nusilpę iš bado, smuko į klampynę ir
juos reikėjo traukti rankomis – varginanti užduotis taip pat beveik badaujantiems vyrams.
Kelias prie antrosios upės vedė tarp dviejų aukštų uolų – tai buvo puiki
pozicija šauliams: ant uolų viršūnių stovintys žmonės galėjo apšaudyti
apačioje iš lėto žygiuojančius kryžininkus. Naujoji armijos vadovybė
buvo įspėta apie šį pavojų. Riteriai gavo įsakymą įsitvirtinti tose uolose,
kol to nepadarė turkai. Kryžininkai ir jų priešai užėmė po vieną uolą. Per
trumpą susidūrimą turkai bandė įbauginti savo priešus rodydami jiems
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atvirą panieką. Odo de Deuilis rašė, kad jie „išsipešdavo plaukus nuo
galvos ir mesdavo ant žemės, ir šiuo ženklu mums sakė, kad jokia baimė
neprivers jų pasitraukti iš tos vietos“.32 Tačiau šį kartą kryžininkai, užuot
pasidavę baimei, buvo linkę pasitelkti plieną. Kelias tarp uolų buvo
užblokuotas, o pėstininkams įsakyta pulti turkų pozicijas. Gausesnės
kryžininkų pajėgos laimėjo, tad netrukus turkai pasitraukė nuo uolos
ir energingai persekiojami kryžininkų leidosi bėgti. Kai nusileido ant
klampios žemės apačioje, jie buvo iškapoti. Odo de Deuilis džiūgaudamas rašė, kad pagonys „rado mirtį ir kapą vietoje, tinkančioje jų niekingai
prigimčiai“.33
Pergalė sustiprino armijos moralę ir ji toliau žygiavo į Antaliją, kol
galiausiai 1148 metų sausio 20 dieną ją pasiekė. Sąlygos tebebuvo labai
sunkios: arkliai dvėsė pakelėse, juos ten arba palikdavo pūti, arba išpjaustydavo visą menką ant jų nuvargintų kaulų likusią mėsą. Nešulinių gyvulių darėsi vis mažiau, tad vyrai buvo priversti atsisakyti bagažo, palapinių
ir šarvų, kurių nepajėgė neštis ant nugaros. Kai armija sustojo ir įsirengė
stovyklą palei Antaliją, vyrus ėmė kamuoti ligos, jų plitimą neabejotinai
paspartino bado nukamuotų kūnų silpnumas, o dar paaiškėjo, kad jokių
skrupulų neturintys Antalijos gyventojai žūtbūtinai reikalingo maisto
pasiūlė didžiulėmis kainomis.
Ėmė snigti, prasidėjo žiemos audros, o penkias savaites pūtęs priešinis
vėjas neleido kryžininkams išvykti iš miesto laivais. Bet armija dabar bent
jau buvo gerai treniruota ir galėjo apsiginti; trys turkų antpuoliai įsirengus
stovyklą palei Antalijos sienas buvo atmušti, per vieną iš jų užsimaskavę
tamplieriai kartu su kitais riteriais leidosi vaikytis priešus. Jie buvo nusprendę, kad geriau patys badaus, bet išlaikys savo žirgus gyvus, ir ši auka
atsipirko: pamatę, kad daugelis krikščionių riterių joja ant, rodos, gerai
pašertų arklių, turkai nutarė, jog kryžininkams pavyko pasipildyti atsargas, taigi jie atsitraukė.
Atėjus pavasariui kryžininkai vis dar buvo gyvi, ištvėrę vieną sunkiausių žygių, kokius tik galima įsivaizduoti. Sausumos kelias į Siriją truko
dar keturiasdešimt dienų, tad kilo ginčų, ar geriau likti ištikimiems pirmtakams ir toliau žygiuoti jų pėdomis, ar rinktis brangesnį, bet trumpesnį
kelią nuplaukiant į Antiochiją laivais. Po ilgų svarstymų ir kankinančių

derybų su Antalijos jūreiviais ir laivų savininkais, bandančiais iš savo palaužtų svečių išvilioti kiekvieną sidabro monetą, pirmoji Liudviko armijos
dalis ėmė keltis jūra. Likę vyrai leidosi iš paskos: vieni keliavo laiveliais,
kiti bandė žygiuoti sausuma, treti, pasak Odo de Deuilio, tiesiog atsisakė
pažado pasiekti Jeruzalės karalystę, tad ėmė prašyti išmaldos, norėdami
saugiai grįžti per Mažąją Aziją kaip nukamuoti turkų belaisviai.
Tamplierius kamavo tokie pat nepritekliai kaip ir visą Liudviko
armiją. Bet be jų disciplinos, šaltakraujiškumo, išradingumo ir pasiaukojimo prancūzų karaliaus kryžininkai niekada nebūtų pražygiavę pro
Konstantinopolį. Kad ir kaip ten buvo, kovo pradžioje Liudvikas išlipo
iš laivo Antiochijoje ir ėmė rengtis kitam plano išgelbėti Edesą etapui.
Tamplieriai ir šį kartą atliks svarbų vaidmenį.
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Monzono pilis Aragone per rekonkistos kovas su musulmonų armijomis buvo neįveikiama
ordino tvirtovė. Ispanų tamplieriai Monzone augino karalių Jokūbą I, kol galiausiai jis
stojo prie karalystės vairo. ecelan / Wikimedia commons

Ši freska iš tamplierių statytos koplyčios Kresak-siur-Šarente vaizduoja į mūšį jojantį
riterį. Jo mūšio vėliava nėra juoda ir balta, taigi neaišku, ar tai tamplierių riteris: gali
būti, kad čia pavaizduotas karys-šventasis, kažkas panašaus į šv. Jurgį. Getty Images

Hospitaljerų, tamplierių ir Prancūzijos karalių mūšio vėliavos. Kiekvienas tamplierius
prisiekdavo iki mirties ginti jų juodą ir baltą vėliavą.
Corpus Christi koledžo biblioteka, Kembridžas

XIII amžiaus freska vaizduoja sirų raitelį mūšyje. Jo lengvi šarvai byloja, kad sirų
kavalerija buvo greita ir puikiai mokėjo rengti žaibiškus antpuolius. Tamplieriai
samdydavo sirų raitelius, vadinamuosius turkopolus, ir kovodavo su jais petys į petį.
Freska „Perne le Fontene“, Vokliūze. Véronique Pagnier / Wikimedia commons

